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een  WOORD VOORAF 
 

 
 
 

Elsloo, juni 2021 
 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Voor u ligt de schoolgids van Kindcentrum Aelse voor het schooljaar 2022-2023. In deze gids vindt U voornamelijk informatie over de inrichting van het basisonderwijs 
op onze school. Bovendien geeft deze gids aan waar ons kindcentrum voor staat en waar u bij ons op kunt rekenen! 
Daarnaast is er aandacht voor onze kindpartners MIK-PiW (buitenschoolse opvang, kinderopvang en peuterspeelzaal).  
 
Schooljaar 2017-2018 was het eerste schooljaar van ons nieuwe kindcentrum dat is ontstaan uit een fusie tussen de basisscholen St. Augustinus, St. Jozef, Elckerlyc en 
De Poolster. 
Na enkele jaren intensief te hebben samengewerkt, is afgelopen schooljaar ons kindcentrum echt van start gegaan. Eindelijk konden we in de praktijk laten zien waar we 
uitvoerig en met diverse geledingen over hebben gedacht. 
In schooljaar 2022-2023 gaan wij met veel energie verder met de opbouw en ontwikkeling van ons mooie kindcentrum! 
 
In de schoolgids hebben we beschreven wat onze uitgangspunten zijn en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs te handhaven en te verbeteren.  
Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze schoolgids geeft aan waar ons kindcentrum voor staat en waar u bij ons op kunt rekenen!  
 
Daarnaast krijgt u ieder schooljaar de kalender. Hierin staan voornamelijk praktische zaken vermeld die voor het betreffende schooljaar van belang zijn, zoals de data 
van vakanties, vrije dagen en geplande activiteiten. Meer informatie die van jaar tot jaar kan wisselen kunt u terug vinden op onze website : www.kindcentrum-aelse.nl.. 
 
Wij hopen dat uw kind binnen ons kindcentrum een prettige tijd mag beleven en dat wij met u, als ouders/verzorgers, heel prettig kunnen samenwerken. 
 
Mocht u na het lezen van de gids behoefte hebben aan meer informatie, neem dan gerust contact op met de directie van onze school. 
 
 

Met vriendelijke groet,  
Namens het hele team,  
Rick Roelofs 
Kindcentrum Aelse, Elsloo 
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ons  KINDCENTRUM 
 
 
1.1  Voorgeschiedenis en naam 

Tot en met schooljaar 2016-2017 waren er in Elsloo nog vier basisscholen: jenaplanschool Elckerlyc, basisschool St. Augustinus, 
basisschool St. Jozef en basisschool De Poolster. Door het geringer aantal kinderen in Elsloo hebben directies, teams, kinderen, 
ouders en kindpartners de handen in elkaar geslagen en zijn samen op zoek gegaan naar een duurzame en kwalitatief goede 
voorziening voor alle Elsloose kinderen. Dit heeft er in geresulteerd dat de vier scholen en kindpartners per 01 augustus 2017 
samen verder zijn gegaan als Kindcentrum Aelse. De vier scholen zijn één geworden en zijn onderdeel van de Stichting Kindante. 
De kindpartners bestaan uit kinderdagverblijf en bso (MIK) en peuterspeelzaal (Spelenderwijs). 
De naam Kindcentrum Aelse komt voort uit diverse voorstellen die door kinderen en ouders zijn gedaan. Deze naam laat geen 
twijfel bestaan over waar deze school gelegen is: Aelse (oftewel Elsloo), onderdeel van de gemeente Stein. Door te kiezen voor de 
dialectvariant, wordt de verbondenheid met de gemeenschap benadrukt. 
 
1.2  Denominatie     

Ons kindcentrum heeft als denominatie: ‘algemeen bijzonder’. Dit houdt in, dat onze school niet gebonden is aan een 
levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming. 
 
1.3  Management team 

• Rick Roelofs Directeur 

• Caroline van Woerden Intern Begeleider (1 t/m 4) 

• Hilde Hendrikx Bouwcoördinator onderbouw 

• Marie-José de Bruijn Intern Begeleider (5 t/m 8) 

• Janneke Nacken Bouwcoördinator bovenbouw  

• Marjolein Bas ICT 
Ons kindcentrum maakt deel uit van Stichting Kindante.  
 
1.4  Situering 

Ons kindcentrum is verdeeld over meerdere locaties. Er zijn twee locaties waar onderwijs wordt verzorgd en één locatie waar de 
kindpartners MIK (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) en Spelenderwijs (peuterspeelzaal) zijn gehuisvest. 
 
Onderwijs wordt verzorgd op de volgende locaties: 

• Locatie onderbouw: groepen 1 t/m 4  (Mgr. d’Arbergstraat) 

• Locatie bovenbouw:  groepen 5 t/m 8  (Bandkeramiekersstraat) 
Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal zijn gehuisvest op de volgende locatie: 

• Locatie kindpartners:  MIK-PiW  (J. Riviusstraat) 
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1.5 Stichting Kindante 

 

Stichting Kindante bestuurt 31 scholen voor basisonderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Beekdaelen 

en Stein. Verder ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen en 2 SO scholen. 

 

Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Kindante is een  

onderwijskundige organisatie waar alle talenten in onze scholen kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden, waar een ieder 

ongeacht achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en erkend weet in authenticiteit en autonomie. 

We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie en onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen wil halen wat er in zit. 

Daar waar het moet en waar het ook kan, bieden we onderwijs op maat. 

 

Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een kansrijke medeburger welke zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de 

samenleving. Leren ‘leren’ en leren ‘leven’ is hierbij het motto.  

 

Meer informatie treft u aan op de website van Kindante. 

Klik hier 

 

Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit:  

dhr. drs. P. (Peter) Lemmens en mevr. drs. Th. (Thecla) van Hoogstraten 

 

Het college van bestuur en het BURO Kindante zijn gehuisvest op onderstaand adres:    

Dr. Nolenslaan 138 

6136 GV Sittard 

 046 – 4363366 

  

https://www.kindante.nl/
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ons  ONDERWIJS 
 
 
2.1  Missie en visie 

 
Missie 
Wij zijn Kindcentrum Aelse, dat het hart vormt van een ecosysteem waarin kinderen precies krijgen wat nodig is om te 
groeien en te bloeien. Onze missie/slogan is niet voor niets: Groeien met je hart en hoofd! 
 
Visie 
Wij zijn één gezamenlijk kindcentrum en bieden innoverend basisonderwijs aan dat bepalend is voor alle elementen van 
de school.  
Kindcentrum Aelse is de plek en het onderwijsmodel waar we uitgaan van individuele kinderen, hun behoeftes en 
talenten. We denken aan kennisbronnen rond kinderen, waardoor kinderen een adaptief arrangement krijgen 
aangeboden, op elk gewenst moment in hun ontwikkeling.  
Ons kindcentrum wordt gekenmerkt als ‘een kindcentrum met een hart’. Kinderen, teamleden en ouders zijn het kloppend 
hart. Al deze betrokkenen weten vanuit dit hart hoe je op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Ons basisonderwijs 
biedt een sterk fundament als voorbereiding op de veranderende maatschappij. Elsloo is de plek waar een nieuw 
onderwijsmodel wordt uitgevonden en uitgevoerd. Kijkend naar onze organisatie zien we kennisbronnen rond kinderen: 
leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders, lokale en regionale kennisinstellingen, bedrijven en specialisten. 
Binnen het Kindcentrum zien we professionele teamleden die -naast instructie op maat- coördineren, coachen en 
begeleiden.  
De individuele leerlingen met hun behoeftes, talenten en digitale competenties zijn uitgangspunt, evenals het verwerven 
van eigenaarschap. Wij realiseren een veilige omgeving, met een ‘durf te vragen’ cultuur en bieden kinderen aan wat ze 
nodig hebben om zich te ontwikkelen. We leren door elkaar te helpen. 
Kindcentrum Aelse is het bruisende, educatieve centrum van Elsloo. We leren van elkaar en groeien door te delen. We 
zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. 
 
Pedagogische visie 
Onze pedagogische visie wordt vormgegeven in de afbeelding hiernaast. 
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2.2  De organisatie van ons onderwijs 

 
Het samenstellen van de groepen 
Op onze school worden de kinderen (vooralsnog) naar leeftijd ingedeeld in groepen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in een jaargroep. Binnen deze 
jaargroepen zijn kinderen verbonden aan hun eigen thuisgroep. Deze thuisgroepen zijn gemiddeld tussen de 25 en 30 leerlingen groot. De kinderen starten en sluiten de 
dag in hun thuisgroepen en ze lunchen er ook samen. Tussentijds zwermen de kinderen uit binnen hun eigen jaargroep (tussen de 50 en 75 leerlingen). Hierdoor leren 
ze alle kinderen en teamleden van hun jaargroep goed kennen. In wisselende groepen wordt onderwijs gegeven dat aansluit bij het verstandelijk vermogen en sociaal 
emotioneel niveau van de kinderen. Binnen de groepen wordt gewerkt met verschillende niveaus. Kinderen die vóór 1 januari zes jaar worden, plaatsen wij in principe in 
groep 3, tenzij de ontwikkeling van het kind een andere beslissing noodzakelijk maakt. 
 
Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval 
We proberen het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden door de taken zo evenwichtig mogelijk te verdelen over de personeelsleden en door het voeren van een goed 
taakbelastingbeleid. De taakbelasting is onderwerp van gesprek bij de te voeren functioneringsgesprekken. Goede personeelszorg draagt er verder aan bij lesuitval door 
ziekte tot een minimum te beperken. 
De school streeft ernaar om geen lessen te laten uitvallen. Het is ons tot nu toe nog steeds gelukt de vervanging van afwezige leerkrachten te regelen. Door de groeiende 
tekorten aan onderwijzend personeel staat dit echter sterk onder druk. Veel basisscholen in de regio hanteren, net als wij, het onderstaande protocol van handelen bij 
afwezigheid van een leraar. 
 
Richtlijnen afwezigheid leerkracht  
Uiteraard kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of onverwacht verlof op moet nemen. Bij afwezigheid van een leerkracht kan de directeur gebruik maken van 
vervangers uit een vervangerspool. In de praktijk blijkt echter dat deze groep leerkrachten in de vervangerspool niet altijd voldoende is om alle vervangingen op te vangen. 
Indien er geen vervangers meer beschikbaar zijn uit de vervangerspool, gelden de volgende richtlijnen voor alle scholen van Kindante:  
➢ Er wordt altijd eerst gekeken of (parttime) collega’s bereid zijn extra te komen werken.  
Richtlijnen indien er geen vervanging beschikbaar is op school  
Indien het niet lukt om vervanging te krijgen kan het zijn dat er gebruik gemaakt moet worden van het volgende noodscenario:  

1. De leerlingen van de groep van de afwezige leerkracht worden de betreffende eerste dag binnen de school opgevangen. Iedere leerkracht zorgt ervoor dat er 
een mapje klaar ligt om leerlingen op te vangen tijdens zo’n dag zodat de leerlingen aan het werk kunnen; 

2. Indien in de loop van de dag blijkt dat er nog geen vervanging beschikbaar is, worden de ouders/verzorgers middels een noodoproep via ISY of schriftelijk of 
telefonisch (afhankelijk van de gebruikelijke communicatie op de school) ervan in kennis gesteld dat de betreffende leerlingen tot nader order thuis moeten 
blijven; 

3. Voor die ouders/verzorgers die geen opvang kunnen regelen, biedt de school de mogelijkheid tot opvang op school. Dat betekent niet dat de leerlingen lessen 
volgen, maar er wordt gekeken bij welke andere groepen de leerlingen aan kunnen sluiten; 

4. Mocht blijken dat vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende ouders/verzorgers hiervan via ISY/schriftelijk/telefonisch op de hoogte 
gebracht en komen die leerlingen de daarop volgende dag weer naar school; 

5. Het voorgaande geldt ook als de afwezige leerkracht gemeld heeft dat het werk weer hervat kan worden; 
6. Er blijft niet steeds dezelfde groep thuis; de groepen op school zullen rouleren.  
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2.3 De ontwikkeling van onze kinderen 

 

De doelen en activiteiten in de groepen 1 & 2 

“Spelen, maken, praten, “lezen”, “schrijven”, ”rekenen” en musiceren in samenhang = SPEELPLEZIER.“ 
 
De onderbouw (leerjaar 1 en 2) 
Onze school werkt met gecombineerde groepen 1/2. Deze keuze hebben we weloverwogen genomen, vanuit zowel didactisch als organisatorisch oogpunt. 

Het werken met een combinatiegroep 1/2 heeft de volgende voordelen: 

• De verstandelijke ontwikkeling krijgt veel aanbod; 

• Het helpen van elkaar krijgt veel stimulans; 

• We kunnen beter aansluiten bij de individuele niveaus; 

• Ieder kind krijgt optimale ontplooiingsmogelijkheden; 

• Kinderen van groep 1 kunnen al meedoen met activiteiten die ook voor groep 2 geschikt zijn, daardoor worden ze eerder gestimuleerd om zich te ontwikkelen; 

• De kinderen van groep 2 die dit nodig hebben, krijgen ongemerkt herhaling; 

• De kinderen van groep 2 krijgen één ochtend per week aparte aandacht (vrijdagochtend) specifiek gericht op de overstap naar groep 3; 

• Binnen de methode “Speelplezier” kunnen we ieder kind op zijn eigen niveau aanspreken binnen het lopende thema.  
 
Speelplezier is een methodiek voor actief leren en ontwikkelingsgericht begeleiden voor peuters en kleuters. Jonge kinderen leren door te manipuleren en te imiteren 
(verbeeldend spelen en construeren).  
De methodiek geeft leerkrachten duidelijke handvaten om: 

• Kinderen te laten spelen, praten en denken in een georganiseerde uitnodigende speelleeromgeving met een atelier, een lees/schrijf/kwebbelhoek een 
vertel/speeltafel, een bouw- constructiehoek, een huis- en/of thematische rollenspelhoek, een hoek met een exploratiebak gevuld met steeds wisselend materiaal 
om mee te manipuleren en een hoek met spelletjes, puzzels en compositiematerialen; 

• Kinderen te leren spelen, praten en denken door een wekelijks terugkerend aanbod van voorbeeldspel, gezamenlijk ‘net-alsof-spel’ en klankspel met de hele groep 
en door dagelijks ingeplande begeleide spelactiviteiten met een kleine groep; 

• Betekenisvolle geletterde en gecijferde begeleide spelactiviteiten in kleine groepen te relateren aan de volgende fases in ontwikkeling;  

• Manipuleren, betekenis geven of het spelen van rol gebonden handelingen en het daarbij benoemen en eenvoudig beschrijven van objecten en handelingen;  

• Het spelen van eenvoudig rollenspel of het bewust iets maken en het daarbij al handelend redeneren;  

• Het maken van een plan voor (een onderdeel van) een thematisch rollenspel of voor constructies door te redeneren op voorstellingsniveau; 

• Het aanbod en het ontwikkelingsniveau per kind te volgen. 
 
De methode dekt alle gestelde kerndoelen en werkt vanuit een beredeneerd aanbod.  
De Begeleide Activiteiten (BA’s) in de kleutergroepen worden genoteerd in een digitaal volgmodel (groeiwijzer) waarmee we zowel individuele kinderen als de groep 
kunnen volgen. In het volgmodel zijn betekenisvolle motorische, geletterde, gecijferde en wiskundige activiteiten in samenhang met spel en taal in drie niveaus 
beschreven. 
Iedere leerling heeft een eigen digitaal groeiboek. Hierin wordt beschreven hoe het kind zich ontwikkelt door middel van anekdotes en foto’s. 
De gegevens uit de groeiwijzer, de gegevens uit het groeiboek en de observatiegegevens van de leerkracht geven een duidelijk beeld van de ontwikkelingen van ieder 
kind. 
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De doelen en activiteiten in de groepen 3 t/m 8 

Lees- en taalonderwijs 
Lees- en taalonderwijs gaan hand in hand, waarbij wij onderscheid maken tussen technisch/begrijpend lezen en gesproken/geschreven taal (met als deelgebieden 
woordenschat, spreken, luisteren, schrijven, grammatica en spelling). 
Voor het aanvankelijk technisch lezen, dat eigenlijk al begint in de kleutergroepen (beginnende geletterdheid), gebruikt men in de groepen 3 de Kim-versie van de methode 
‘Veilig Leren Lezen’. Voor voortgezet technisch lezen hanteren we t/m groep 6 de methode ‘Estafette’, waardoor ook het technisch lezen in de hoogste groepen een 
duidelijk fundament heeft. In de hoogste groepen verhuist het leesaccent nadrukkelijk naar begrijpend lezen, waarbij leestechniek ondersteunend wordt aangeboden voor 
leerlingen die dit nog nodig hebben. 
Voor het vakgebied begrijpend lezen maken we vanaf groep 4 gebruik van de didactiek vanuit de methodiek Lezen, Denken, Begrijpen, waarbij we gebruik maken van 
een gevarieerd aanbod aan teksten vanuit wereldoriëntatie (4xwijzer), nieuwsbegrip, ABCDE-kaarten, enzovoorts. 
Het lees- en taalonderwijs is in de onderbouw gericht op het leren lezen, het spreken (uitbreiden woordenschat), het schrijven en het luisteren. Hierbij worden veel 
werkvormen ingezet die aansluiten bij de behoeften van de kinderen. 
Als uitgangspunt voor het taalaanbod kiezen we verschillende bronnen, waarbij we steeds de doelen die voor het betreffende leerjaar van toepassing zijn als leidraad 
gebruiken. We beschikken voor taal o.a. over de methode “Taal Actief” en voor spelling over de methode “Staal”.  
Alle gebruikte lees- en taalmethodes werken vanuit de leerlijnen en de gestelde kerndoelen. Deze methodes worden ondersteund door de daarbij passende educatieve 
ondersteuning van Gynzy. 
 
Schrijfonderwijs 

Vanaf groep 2 wordt er aandacht besteed aan het schrijfonderwijs. We gebruiken van groep 2 t/m groep 6 de methode Pennenstreken hiervoor.  

Deze methode biedt een doorgaande lijn voor het technisch schrijven. Vanaf groep 2 is schrijven ter voorbereiding op het schrijfonderwijs in groep 3. Met als inhoud 

zinvol eenvoudige schrijfvormen te oefenen. Deze schrijfvormen vormen samen de grondslag van alle cijfers en letters uit onze taal. Daarnaast starten we halverwege 

groep 2 met het aanbieden van de schrijfwijze van de cijfers. In groep 3 start het schrijfproces door bij elke aangeleerde leesletter meteen de schrijfletter aan te bieden. 

Schrijfmethode Pennenstreken loopt hierin parallel met onze leesmethode VLL in groep 3. Vanaf groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd en ligt de nadruk op de 

verbindingen tussen de letters. Ook wordt de liniering vanaf groep 4 steeds kleiner en wordt het schrijfonderwijs verder gecontinueerd en verfijnd. 

 
Rekenonderwijs 
In groep 3 t/m 8 wordt de methode Wizwijs als leidraad gebruikt. We volgen de doelen die in Wizwijs beschreven staan. Deze doelen zijn gebaseerd op de kerndoelen 
voor rekenen/wiskunde.   
Deze moderne methode leert rekenen vanuit het kind én draait om inzicht: kinderen leren te begrijpen wat ze berekenen, hoe ze dit moeten aanpakken en wat de 
betekenis van de uitkomst is. Zo wordt praktisch en creatief rekenen gecombineerd met wiskundige kennis en vaardigheden. Er wordt veel geoefend, goed 
geautomatiseerd en er is extra aandacht voor taalzwakke kinderen, zorgkinderen en de betere rekenaars.  
In groep 3 en 4 gebruiken we het werkboek en het oefenboek van Wizwijs. Er wordt veel met materialen gewerkt om oplossingsmanieren te verduidelijken. Daarnaast 
wordt er wekelijks gewerkt met de iPad op Gynzy.   
In groep 5 t/m 8 gebruiken we het werkboek van Wizwijs en wordt er dagelijks gewerkt op de iPad in Gynzy. Daarnaast worden doelen aangeleerd door buitenlessen en 
werken met materiaal.   
In groep 3 t/m 8 wordt er ook iedere dag aandacht geschonken aan automatiseren en memoriseren.   
Voor de betere rekenaars wordt er gebruik gemaakt van verdiepings- en verrijkingsmateriaal. Ook hiervoor wordt de iPad, werkboekjes en materiaal ingezet. 
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Wereldoriënterende vakken 
Hieronder vallen de vak- en vormingsgebieden die te maken hebben met de wereld om ons heen: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, wetenschap en techniek, 
maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen, staatsinrichting, bevordering van gezond gedrag en sociale redzaamheid, waaronder verkeer. 
Deze vakgebieden worden thematisch aangeboden. Het lesmodel dat hiervoor schoolbreed wordt gebruikt is VierKeerWijzer. Dit lesmodel draagt zorg voor aanbod 
waarmee alle kerndoelen van ´oriëntatie op jezelf en de wereld´ aan bod komen.  
 
Expressie-activiteiten 
Dit zijn de vakken handvaardigheid, tekenen, dans, muziek en dramatische expressie. Deze worden in alle groepen gegeven. Uitgangspunt bij de expressie activiteiten 
zijn beeldelementen: de manier waarop het kind kijkt naar een bepaald voorwerp. Daarnaast speelt de creativiteit een belangrijke rol. We gebruiken onder andere de 
methodes ‘Moet je doen’ en ‘Dansspetters’ als bronmateriaal. Verder is er in de middaguren tijdens ‘VierKeerWijzer’ eveneens aandacht voor creativiteit. 
De basistechnieken die nodig zijn voor de expressie activiteiten zoals knippen, plakken e.d. worden niet los aangeboden maar ten dienste van het vak. Incidenteel worden 
er externe deskundigen ingehuurd voor het verzorgen van workshops. De bekostiging hiervan wordt gedaan middels de subsidie cultuureducatie die alle scholen krijgen 
van het ministerie van onderwijs.  
 
Sociaal emotionele ontwikkeling 

De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen is voor ons van wezenlijk belang. Wij streven naar een prettige sfeer in het kindcentrum en naar een sociaal en veilig 

gevoel bij kinderen. Wij zien een goede werksfeer als belangrijkste voorwaarde voor het goed kunnen leren op school. Door de kinderen het samen gevoel te laten 

ervaren in allerlei situaties, ontstaat er vanzelf een preventieve werking met betrekking tot eventueel pestgedrag. Wederzijds respect, tussen welke betrokken partijen 

dan ook, staat voorop. 

Een gezond pedagogisch klimaat begint elk jaar weer bij een mooie, gezamenlijke start van het schooljaar: De drie gouden weken. Tijdens deze gouden weken werken 

we schoolbreed vanuit een thema aan alle facetten die ten grondslag liggen aan een veilige en prettige sfeer om in te spelen en te werken. Dit thema blijft een jaar lang 

de rode draad, waardoor het samen gevoel gewaarborgd blijft. 

De werkgroep pedagogisch klimaat verzorgt de input voor deze gouden weken en blijft dit gedurende het schooljaar monitoren.  

De pedagogische visie blijft aan dit alles ten grondslag liggen. (zie posters in school en afbeelding paragraaf 2.1). 

 
Lichamelijke opvoeding 
Hierbij worden de kinderen gestimuleerd zich te bewegen in door de leerkracht ingerichte situaties. De kleuters hebben hiervoor de speelzaal van de school ter beschikking 
en bij goed weer spelen ze buiten. De gymlessen worden verzorgd door vakleerkrachten van Ecsplore. We gebruiken voor het waarborgen van de doorgaande lijn en de 
kerndoelen de methode ‘Gymkids’ voor de kleuters en het ‘Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs’ voor de groepen 3 t/m 8. De lessen vinden plaats 
in de gymzalen aan de Joannes Riviusstraat en de Mgr D’Arbergstraat. De kinderen mogen voor de veiligheid géén sieraden dragen tijdens de gymles. Indien zij deze 
toch aandoen naar school is de school niet verantwoordelijk voor beschadiging of kwijtraken. Ons advies is sieraden thuis te laten op gymdagen. 
 
Levensbeschouwing 
Ons kindcentrum heeft als denominatie: algemeen bijzonder. Dit houdt in, dat onze school niet gebonden is aan een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming. 
We staan open voor alle geloofsovertuigingen waarbij respect het uitgangspunt vormt. 
 
Burgerschapskunde & sociale integratie  
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Actief burgerschap is de bereidheid en het vermogen van de burger om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. 
Sociale integratie is een deelname van burgers 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. 
 
Het onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vorm geven aan goed burgerschap en sociale integratie maar het onderwijs doet dit niet alleen of geïsoleerd 
van andere vormende instituten, waaronder in eerste plaats het gezin. Het belang van kennismaking en ontmoeting wordt in dit verband extra benadrukt. Het gaat 
hierbij om het kennismaken met de samenleving en de ontmoeting van kinderen van verschillende afkomst. De specifieke doelen van burgerschap zijn op school op te 
vragen. 
 
Activiteiten c.q. mogelijkheden binnen onze school 

• Gespreksmomenten in de groep 
o Jeugdjournaal/schooljournaal; 
o Bespreking bij dagopening; 
o Gezond gedrag; 
o Aandacht voor de buurt. 

• Sociale vaardigheidstraining: Omgaan met jezelf en de ander 

• Activiteiten met betrekking tot meervoudige intelligentie  
o Herkennen van eigen kwaliteiten; 
o Herkennen van de kwaliteiten van de anderen. 

• Zelfstandigheid 
o Planbord, zelfstandig werken kubus, timetimer; 
o Verantwoordelijkheid voor huishoudelijke taken (onder andere opruimen klas en speelplaats). 

• Goede doelen 

• Leerlingenraad  
o Medeverantwoordelijkheid dragen voor afspraken op school; 
o Meedenken samen met directeur/team; 
o Eigen ideeën naar voren brengen. 

• Cultuuractiviteiten (zoveel mogelijk gekoppeld aan model van VierKeerWijzer) 
o Bezoek musea, theater, bioscoop; deelname aan Kunstmenu; 
o Aandacht voor historisch & cultureel erfgoed (bijvoorbeeld bezoek aan kasteel, streekmuseum Elsloo, natuuractiviteiten in samenwerking met IVN); 
o Vieringen 4 en 5 mei; 
o Vieringen op school. 

• Sociale participatie 
o De groepen 4-5-6 bezoeken gemiddeld 2x per jaar het verzorgingshuis La Famille en ondernemen hier samen met de bewoners diverse activiteiten. 
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Schoolzwemmen 
De gemeenteraad van Stein stelt alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 in de gelegenheid om deel te nemen aan het schoolzwemmen. Dit betekent dat alle kinderen van 
de groepen 3 t/m 8 jaarlijks een blok van circa vijf zwemsessies van één uur aangeboden krijgen onder schooltijd. Deze zwemsessies zijn niet gericht op het oefenen van 
zwemslagen –en daarmee dus niet gericht op het behalen van een zwemdiploma– maar gericht op het behouden van de reeds aangeleerde zwemvaardigheden en het 
opdoen van ervaring in het water.  
Wat vervoer betreft doen wij een beroep op de ouders om onder begeleiding van de leraren met auto’s kinderen te vervoeren van en naar het zwembad. Hierbij hanteren 
wij het protocol leerlingenvervoer van de Stichting. 
 
Meer informatie (onder andere data, organiseren van vervoer, inhoud etc.) wordt jaarlijks aan ouders gecommuniceerd. 
Tijdens de zwemlessen wordt een protocol zowel door leerkrachten, als door zwembadpersoneel gevolgd. Dit protocol is op school op te vragen. 
 
ICT 
Binnen onze school worden verschillende ICT-middelen ingezet om ons onderwijs te versterken. Denk hierbij aan digiborden, iPads en laptops. 
 
 
  

https://kindante.nl/bd_uploads/Protocol-leerlingenvervoer.pdf
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2.4 Verdeling van de onderwijstijd 

 
In onderstaand overzicht is de richtlijn van verdeling van onderwijstijd per week weergegeven. Algemene informatie hierover treft u hier  aan. 
 

 Groep 1 
4-jarigen 

Groep 2 
5-jarigen 

Groep 3 
6-jarigen 

Groep 4 
7-jarigen 

Groep 5 
8-jarigen 

Groep 6 
9-jarigen 

Groep 7 
10-jarigen 

Groep 8 
11-jarigen 

Taalontwikkeling 6½ uur 7 uur 5 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Spellingontwikkeling   1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Lezen/ Begrijpend lezen   5 uur 5 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Schrijven   1 uur 1 uur ½ uur ½ uur ½ uur ½ uur 

Rekenactiviteiten 3 uur 3½ uur 5 uur      

Rekenen & Wiskunde    5 uur 5½ uur 5½ uur 5½ uur 5½ uur 

Wereldoriëntatie 2½uur 3½ uur 2 uur 2 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Bevordering sociale redzaamheid 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Expressievakken 4 uur 5½ uur 3 uur 3 uur 3½ uur 3½ uur 3½ uur 3½ uur 

Verkeer   ½ uur ½ uur ½ uur ½ uur ½ uur ½ uur 

Lichamelijke oefening 3½ uur 3½ uur 1½ uur 1½ uur 1½ uur 1½ uur 1½ uur 1½ uur 

Engels      ½ uur ½ uur ½ uur 

         

Totaal 20½ uur 24 uur 24 uur 24 uur 26 uur 26 uur 26 uur 26 uur 

  

https://kindante.nl/bd_uploads/Onderwijstijd.pdf
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2.5 De resultaten van ons onderwijs 

Ouders zien graag dat hun kind een goede school bezoekt, een school die de accenten op de juiste plaats legt. Directie en leerkrachten werken graag op een goede 
school. We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs middels methodegebonden toetsen, niet-methodegebonden toetsen en observatiegegevens. 
 
De toetsen van het Cito vormen de basis van ons leerlingvolgsysteem én voor ons advies voor het Voortgezet Onderwijs (VO) in groep 8. Voor k inderen van groep 8 is 
er medio april de landelijke ‘Centrale Eindtoets Primair Onderwijs’. Als kindcentrum maken wij gebruik van de IEP-eindtoets. Deze kan van belang zijn bij een eventuele 
heroverweging van het inmiddels aan kinderen en ouders verstrekte advies voor vervolgonderwijs.  
Bovendien blijkt uit de scores van deze eindtoets of het de school gelukt is om datgene te realiseren, wat de school voor ogen stond. Ofschoon de testresultaten afhankelijk 
zijn van een groot aantal factoren (capaciteiten, thuissituatie, motivatie, zelfstandigheid, nauwkeurigheid, concentratie, groepssamenstelling), lukt het onze school bijna 
ieder jaar om boven het landelijke gemiddelde te scoren. Indien een bepaald onderdeel van de eindtoets wat minder scoort, worden maatregelen genomen (meer leertijd, 
ander leerstofaanbod). 
 
Tevens monitoren de Intern begeleider en directie samen de vorderingen van de kinderen door de toetsuitslagen te analyseren door middel van een trendanalyse. Naar 
aanleiding van deze gegevens worden aandachtspunten teambreed opgepakt en worden er plannen ter verbetering van de onderwijskwaliteit opgesteld. We zijn tevreden 
over de resultaten van ons onderwijs, als: 

• De kinderen graag naar school komen; 

• De ouders tevreden zijn over onze school; 

• We met plezier naar school komen om als team ons werk te doen; 

• Elk kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden; 

• De kinderen genoeg bagage hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen tot wie ze willen zijn. 
 

Onze school staat open voor alle kinderen. Wij trachten hen een geborgen plek te geven en hun leerprestaties te optimaliseren. Het potentieel leervermogen van de 
kinderen bepaalt voor een groot deel de leerresultaten. Ook kan bij een betrekkelijk gering aantal kinderen in één groep een enkeling al een grote invloed op het 
gemiddelde uitoefenen. 
Belangrijker dan uitslagen op zich, is de zorg voor een goede aansluiting op het bij de vermogens van het individuele kind passende voortgezet onderwijs. Ook na de 
basisschool blijft onze school de (oud-)leerlingen volgen. Zo krijgen wij van de scholen voor voortgezet onderwijs regelmatig een overzicht van de leerprestaties van onze 
oud-leerlingen. Ook is er contact tussen basisschool en voortgezet onderwijs als het gaat om de juistheid van de schooladviezen aan de kinderen van groep 8. Het blijkt 
dat de schooladviezen die in het verleden op de vier afzonderlijke scholen werden gegeven, reëel zijn. 
 
De schoolopbrengsten van de Eindtoets van 2022, 2021 en 2020  
Scholen zijn wettelijk verplicht om de eindopbrengsten van de laatste drie schooljaren weer te geven in de schoolgids. De woordbeoordelingen die u bij elk jaar ziet staan 
zijn de kwalificaties die de Inspectie van het Onderwijs aan de scores verbindt. 
Hieronder vindt u de uitslagen van de IEP eindtoets van Kindcentrum Aelse van schooljaar 2020-2021 en 2021-2022. In schooljaar 2019-2020 is er landelijk geen 
eindtoets afgenomen in verband met de corona-crisis. 
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 Kindcentrum Aelse scores IEP eindtoets  

Schooljaar Schoolscore  
KC Aelse 

Ondergrens 
vergelijkbare 
scholen landelijk 

Gemiddelde score 
vergelijkbare 
scholen landelijk 

Bovengrens 
vergelijkbare 
scholen landelijk 

Kwalificatie 

2020-2021 82.5     

2021-2022 82.1 - - - ? 

 
Met ingang van schooljaar 2020-2021 kijkt de Onderwijsinspectie op een nieuwe manier of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Dit doen ze door te kijken welke 
referentieniveaus de leerlingen beheren voor lezen, taalverzorging en rekenen. Voor meer informatie en inzicht in dit nieuwe onderwijsresultaten model verwijzen 
wij u graag door naar de site van de Onderwijsinspectie. 
Dit betekent dat we op een nieuwe manier onze eindopbrengsten in deze schoolgids moeten weergeven. 

Schooljaar 2021-2022  KC Aelse Signaalwaarde 
vergelijkbare scholen 

Beoordeling 

Taalverzorging 1F-niveau 100% 96% voldoende 

 2F-niveau  80% 63% voldoende 

Lezen 1F-niveau 99% 98% voldoende 

 2F-niveau 83% 74% voldoende 

Rekenen 1F-niveau 95% 92% voldoende 

 1S-niveau 42% 42% voldoende 

 

  IEP KC Aelse IEP landelijk  

Totaal  82.1 80.0  

 
Bovenstaande opbrengsten betekenen dat KC Aelse op bijna alle terreinen boven de landelijke norm scoort. Alleen op het gebied van rekenen voor de kinderen 
die naar de meest theoretische vorm van voortgezet onderwijs doorstromen is er nog winst te behalen. Deze trend herkennen we Kindante-breed en hier wordt 
aandacht aan besteed. 
 
Belangrijk! 
Doordat iedere school wordt vergeleken met een voor haar vergelijkbare leerlingpopulatie is het alleen mogelijk om scholen uit dezelfde groep met elkaar te 
vergelijken. Dit is de verklaring voor het waardeoordeel (van de Inspectie) dat bij iedere school aan een score wordt gekoppeld. Verder zegt het waardeoordeel 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel
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niet automatisch iets over de kwaliteit die de school biedt. Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op de score. De school maakt hier ieder schooljaar een 
analyse van. 
 
2.6 Gebruik van toetsgegevens voor onderzoek 

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze 
school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor 
wetenschappelijk onderzoek. 
 
Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de 
ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, 
maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. 
 
Onze school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl ). Zij doen landelijk onderzoek 
naar de ontwikkeling van leerlingen op basisscholen. Ze zorgen ervoor dat de toetsresultaten van kinderen in een beveiligde omgeving worden opgeslagen voor 
nationaal onderzoek (www.nationaalcohortonderzoek.nl ). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat de toetsresultaten van leerlingen nooit herkenbaar zijn voor 
andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. 
 
De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het 
CBS. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij onze administratie 
(administratie.kcaelse@kindante.nl). De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. 
 
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens 
(bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik 
van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde, omdat het om 
toetsgegevens gaat. U moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft. Ieder schooljaar krijgt u hiertoe de gelegenheid. 
 
Meer informatie treft u hier aan. 

mailto:administratie.kcaelse@kindante.nl
https://kindante.nl/bd_uploads/Informatie-voor-ouders-over-gebruik-van-persoonsgegevens-LVS-voor-NCO-juni-2022.pdf
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de  zorg voor onze kinderen  

 



 
  

22 

 

 

de  ZORG  voor onze  KINDEREN 
 
 
 
3.1 Leerlingenzorg 

De extra zorg aan kinderen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften wordt gegeven door de groepsleerkracht en gecoördineerd door de interne 
begeleider (IB-er). We willen ieder kind de zorg geven die het nodig heeft. Hoe we dit doen, wordt in deze paragraaf uitgebreid beschreven.  
 
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (leerlingvolgsysteem) 
De leerkrachten, daarbij ondersteund door de IB-er, volgen de kinderen dagelijks op diverse manieren. 

- Observaties 
- Gesprekken 
- Bespreking van het werk 
- Methode gebonden toetsen 
- Het volgsysteem van de methode Speelplezier (groep 1-2) 
- Landelijk genormeerde toetsen (Cito en Iep)  

 
Onze school gebruikt de volgende landelijk genormeerde toetsen: 

- Drie Minutentoets en AVI toets t.b.v. technisch lezen 

- Begrijpend lezen 3.0 voor de groepen 5 t/m 8 

- Spelling 3.0 voor de groepen 3 t/m 7, spelling oud groep 8 

- Rekenen 3.0 voor de groepen 3 t/m 7, rekenen oud groep 8 

- SCOL voor de groepen 3 t/m 8, ook voor de jaarlijkse monitoring sociale veiligheid. 

Ons streven is, dat niet enkel de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen volgen, maar ook de kinderen zelf. Op deze manier kunnen zij eigenaar zijn van 

hun eigen ontwikkeling, iets dat past bij onze visie. Dit doen wij met behulp van Mijn Rapportfolio. Dit is een digitaal document dat met uw kind meegroeit. 

  
  



 
  

23 

 

Zorgstructuur binnen onze organisatie 
De zorg voor onze kinderen is geen individuele leerkrachtaangelegenheid, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het hele team. Het is belangrijk dat er 
een vaste procedure gevolgd wordt in geval van problemen bij kinderen. Ook op deze manier komt de doorgaande lijn tot uitdrukking. 
 
In het geven van extra zorg volgen wij de 5 zorgniveaus zoals deze zijn afgesproken binnen het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek. 

• Zorgniveau 1  
De normale hulp die de leerkracht binnen de groep biedt. 

• Zorgniveau 2 
Als n.a.v. toetsingen of observaties blijkt dat er groepen kinderen andere onderwijsbehoeften hebben, dan wordt er een zogenaamd groepsplan opgesteld. Dit 
groepsplan wordt tussentijds geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Tweemaal per jaar wordt in een zgn. groepsbespreking het plan en de ontwikkeling van 
de groep met de IB-er besproken en tussentijds zo nodig bijgesteld. Na de Citotoetsen wordt een nieuw groepsplan gemaakt. 

• Zorgniveau 3  
Er is sprake van een individueel handelingsplan op het moment dat er bijvoorbeeld door één kind met geheel andere stof of op een eigen aangepaste manier 
wordt gewerkt. Dit individuele handelingsplan wordt na circa 8 weken geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het individuele plan wordt steeds samen met het 
kind opgesteld en met de ouders besproken. Op het moment dat blijkt dat de extra hulp onvoldoende effect heeft, stappen we over naar het inschakelen van 
externe hulp. 

• Zorgniveau 4  
Hieronder wordt verstaan het inschakelen van externe hulp voor bijvoorbeeld onderzoek of ondersteuning. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ouders. 
De basisschool krijgt dan hulp van externe deskundigen. Denk hierbij aan intakegesprekken voeren, onderzoeken en/of observaties uitvoeren, verkregen 
gegevens rapporteren en evaluatiegesprekken voeren. De typering en analyse van het probleem zijn nu duidelijk en de school ontvangt vervolgens instructies 
over het vervolgtraject, dat afgelegd dient te worden. 

• Zorgniveau 5 
Als gedurende het traject komt vast te staan, dat het aanbod dat wij als basisschool leveren niet aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van het kind, 
wordt volgens de daarvoor opgestelde procedure van het Samenwerkingsverband Westelijke mijnstreek, gezocht naar passend onderwijs. De trajectbegeleider 
van het samenwerkingsverband begeleidt dit proces. 

 
De taak van de IB-er is de zorg te coördineren. 

• Coördineren binnen de school: 
o Ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van groeps- en handelingsplannen en onderwijskundige rapporten; 
o Leiden van groeps- en leerlingbesprekingen; 
o Begeleiden van groepsoverdracht; 

• Coördineren buiten de school: 
Leggen van contacten als het bijvoorbeeld gaat om de aanmelding van kinderen voor externe begeleiding. 

 
Duidelijk moet zijn welke stappen er na het signaleren van problemen bij een kind ondernomen moeten worden door de leerkrachten. Deze vaste procedure moet 
door elke leerkracht gevolgd en geadministreerd worden. Dossiervorming is in dit geval van groot belang.  
Meer gedetailleerde beschrijving van de zorg is terug te vinden in ons schoolspecifieke zorgplan. 
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3.2 Gedragscode 

Ons onderwijs richt zich op de mens en de wereld; normen en waarden spelen een belangrijke rol, waar onze pedagogische visie (zie posters in het kindcentrum en 

afbeelding in paragraaf 2.1) uitgangspunt is. 
 
Iedereen mag zijn wie hij/zij is. Wanneer er gepest wordt is dit een signaal dat kinderen elkaar niet accepteren, niet respecteren. In zulke gevallen, maar ook vanuit 
preventief oogpunt, hanteren we ons anti-pestprotocol. Het is vanzelfsprekend dat ook ouders signalen aan medewerkers zullen melden. 

In dit protocol wordt beschreven hoe we preventief te werk gaan, ons perspectief ten aanzien van pesten en hoe we pestgedrag aanpakken. 
 
Preventieve aanpak 
De normen en waarden zoals in alle bouwen te zien zijn vormen uitgangspunt om samen zorg te dragen voor een gemeenschap waarbinnen pestgedrag (haast) 
niet voorkomt. Deze uitgangspunten worden ook vertaald in groepsafspraken die regelmatig aan bod komen. 
 
Pesten en Plagen  
Het is belangrijk dat iedereen het verschil weet tussen pesten en plagen. Plagen gebeurt incidenteel, bij pesten ligt dat anders. Dan is er sprake van 
machtsongelijkheid, waardoor iemand zich niet prettig of veilig kan voelen. Waarom een kind anderen pest, kan meerdere oorzaken hebben; het afreageren van 
agressie of eigen onvermogen op een ander kind is hiervan een voorbeeld. 
 
Wij zien pesten als…… 

• We zien pesten als een probleem van alle betrokken partijen: kinderen (gepeste kinderen, pesters, de “meelopers” en de zwijgende groep), teamleden en 
de ouders; 

• Als pesten zich voordoet is het belangrijk dat teamleden in samenwerking met kinderen en ouders dat signaleren en duidelijk stelling nemen tegen pesten; 

• We willen als school de pestproblemen voorkomen door voorbeeldgedrag en het visueel maken van school- en groepsafspraken en deze bespreekbaar 
maken. Daarnaast zijn wij gericht op en benoemen wij gewenst gedrag; 

• Kinderen kunnen op onze school, naast de groepsleerkracht, ook terecht bij de schoolcontactpersoon; 

• Wanneer blijkt dat alle inspanningen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, willen we als Kindcentrum Aelse een directe aanpak toepassen. 
 
Aanpak bij pesten 
Wij zijn ervan overtuigd dat er meerdere partijen zijn bij pestgedrag; ‘het kind dat gepest wordt’, ‘het kind dat pest’, eventueel ‘meelopers’ en de ‘zwijgende 
middengroep’. Daarnaast zijn ouders ook een belangrijke partij in de begeleiding/aanpak van pestgedrag. Het is belangrijk dat voor elke groep een passende 
begeleiding en/of aanpak duidelijk is: 

1. Aanpak voor een kind dat gepest wordt; 
2. Aanpak voor een kind dat pest; 
3. Aanpak voor de meelopers; 
4. Aanpak van zwijgende middengroep. 
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Schorsing 
Ons streven is om eventuele pestproblematieken te voorkomen. Word er toch pestproblematiek gesignaleerd, dan doen wij ons uiterste best hier adequaat op te 
reageren. Indien de gezamenlijk afgestemde aanpak nog niet toereikend is, kan het bevoegd gezag overgaan tot schorsing van een kind/de kinderen.  
Schorsing valt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (zie paragraaf 7.6). 
 
Het anti-pestprotocol wordt elk jaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld in samenwerking met het team en medezeggenschapsraad. Daarnaast is het anti-
pestprotocol onderdeel van ons Schoolveiligheidsplan (SVP), dat ook jaarlijks geëvalueerd wordt met de MR. 
 
3.3 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Het werken met deze meldcode is een wettelijke verplichting voor iedereen die werkt met kinderen. De Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een 
professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Kindante heeft een meldcode die voor al haar medewerkers 
geldt. 
 
Als een leerkracht een ernstig vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld heeft, dan worden volgens de Meldcode de volgende stappen gezet: 

- stap 1: het in kaart brengen van de verschillende signalen. 
- stap 2: overleg met de aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling van de school en/of directeur. En zo nodig raadpleeg de jeugdarts 

en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar. Consulteer eventueel Veilig Thuis. De aandachtsfunctionarissen binnen onze school 
zijn voor de locatie onderbouw Caroline van Woerden en voor de locatie bovenbouw Marie-José de Bruijn. 

- stap 3: gesprek met de leerling en/of ouders. 
- stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling, en in geval van twijfel opnieuw advies inwinnen bij Veilig Thuis. 
- stap 5: de school neemt een besluit: hulp organiseren in overleg met de ouders of melden bij de geëigende instantie. 

 
Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. 
Het stappenplan van de meldcode biedt bij die afweging houvast. 
 
Voor een volledige beschrijving van de meldcode verwijzen we u naar de website van Kindante. 
Klik hier 
 
3.4 Passend Onderwijs  

Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg 
Voor alle informatie m.b.t. passend onderwijs in onze regio, klik hier. 

 
3.5  Schoolondersteuningsprofiel 

 
Een korte omschrijving van ons concept 
Kinderen leren door te doen. Dat is zichtbaar in een grote diversiteit aan leeractiviteiten, die passen bij de talenten en leerstijlen van de kinderen en de doelen en 
inhoudelijkheid van de lessen. Binnen die activiteiten groeit het eigenaarschap van de leerling voor zijn eigen leren. De metacognitieve vaardigheden lopen dwars 
door alle activiteiten heen. Zo ontdekken, onderzoeken en begrijpen de leerlingen de wereld om hen heen. 

https://kindante.nl/bd_uploads/Meldcode-mishandeling-en-huiselijk-geweld.pdf
https://kindante.nl/bd_uploads/Passend-primair-onderwijs-in-Zuid-Limburg.pdf
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De leerinhoud, zowel de basiskennis en basisvaardigheden, als ook kennis van de maatschappij en de wereld, wordt betekenisvol en daar waar mogelijk thematisch 
of projectmatig aangeboden. De leerkrachten, leerlingen en andere deskundigen hebben de mogelijkheid en de ruimte om de leerstof aan te passen aan de 
actualiteit en de thema’s en de inhoud zelfstandig in te vullen. Graag benadrukken we hierbij, dat bijzondere aandacht moet uitgaan naar de vaardigheden die de 
kinderen nodig hebben om nu en in de toekomst zelfstandig te kunnen leren en functioneren in onze maatschappij.  
De leeromgeving is altijd en overal, zowel binnen als buiten de school, zolang de omgeving ‘rijk en uitdagend’ is. Belangrijk is dat de omgeving voor de kinderen 
veilig bevonden wordt, dat ze zich er thuis voelen en dat ze er medeverantwoordelijk voor zijn. Daarnaast is de omgeving uiteraard ‘horig’ aan werkvorm en inhoud. 
Er zal ruimte zijn om te presenteren, elkaar te ontmoeten, zich terug te trekken, te onderzoeken, te bewegen, en te werken. Daarbij is ook de buitenruimte een 
omgeving die structureel ingezet wordt in het leerproces. 
Aangaande de groeperingsvormen is de samenstelling van de groepen variabel. Kinderen leren immers van en met elkaar. Uitgangspunt is de eigen groep 
(jaargroep, thuisgroep, werkgroep), waarbinnen diverse niveaus te onderscheiden zijn. Vandaaruit kan de samenstelling verschillen, afhankelijk van wat op welk 
moment nodig is. Belangrijk is dat kinderen van groep 1 t/m 8 samen één school vormen in ontmoeting, spel en werk.  
Bronnen en leermiddelen maken deel uit van de ‘rijke omgeving’, waarin kinderen leren en zij de leerstof aangeboden krijgen of er zelfstandig de kennis en kunde 
uit kunnen halen en opdoen. Alle media, digitaal en analoog, zijn bronnen die gebruikt dienen te worden. Variatie is hier het leidend principe. De kinderen, zowel 
zijzelf als hun klasgenootjes, zijn eveneens bronnen naast de externe en interne experts, leerkrachten, bedrijven en organisaties. Ook hier is expliciet de toekomst-
bestendigheid afhankelijk van met name de digitale leeromgeving, het aanbod en de middelen. 
 
Specifieke ondersteuning 
In het kader van preventieve en licht curatieve interventies kan school ondersteuning bieden… 

• …aan kinderen met rekenhulpvragen (onder andere dyscalculie); 

• …aan kinderen met leeshulpvragen (onder andere dyslexie); 

• …aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn; 

• …ten aanzien van sociale veiligheid en het omgaan met verschillen in gedrag; 

• ...aan kinderen met een anderstalige achtergrond (zogenaamde NT2 aanbod). 
 
De samenvatting van het  ‘Schoolondersteuningsprofiel’ is op onze website terug te vinden. 
 
 
3.6 Protocol medische handelingen 

Leerkrachten krijgen in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. Het 
uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied. Het is van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt 
volgens een vooraf afgesproken en ondertekend protocol dat opvraagbaar is op school. Meer informatie treft u hier aan. 
 
 
3.7 Rapportage 

Binnen Kindcentrum Aelse worden er jaarlijks geplande rapportagegesprekken gehouden. De rapportages worden vormgegeven in ons digitale groeidocument 
Mijn Rapportfolio. 
 
 

https://kindante.nl/bd_uploads/Medische-handelingen-op-school.pdf
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3.8 Begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 

De voorlichting aan ouders over de schoolkeuze 
In november vindt het voorlopige adviesgesprek met ouders en kind plaats.  
Medio oktober/november organiseert de school een informatieavond voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 6, 7 en 8 over de verschillende scholen 
voor het voortgezet onderwijs in de regio en de keuze van een juiste vervolgschool voor hun kind. Bovendien wordt uitgebreid informatie gegeven over de 
totstandkoming van het schooladvies en over de IEP. De IEP is de eindtoets waar wij als school voor hebben gekozen. Daarnaast worden de ouders geattendeerd 
op de open dagen, informatieavonden en proeflessen op de scholen in de regio.  
In februari vinden de adviesgesprekken plaats tussen de groepsleerkracht van groep 8 en de ouders, waarbij ook het kind uitgenodigd is. Het schooladvies wordt 
door de leerkracht opgesteld in overleg met de vorige groepsleerkrachten, IB-er en directeur.  

De ouders vullen het inschrijfformulier in en zorgen er zelf voor dat dit bij de school voor voortgezet onderwijs komt. Daarnaast is er de mogelijkheid om de 

inschrijfformulieren van de twee meest bezochte scholen (Groenewald en Graaf Huyn College) bij de leerkracht in te leveren. Zij zorgen dan dat het betreffende 

inschrijfformulier bij de school terecht komt. Verder wordt het OSO-formulier digitaal naar de vervolgschool gestuurd. De kinderen worden door de groepsleerkracht 

van groep 8 en de brugklascoördinator van de vervolgschool doorgesproken en de mogelijke indeling van kinderen over de brugklassen komt aan de orde. Dit 

hele proces geldt enkel voor scholen in Nederland (niet België).  

In april neemt groep 8 deel aan de IEP eindtoets. Voor de meivakantie ontvangen de ouders een bericht van toelating van de vervolgschool, begin juni ontvangen 

de ouders bericht in welke brugklas het kind is geplaatst en worden de ouders geïnformeerd over de kennismakingsmiddag. Vanaf dan lopen de contacten tussen 

vervolgschool en ouders rechtstreeks en niet meer via de basisschool.   

 
De overgang naar het voortgezet onderwijs 
Bijna alle ouders (en kinderen van groep 8) kiezen voor een school in de directe nabijheid, bijvoorbeeld Groenewald in Stein of het Graaf Huyn College in Geleen. 
Het komt een enkele keer voor dat gekozen wordt voor een school in Maastricht, Sittard, Maasmechelen of Lanaken. 
Het percentage kinderen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar en is uiteraard afhankelijk van de samenstelling van 
groep 8. Ongeveer 3 maanden na toelating vinden gesprekken plaats tussen de vervolgschool en de groepsleerkracht van de voormalige groep 8. Bovendien 
ontvangt de basisschool regelmatig overzichten van de resultaten van oud-leerlingen en blijft de basisschool geïnformeerd tot en met het eindexamen van de oud-
leerlingen. Dit gebeurt via de AVG-richtlijnen en is volledig anoniem. 
 
Wijze van en procedure bij advisering 
Vanaf groep 6 ontvangen het kind en zijn/haar ouders een uitstroomprofiel. Dit uitstroom profiel is gebaseerd op resultaten en de geobserveerde kindkenmerken 
tot dan toe. In het begin van groep 8 wordt een voorlopig schooladvies gegeven. Het definitieve advies voor het vervolgonderwijs dat rond februari wordt gegeven 
is een schooladvies dat door de leerkracht van groep 8 wordt opgesteld in overleg met de directeur op basis van de verzamelde gegevens, nadat ook de 
groepsleerkracht van groep 7 en de Intern Begeleider om advies gevraagd is. 
 
Wat wordt er verstaan onder de verzamelde gegevens? 

• De sociaal-emotionele ontwikkeling: gegevens over de samenwerking met de leerkracht en de andere kinderen, het tempo, de werkverzorging, de 
zelfstandigheid, de concentratie, het doorzettingsvermogen, huiswerkverzorging, e.d.; 

• De gegevens van het leerlingvolgsysteem en dan met name de scores van de vakgebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. 
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Dit advies wordt met de ouders besproken. Zowel de school als de ouders hebben een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de schoolkeuze. De school 
heeft de verantwoordelijkheid om te komen tot een verantwoord advies. De ouders nemen uiteindelijk de beslissing bij welke school hun kind aangemeld wordt.  
 
School verstuurt deze gegevens middels het OSO-formulier. Hiervan ontvangen de ouders een kopie. Het bevat gegevens over de schoolloopbaan, het 
schooladvies, een overzicht van de schoolvorderingen en het leerlingprofiel. Toelating op scholen van het voortgezet onderwijs vindt in principe altijd plaats 
wanneer het advies van de school voor primair onderwijs positief is. De groepsleerkracht van groep 8 bespreekt de plaatsing van de kinderen vooraf met de 
brugklascoördinator van het voortgezet onderwijs.  
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ons  TEAM 
 
 
4.1 Algemeen 

De samenstelling van het team, met vermelding van jaargroep en mailadres staat vermeld op de website. De meeste thuisgroepen hebben twee leerkrachten. Bij 
ziekte, verlof of scholing wordt in principe de leerkracht vervangen door interne of externe leerkrachten.  
 
Aan de scholing van de leerkrachten van onze school wordt veel aandacht besteed. Deze scholing kan gevolgd worden door één of meerdere leerkrachten, waarbij 
het schoolbelang als leidraad dient. Individueel kan scholing gevolgd worden door de interne begeleider en ICT-er op zijn vakgebied of door individuele leerkrachten 
(bijvoorbeeld de begeleiding van kinderen met leesproblemen, stotteren of de invoering van het vak techniek). Ook volgt het hele schoolteam bijna jaarlijks scholing 
op een nader omschreven ontwikkelingsgebied, zoals klassenmanagement, zelfstandig werken of effectieve instructie. De scholingscursussen passen zowel in de 
professionele ontwikkeling van de leerkracht als in de schoollijn en de mogelijkheden van de school. 
 
4.2  Samenstelling van ons team 

Het team van de school bestaat uit een directeur, twee Intern Begeleiders (IB-er), ongeveer dertig leerkrachten, een aantal onderwijsassistenten, twee conciërges, 
een managementassistente, een interieurverzorgster en enkele vrijwilligers.  
 
De directie is eindverantwoordelijk en belast met onderwijskundige zaken, personeelsbeleid, beheer en organisatie. De aanspreekpunten van ieder locatie 
vervangen de directeur bij haar afwezigheid. Daarnaast assisteren twee IB-ers bij het taakveld onderwijskundige zaken en coördineren intern begeleiders de 
leerlingenzorg. De ICT-er coördineert de ontwikkeling van het gebruik van ICT binnen ons onderwijs. 
De managementassistente ondersteunt het managementteam bij het uitvoeren van administratieve taken. De conciërges voeren ondersteunende werkzaamheden 
uit, die onder andere gericht zijn op huishoudelijke, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. De interieurverzorgers zorgen voor het schoonhouden van de 
gebouwen.  
De groepsleerkrachten en onderwijsassistenten hebben vooral een lesgevende taak. Daarnaast hebben zij ook andere specifieke taken, zoals mentor van de 
stagiaires, cultuurcoördinator, schoolvertrouwenspersoon, preventiemedewerker (arbeidsomstandigheden) en VEBO-coördinator (verkeer). De leerkrachten op 
onze school hebben zich bovendien toegelegd op een of meerdere specialismen. Hierbij kunt u denken aan rekenspecialist, leesspecialist, gedragsspecialist en 
een specialist op het gebied van meer/hoogbegaafdheid. 
 
Op de derde locatie van ons kindcentrum zijn het kinderdagverblijf ‘Villa Regenboog’ en BSO ‘Villa Hagelslag’ gevestigd. Dit team bestaat uit ongeveer 13 
pedagogisch medewerkers. Meer informatie treft u aan op www.mik-kinderopvang.nl/locaties/kinderdagverblijf-villa-regenboog en op www.mik-
kinderopvang.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-villa-hagelslag. Ook vindt u op deze locatie de peuterspeelzaal ‘Groep Pinkeltje’ en ‘Groep Paddenstoel. Hier 
bestaat het team uit ongeveer 5 pedagogisch medewerkers. Meer informatie treft u aan op www.spelenderwijs.nl/spelenderwijs-in-de-buurt/pinkeltje-en-de-
paddestoel-elsloo. Zowel kinderdagverblijf, BSO als peuterspeelzaal zijn onderdeel van MIK-PiW en hebben gezamenlijk één locatieleider. 
 
 
 

 

http://www.mik-kinderopvang.nl/locaties/kinderdagverblijf-villa-regenboog
http://www.mik-kinderopvang.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-villa-hagelslag
http://www.mik-kinderopvang.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-villa-hagelslag
http://www.spelenderwijs.nl/spelenderwijs-in-de-buurt/pinkeltje-en-de-paddestoel-elsloo
http://www.spelenderwijs.nl/spelenderwijs-in-de-buurt/pinkeltje-en-de-paddestoel-elsloo
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4.3  Opleiden in school  
Onze kindcentrum staat open voor stagiaires van verschillende opleidingen. Naast stagiaires onderwijsassistent van Vista opleidingen en studenten Pedagogiek 

zijn wij in schooljaar 2021-2022 gestart met het opleiden van PABO stagiaires. De studenten van de Nieuwste PABO werken steeds onder verantwoordelijkheid 

van de leerkracht (mentor). Daarnaast worden zij binnen school begeleidt door de Opleider in School Hilde Hendrikx. Zij wordt iedere donderdag vrij geroosterd 

voor haar werkzaamheden als coach van de studenten. De schoolopleider informeert en coacht de mentoren en houdt het doorgaande ontwikkelproces van de 

PABO student in de gaten. De schoolopleider is namens de werkplek de contactpersoon met de PABO en participeert in de beoordeling van het werkplekleren. 

Stagiaires die het vierde studiejaar van de PABO volgen, de zgn. Lio’ers (LiO = Leraar in Opleiding), zijn bevoegd om de verantwoordelijkheid voor een groep te 

nemen.  De formele eindverantwoordelijkheid blijft hierbij in handen van de school (mentor).  
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onze  OUDERS 
 
 
Binnen onze school vinden we het heel belangrijk, dat ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij de activiteiten. De betrokkenheid is zichtbaar op verschillende 
terreinen: hulpouders die deelnemen aan (buiten)schoolse activiteiten, oudervereniging (OV) en medezeggenschapsraad (MR). 
 
 
5.1  Assisterende ouders 

Ouderbetrokkenheid in ons onderwijs vinden wij heel belangrijk. Ouders kunnen zich bv. aanmelden via de contactouder voor allerlei onderwijs-gerelateerde 
ondersteuning (hulp bij thematisch werken, lezen, etc.) De ouders worden na aanmelding door de leerkrachten benaderd voor het plannen en/of uitvoeren van de 
activiteiten. Dan krijgen de hulpouders ook informatie over wat ze beslist wel en beslist niet moeten doen tijdens het werken met groepjes kinderen, vaak niet direct 
onder toezicht, maar wel steeds onder verantwoording van een groepsleerkracht. Ouderhulp komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. 
Diverse evenementen zouden zonder ouderassistentie niet of slechts in een zeer afgeslankte mate kunnen plaatsvinden. De organisatie van deze activiteiten ligt 
bij het team in samenwerking met de oudervereniging. Hulp bij deze activiteiten wordt via de oudervereniging gevraagd. 
Ouderhulp functioneert alleen optimaal, als assisterende ouders, groepsleerkrachten en kinderen weten, wat van elkaar verwacht wordt. 
 
 
5.2  Oudervereniging (OV) 

De oudervereniging heeft als doel om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen en het kindcentrum, om zo de belangstelling en 
betrokkenheid van ouders bij het kindcentrum te bevorderen. De oudervereniging organiseert daarom diverse activiteiten, waarbij de hulp van de ouders en het 
personeel wordt ingeroepen. Hierbij kunt u denken aan onder andere een herfstactiviteit, Sinterklaas, excursies, lezingen, carnaval, traktaties, schoolfotograaf, 
sportactiviteit en eindactiviteit. 
U kunt zich als ouder opgeven om te helpen bij de diverse activiteiten.  
 
5.3  Vrijwillige ouderbijdrage (‘activiteitenbijdrage’)  

De oudervereniging vraagt aan onze ouders een vrijwillige bijdrage voor de bekostiging van allerlei culturele en schoolse activiteiten, de zogenaamde vrijwillige 
ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door de oudervereniging aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd zonder dat daartoe een 
wettelijke verplichting bestaat.  
De ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven die het schoolbestuur niet vergoed krijgt door de overheid. De vrijwillige bijdrage aan de oudervereniging wordt 
besteed aan het organiseren van allerlei activiteiten. Voor onze school zijn dit het carnavals-, sinterklaas- en kerstfeest, excursies, het schoolkamp voor de 
schoolverlaters, enz. Deze activiteiten dragen allemaal bij aan de sfeer, gezelligheid en de saamhorigheid op school. De toelating van leerlingen tot deze extra 
activiteiten mag echter niet afhankelijk worden gesteld van het betalen van de ouderbijdrage. 
De hoogte van de ouderbijdrage en de besteding van dit geld wordt door de medezeggenschapsraad vastgesteld na instemming door de oudergeleding van die 
raad en opgenomen in de schoolgids. In het schooljaar 2021-2022 bedroeg de vrijwillige ouderbijdrage € 16,50. Voor de schoolreisjes wordt een apart bedrag 
verrekend, afhankelijk van de daadwerkelijke kosten van de bestemming. Betaling gebeurt via de betalingsmodule van ISY. 
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5.4  Medezeggenschap (MR) 

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in 
de Wet Medezeggenschap op Scholen (hierna: WMS). Elke school heeft de verplichting medezeggenschap op schoolniveau te organiseren.   
 
Waar gaan we binnen Kindante naar toe met medezeggenschap? 
Ouders, personeel en leerlingen kunnen via werkgroepen/platforms invloed uitoefenen op het beleid van de school. Een gezonde dialoog is hierbij belangrijk. 
Betrokkenen worden in allerlei vormen meegenomen en schuiven zichzelf naar voren. Werkvorm, samenstelling en mate van inspraak kan worden afgestemd op 
het onderwerp, Belangrijkste is dat er voldoende participatie plaatsvindt. 
 
Medezeggenschap op alle niveaus volgt de strategische koers van Kindante 2021-2025 (met de titel ‘Het dak omhoog’), de doorontwikkeling binnen BURO en 
binnen de scholen.  
 
Vanuit de strategische koers werken we toe naar een brede participatieve vorm van medezeggenschap waarin voor iedereen binnen Kindante (personeel-
ouders-leerlingen) ruimte is om actief deel te nemen aan deze doorontwikkeling vanuit de bedoeling (missie: het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen 
tot participerende burgers, die het leven elke dag een beetje beter maken). Dit vraagt mogelijk aanpassingen in de vorm/inhoud en structuur van 
medezeggenschap. 
 
Hoe we dat willen gaan doen is een opdracht die gelegd wordt bij een ontwikkelteam dat zal bestaan uit iedereen die hieraan een bijdrage wil en kan leveren 
vanuit persoonlijke betrokkenheid, vaardigheden, interesse en competenties.  
 
Formele medezeggenschap die geregeld wordt vanuit de WMS – zoals onderstaand beschreven – zal met die doorontwikkeling uitgroeien tot informele, 
participatieve medezeggenschap, ondersteund door een nader te bepalen structuur.  
 
In de scholen van Kindante bestaat de medezeggenschapsraad op dit moment alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het 
aantal kinderen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt, naast 
een medezeggenschapsstatuut, een medezeggenschapsreglement op waarin o.a. staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.  
 
Informatierecht en initiatiefrecht 
Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen de school. De MR moet over informatie beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op 
school. Het informatierecht is dan ook een belangrijk recht van de medezeggenschapsraad. Het is de taak van het bevoegd gezag om de MR tijdig te 
informeren, zodat de MR goed kan functioneren. 
Daarnaast kan de MR altijd op eigen initiatief voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de MR altijd in 
de gelegenheid deze te bespreken. 
 
Taken medezeggenschapsraad  
In het medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapreglement staan alle rechten van de  medezeggenschapsraad benoemd, voortvloeiend uit de WMS. 
Hierbij dient het bevoegd gezag dus tijdig vooraf aan de MR advies of instemming te vragen. 

• Instemmingsrecht 
De MR heeft op een aantal onderwerpen een instemmingsrecht. Het schoolbestuur kan op deze onderwerpen plannen niet uitvoeren zonder de instemming 
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van de MR. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben 
apart instemmingsrecht over zaken die betrekking hebben op ouders zoals de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 

• Adviesrecht 
In de WMS staat een lijst met onderwerpen waarvoor het schoolbestuur in ieder geval het advies van de MR moet vragen, bijvoorbeeld een wijziging in de 
organisatie van de school, vakantieregeling of de aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van 
de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen. 

 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en GMR-platform. 
Kindante houdt als bevoegd gezag meerdere scholen in stand. Omdat een aantal zaken voor alle Kindante scholen van toepassing zijn, hebben de afzonderlijke 
MR-en een aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de GMR worden gekozen 
door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en zijn als personeelslid in dienst van Kindante of zijn ouders die een kind hebben op één van 
onze Kindante scholen. Het aantal ouders en personeelsleden in de GMR is gelijk. De GMR is het formele overlegorgaan van het College van Bestuur als 
bevoegd gezag. 
 
Naast de formele Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen bestaat er binnen Kindante ook een GMR-platform. Het GMR-platform bestaat 
uit afgevaardigden van de MR-en van de afzonderlijke scholen. De GMR voert overleg met het GMR-platform om zodoende de betrokkenheid en 
inspraakmogelijkheid vanuit alle MR-en te vergroten. 
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5.5  Leerlingenraad 

Onze school heeft vanaf schooljaar 2018-2019 ook een leerlingenraad. In deze raad zit 1 kind per groep uit de groepen 5 t/m 8. Deze raadsleden worden door de 
klasgenoten democratisch gekozen en vertegenwoordigen de medekinderen in de raad. Ongeveer 4 maal per schooljaar vergadert de leerlingenraad samen met 
een leerkracht. De onderwerpen die op de agenda komen worden in gezamenlijk overleg gekozen. 
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5.6  Klankbordgroep 

Binnen KC Aelse werken we, naast de leerlingraad, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad, ook met een klankbordgroep van ouders. Deze 
klankbordgroep is bedoeld om op basis van gelijkwaardigheid gelegenheid te geven aan school en ouders om samen te sparren over onderwijs. Zowel ouders 
als school kunnen thema's inbrengen. 
Ouders kunnen zich op vrijwillige basis opgeven voor de klankbordgroep. Vanuit het team is steeds de directeur en een MT-lid betrokken en wisselende 
teamleden.  
 
5.7  Contacten tussen school en ouders 

In de eerste weken van het schooljaar organiseren we kennismakingsgesprekken. Tijdens dit gesprek maken ouders en leerkracht(en) kennis met elkaar en 
kunnen wensen en verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken. Tijdens dit gesprek kunnen ook bijzonderheden ten aanzien van uw zoon/dochter met de 
leerkracht(en) worden gedeeld.  
 
Ouders kunnen gedurende het hele jaar inloggen op Mijn Rapportfolio om de vorderingen van hun kind te bekijken. In de groepen 1 en 2 wordt de groeiwijzer van 
Speelplezier gehanteerd. Ook deze worden in Mijn Rapportfolio geüpload. 
Het welbevinden van het kind, evenals de hiervoor genoemde verslaglegging staan centraal tijdens de reguliere oudergesprekken. Gedurende het schooljaar 
worden minimaal 2 gesprekken gepland door de leerkrachten in samenspraak met de ouders. Deze vinden na schooltijd plaats. Indien nodig kan de intern 
begeleider bij de gesprekken aanwezig zijn. 
Wanneer de groepsleerkracht overweegt om andere leerstof dan de gebruikelijke aan te bieden of als kinderen speciaal begeleid gaan worden, worden de ouders 
daarover altijd geïnformeerd door de groepsleerkracht. 
 
We maken veel gebruik van Isy, u ontvangt van de school een berichtje in uw mailbox, met hierin een link naar nieuws dat belangrijk is voor u en/of uw kind. Het 
is dan ook van belang dat de school beschikt over uw correct werkend e-mailadres. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de app die Isy heeft ontwikkeld 
voor uw telefoon of tablet. 
Er worden informatieavonden gehouden voor de ouders van de kinderen van de groepen 7 en 8 (schoolkeuze VO/IEP). Tevens worden er incidenteel ouderthema-
avonden georganiseerd rondom een onderwijskundig of maatschappelijk thema al dan niet in samenwerking met ouders en/of externe instanties. 
 
Wij streven naar een open en direct contact tussen allen die betrokken zijn bij ons onderwijs. Wij zijn daarom steeds bereid u te woord te staan bij vragen en 
onduidelijkheden over onze school of ons onderwijs. 
 
Om deze contacten zo goed mogelijk te laten verlopen, hanteren wij graag de volgende afspraken: 

• Een afspraak met de groepsleerkracht is enkel na schooltijd mogelijk; 

• Mocht u de groepsleerkracht iets te vragen of mede te delen hebben, verzoeken wij u dit vóór 08.15 uur of ná 14.45 uur te doen; 

• Wanneer het groepsaangelegenheden betreft, verwachten wij dat u altijd in eerste instantie met de groepsleerkracht contact opneemt. Wanneer u daarna 
een gesprek wenst met de directeur, kunt u daarvoor een afspraak maken. Voor dringende gevallen staat de deur van de directiekamer steeds voor u 
open. 

 
 
Informatieplicht van school aan ouders 
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Onze school wil graag alle ouders goed informeren over hun kind(eren). Ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind op school; dat is ook het 
uitgangspunt van onze school.  
Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Welke informatie beide ouders ontvangen is afhankelijk van de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders 
verkeren. 
Op de website van Kindante treft u de volledige informatie aan over dit onderwerp. Klik hier 
 
5.8  Alcoholgebruik tijdens schoolactiviteiten 
KC Aelse handhaaft het protocol van de Stichting omtrent alcoholgebruik tijdens schoolactiviteiten. Voor meer informatie hierover klik hier. 
 
5.9  Klachtenregeling 

In het kader van de Kwaliteitswet heeft stichting Kindante een klachtenregeling vastgesteld, die te vinden is op de website van Kindante. klik hier 

 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school of over het eindadvies zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel 

en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Over het algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de eigen 

leerkracht. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de directie bij voorkeur de volgende stap. 

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan met een beroep 

doen op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de klacht in eerste instantie ter sprake kan brengen bij de schoolcontactpersoon op school. 

 

Schoolcontactpersoon 

Bij de schoolcontactpersoon kan men terecht met een klacht. De schoolcontactpersoon is degene die u de weg kan wijzen bij klachten. De schoolcontactpersoon 
is op de hoogte van de mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden om de ouder of leerling met een klacht te ondersteunen bij het zoeken naar een 
oplossing.  
 
 
De schoolcontactpersonen van onze school zijn: 

Mw. Marie-José de Bruijn (intern begeleider) 
 046 4360852 (school) 
 mj.debruijn@kindante.nl  

Mw. Petra Janssen (leerkracht) 

 046 4360852 (school) 
 p.janssen@kindante.nl  

 
Mw. Caroline van Woerden (intern begeleider) 
 046 4360852 (school) 
 c.vanwoerden@kindante.nl  

Mw. Cécile Custers (leerkracht) 

 046 4360852 (school) 

 c.custers@kindante.nl 

 
De bovenschoolse externe vertrouwenspersoon van Kindante is: 

Dhr. Johan Stevens 
 06 15076970 
 johanstevens@bco-onderwijsadvies.nl 

https://www.kindante.nl/file/1020/Informatieplicht-aan-ouders
https://www.kindante.nl/file/1020/Informatieplicht-aan-ouders
https://kindante.nl/documenten/protocol-alcoholgebruik-tijdens-schoolactiviteiten/
https://kindante.nl/bd_uploads/Klachtenregeling-Kindante-algemeen.pdf
https://kindante.nl/bd_uploads/Klachtenregeling-Kindante-algemeen.pdf
mailto:mj.debruijn@kindante.nl
mailto:p.janssen@kindante.nl
mailto:c.vanwoerden@kindante.nl
mailto:c.custers@kindante.nl
mailto:c.custers@kindante.nl
mailto:johanstevens@bco-onderwijsadvies.nl
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de  ONTWIKKELING  van ons  ONDERWIJS 
 
 
6.1  Activiteiten ter verbetering en bewaking van ons onderwijs 

Kwaliteitsverbetering staat centraal bij het leiding geven aan een schoolorganisatie. Daarbij is de mening van het team, de kinderen én u als ouders, zeer belangrijk. 
Daarom maken wij gebruik van zogenaamde kwaliteitsvragenlijsten, deze bestaan uit een ouder-/kinderen-/leerkracht- en directie-enquête. De aandachtspunten 
die hieruit voortkomen, vormen mede de basis voor ons kwaliteitsbeleid.  
Daarnaast werkt de school met een meerjarenplanning. In dit schoolplan staat omschreven welke activiteiten we willen ondernemen om de kwaliteit van ons 
onderwijs door te ontwikkelen. Tevens wordt in dit plan beschreven hoe we de kwaliteit van ons onderwijs blijven bewaken. 
De MR dient instemming aan het schoolplan te verlenen en het bevoegd gezag stelt het plan vervolgens vast. Het ‘Schoolplan 2019-2023’ ligt op school ter inzage 
en is hier te bezoeken. De concrete vertaling naar de praktijk vindt u hier. 
 
 
6.2  Zorg voor de relatie school en omgeving 

De school heeft incidenteel een werkrelatie met het regionaal jeugdmaatschappelijk werk.  
De maatschappelijk werker heeft in voorkomende situaties besprekingen met de groepsleerkracht en/of de directie van de school. Bij gezinsproblemen worden 
hierbij de verschillende taken afgebakend. 
 
De school onderhoudt ook contacten over de begeleiding van kinderen met de volgende instellingen: 
 
Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg  
  
Wat doet de jeugdgezondheidzorg? 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg bewaakt en beschermt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 0 
tot 18 jaar. Dit doen wij door uw kind regelmatig uit te nodigen voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Tevens nemen wij binnen de school deel aan 
overleggen waar de gezondheid en het welzijn van de kinderen regelmatig besproken wordt.  
 
Gezondheidsonderzoek 
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Net als in de eerdere onderzoeken die uw kind heeft gehad bij de 
jeugdgezondheidszorg,  kijken we ook nu bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de 
JGZ 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 de school en andere organisaties rondom de jeugd. 
De onderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente of op school. 
 
Uw informatie is erg belangrijk 
Om te weten of er zaken zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om voorafgaande aan het gezondheidsonderzoek een vragenlijst in te vullen. Hierin 
komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind. 
 

https://www.kindcentrum-aelse.nl/bestanden/499832/KC-Aelse-Schoolplan-werkkader-2019-2023.pdf
https://www.kindcentrum-aelse.nl/bestanden/514867/Meerjarenplan-werkkader-KC-Aelse-2019-2023.pdf
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Inentingen 
DTP/BMR vaccinatie: 
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). Hiervoor 
krijgt u een aparte oproep. 
HPV vaccinatie: 
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 10 jaar worden de HPV-vaccinatie tegen 6 vormen van kanker. 
Meningokokken A,C,W en Y vaccinatie 
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie tegen meningokokken, typen A,C,W en Y aangeboden.  
 
Meer informatie: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten  
 
Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd 
De contacten en onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg gaan zoveel mogelijk door, maar soms gebeurt dat wel op een andere manier, bijvoorbeeld door 
middel van beeldbellen, het afnemen van vragenlijsten of telefonisch. Daar waar onderzoeken wel gewoon doorgaan op school of op een JGZ locatie wordt er 
rekening gehouden met de dan geldende maatregelen zoals die door het RIVM worden gehanteerd.  
Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de dienstverlening worden aangepast en worden zowel school als ouder hierover geïnformeerd.  
Ouders en hun kinderen kunnen echter wel altijd bij ons terecht, zie daarvoor ook de contactgegevens. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om digitaal vragen 
te stellen via de website en chatmogelijkheden van www.jouwggd.nl 
   
MijnKinddossier 
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met ‘MijnKinddossier’. Dit is een online ouderportaal waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ. 
In MijnKinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment: 

• Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien 

• Het door JGZ gegeven advies nalezen 

• Betrouwbare opvoedinformatie lezen 

• De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje 
 
Ook kunt u herinneringen van afspraken per sms krijgen.  
 
Vragen of zorgen? 
Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden of zijn er zorgen over uw kind, neem dan contact op met het Team JGZ.  We bekijken samen met u wat we eraan 
kunnen doen. 
Bent u een ouder met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar zonder vaste verblijfplaats?. Ook dan kunt u altijd gebruik maken van de Jeugdgezondheidszorg 
op die locatie waar u zich op dat moment bevindt. 
U kunt bij ons altijd terecht voor o.a. vragen over opgroeien en opvoeden, vaccinatie en het periodieke lichamelijk onderzoek. Indien uw kind ziek is dient u 
hiervoor contact op te nemen met de huisarts. 
 
Contact 
Team JGZ - Westelijke Mijnstreek Zuid  

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten
http://www.jouwggd.nl/


 
  

44 

 

Ellen Wolfs jeugdarts 
Kicky Lenz en Renée Pepels verpleegkundigen 
Nellie van der Pennen, doktersassistente  
E:    infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl 
T:    088-880 5044 
 
Website JGZ Zuid-Limburg 
www.ggdzl.nl  
 
 
Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg 
 
Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in staat om de lessen te volgen. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra 
aandacht en kan het beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan 
meestal wel gewoon meedoen in de groep, maar dit zal in verband met corona steeds in overleg met school en soms door middel van testen bepaald moeten 
worden. 
 
Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het zieke kind niet naar school komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en 
beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt “wering” 
genoemd. Is uw kind ziek en heeft het (mogelijk) een infectieziekte geef dit dan altijd aan bij de school. De school kan dan zo nodig overleggen  met de unit 
infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg of uw kind wel of niet tijdelijk van school geweerd moet worden. Wering is alleen zinvol als besmetting van de 
andere kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is. 
 
Daarnaast is melden belangrijk omdat de school – al dan niet in overleg met de GGD – zo nodig maatregelen kan nemen, bijv. door andere ouders te 
informeren, of gezamenlijk met de GGD een uitbraakonderzoek te starten. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen over infectieziekten, neem dan contact op met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088 8805070 (ma t/m vr 
8.00-16.30 u) of infosim@ggdzl.nl.  
 

 
 

 

https://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/
http://www.ggdzl.nl/
mailto:infosim@ggdzl.nl
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Centrum voor Jeugd en Gezin 
Je kindertijd is de mooiste tijd van je leven zeggen ze. Dat kan best waar zijn, maar toch is het zelfs voor kinderen niet altijd 
rozengeur en maneschijn. En ook ouders komen onvermijdelijk te staan voor vragen die te maken hebben met het opgroeien en 
opvoeden van hun kinderen. 
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek kunnen jongeren en ouders terecht met alle kleine en grote vragen 
die spelen in een gezin 
 
Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar 
Volwassenen lijken soms te vergeten dat je als kind onzeker kunt zijn over je uiterlijk, over je gedrag, over verliefdheid of pesten en noem maar op. Dat je met 
vragen zit die je aan vriendjes, ouders of onderwijzers niet durft stellen. Dat je ook heel praktische vragen kunt hebben, bijvoorbeeld over de regels thuis of over 
zakgeld. Met al die vragen kun je terecht in het CJG bij jou in de buurt. Er is ook een wisselend programma van trainingen en cursussen waar je iets aan kunt 
hebben, bijvoorbeeld Weerbaarheid of Sociale Vaardigheden.  
 
Ouders 
Als je vragen hebt over het opgroeien en opvoeden van je kind kan het CJG helpen. Denk aan vragen over problemen op school of met vriendjes, pesten, 
belonen en straffen, zakgeld, pubergedrag en alle andere onderwerpen (relatie, financiën, etc.) waar gezinnen mee te maken kunnen krijgen. Het is de 
normaalste zaak van de wereld dat je met zulke vragen naar het CJG gaat. Je wilt immers dat je kind opgroeit tot een gezonde en evenwichtige volwassene en 
het CJG kan je daarbij ondersteunen. Het CJG is de spil in het uitgebreide netwerk van instellingen die zich bezighouden met de opvoeding, de gezondheid en 
het welzijn van je kind. Er is bovendien een uitgebreid programma van activiteiten als themabijeenkomsten en cursussen. 
 
Goed advies en snelle hulp 
In het CJG Westelijke Mijnstreek bundelen we de krachten van deskundigen op het gebied van opvoeden en opgroeien in jeugdgebiedsteams bestaande uit 
professionals als de jeugdarts. Sociaal pedagogisch medewerker, maatschappelijk werk en MEE consulent. (De andere functies kunt u op onze website 
terugvinden onder gebiedsteams) Het gebiedsgericht werken is een methodiek waarbij we gezamenlijk willen zorgen voor korte lijnen en snelle antwoorden op 
uw hulpvraag. U als gezin bent leidend in uw eigen hulpvraag en onze professionals gaan u ondersteunen hier zelf en eventueel met behulp van uw omgeving 
mee om te gaan. 
 
Het CJG Westelijke Mijnstreek is een netwerkorganisatie waarin de GGD Zuid-Limburg, Partners in Welzijn, MEE Zuid-Limburg, Bureau Jeugdzorg Limburg en 
Orbis Jeugdgezondheidszorg samenwerken. Verder werkt het CJG samen met het onderwijs, Veiligheidshuis, gespecialiseerde zorg, zelfstandige 
zorgaanbieders, de gemeente en andere netwerkpartners. Door de intensieve samenwerking is het mogelijk om snel gepaste en samenhangende hulp te 
bieden. Er is altijd een CJG in de buurt. Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren tot en met 23 jaar kunnen zonder afspraak binnen lopen. Daarnaast is het 
CJG ook een adviescentrum voor alle professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij opvoeden, opgroeien en ontplooien. Je bent welkom zonder afspraak, 
(zie voor adressen www.cjg-wm.nl) maar wil je zeker zijn dat er iemand is die je direct te woord kan staan, neem dan eerst even telefonisch of via de mail 
contact op.  

 
 
Verder zijn er onder andere contacten met de:  

• Vista opleidingen over de inzet van stagiaires (onderwijsassistenten) op school; 

• Openbare Bibliotheek (lenen van boeken, excursies, ondersteuning bij de Kinderboekenweek). 

http://www.cjg-wm.nl/
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• IVN (natuureducatie) 

• Artamuse, Fanfare de Maasgalm en Limburgse Koorschool Cantarella (muziekprojecten) 

• Etc. 
 
Zorg door externen onder schooltijd 
Het bevoegd gezag Kindante staat in beginsel afwijzend tegenover externe hulp onder schooltijd in en buiten de school.  
Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er door het zorgteam van de basisschool kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een 
onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt.  
Als dit is aangetoond, dient er door de ouders/wettelijke verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid 
aan school te worden afgegeven. Op deze manier kunnen school en bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door 
de externe hulpverlener geleverde diensten en producten. De school is niet aansprakelijk voor de, door dit verzuim, gemiste lessen. Deze lessen worden in 
principe niet ingehaald.  
Uiteindelijk beslist de directeur, aan de hand van vastgestelde criteria, voor elke aanvraag afzonderlijk of de school wel of geen medewerking verleent. De 
directeur maakt hierbij een afweging tussen het belang voor de leerling en de organisatorische en eventueel taakverzwarende elementen voor de school en haar 
medewerkers.  
Een aanvraag voor externe hulp onder schooltijd dient altijd schriftelijk bij de directeur te worden ingediend. Indien toestemming verleend wordt, worden 
afspraken vastgelegd over de frequentie, tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt.  
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enkele REGELINGEN 
 
 
7.1 Schooltijden 

 
 

 

• Onze school werkt volgens een continurooster (zie hiervoor ook punt 7.8 Overblijven op pagina 48). 

• De ochtendpauze is voor alle groepen van 10.00 uur tot 10.15 uur en de middagpauze van 12.00 uur tot 12.30 uur. 

• Wij verzoeken de ouders hun kinderen op tijd naar school te sturen, echter niet vóór een kwartier voor aanvang van de lessen: vanaf 08.15 uur is er inlooptijd. 
Door deze inlooptijd te hanteren, zijn we in staat om de lessen op tijd te kunnen laten beginnen. 

• Aan het einde van de schooldag is er ook een kwartier uitlooptijd. Dit vindt dus plaats na afloop van de lessen. Kinderen wachten onder toezicht van teamleden 
totdat ze door ouders/verzorgers worden opgehaald. Kinderen worden door ouders/verzorgers opgehaald op school, tenzij hier aan het begin van het schooljaar 
andere afspraken met de leerkracht over zijn gemaakt (denk hierbij aan ‘zelfstandig naar huis mogen gaan’).  

• Aangezien we werken met inlooptijd zijn de leerkrachten voor aanvang van de lessen al in de klas. Toezicht vindt dan plaats in de groepen/in school en dus 
niet op het schoolplein. Het is dus van belang dat de kinderen bij aankomst op school naar hun groep gaan. 
 

 
  

 Groep 1 Groepen 2 t/m 4 Groepen 5 t/m 8 

Maandag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 

Dinsdag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 

Woensdag 08.30 – 12.30 uur 08.30 – 12.30 uur 08.30 – 12.30 uur 

Donderdag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 

Vrijdag Vrij  08.30 – 12.00 uur 08.30 – 14.30 uur 
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7.2 Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2022 – 2023 

 

StudieMIDDAG  donderdag middag 29 september2022  

Herfstvakantie  maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Studiedag  maandag 21 november 2022  

Kerstvakantie  vrijdagmiddag 23 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023  

StudieMIDDAG  dinsdag middag 24 januari 2023  

Carnavalsvakantie  maandag 20 t/m vrijdag 24 februari 2023  

Studiedag  woensdag 5 april 2023  

Pasen  maandag 10 april 2023  

Meivakantie  maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023  

Hemelvaart  donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023  

Pinksteren  maandag 29 mei 2023  

Studiedag  vrijdag 16 juni 2023  

Zomervakantie  vrijdagmiddag 14 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023  
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7.3 Aanmelding en opvang van nieuwe kinderen 

De keuze voor de juiste school voor uw kind(eren) is niet de gemakkelijkste. Daarom stellen wij alle belangstellende ouders in de gelegenheid om een afspraak met 

directie/aanspreekpunt te maken voor een oriënterend gesprek en een (individuele) rondleiding door het schoolgebouw. Tijdens dit gesprek wordt het 

aanmeldingsformulier meegegeven. Als ouders de keuze gemaakt hebben om hun kind op onze school te plaatsen, wordt hen verzocht het aanmeldingsformulier 

(met onder andere persoonsgegevens) in te vullen en school toe te zenden. 

Kinderen kunnen op onze school instromen vanaf het moment dat ze de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. (Het is overigens niet de bedoeling dat kinderen hun vierde 

verjaardag al op de basisschool vieren.) 
Als het kind ongeveer 3 jaar en 10 maanden oud is, plant de groepsleerkracht een zogeheten intakegesprek met de ouders (en het kind). Tijdens dit gesprek 
komen organisatorische zaken aan de orde en worden in overleg oefenmomenten gepland voor het kind. Daarnaast zullen er enkele administratieve zaken worden 
besproken en afgehandeld. Het is van belang dat wij als school bij aanmelding alle benodigde gegevens over het functioneren van het kind ontvangen. Zo kunnen 
wij de benodigde zorg proberen te bieden. Zo zal er aanvullend aan het administratieve gedeelte aan de ouders gevraagd worden het ‘Dit ben ik’-formulier in te 
vullen, om de informatie aan te vullen. Dit formulier heeft betrekking op de talenten en ontwikkeling van het kind. 
Mocht tijdens het aanmeldingsproces blijken dat er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften, dan treedt het protocol bij aanmelding in werking. Volgens dit 
protocol worden duidelijke afspraken gemaakt met ouders over het te volgen traject. In het kader van Passend Onderwijs zal de school samen met de ouders 
kijken of er op onze school voldaan kan worden aan de voorwaarden voor een optimale ontwikkeling van het kind. Mocht dit niet zo zijn, dan begeleidt de school 
de ouders naar alternatieven. 
De directeur, het aanspreekpunt en groepsleerkracht functioneren als contactpersoon, tot de gewenningsperiode begint. Vanaf dat moment lopen de contacten 
via de groepsleerkracht, die zeker in de eerste weken extra aandacht aan de nieuwkomer schenkt. De kinderen worden ingeschreven op de dag dat ze vier jaar 
worden, of de eerste schooldag erna. 
 
Zindelijkheid 
Wij hebben als school het beleid dat kinderen zindelijk moeten zijn als zij naar school komen. Hierbij maken we een uitzondering voor kinderen die wegens 
medische problemen nog niet zindelijk zijn en hiervoor externe hulp onder schooltijd krijgen ten aanzien van verzorging en verschonen. 

 

 
7.4 Schoolwisseling 

Wanneer uw kind van basisschool wisselt, treedt een protocol in werking. 
 
Het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek PO heeft in het kader van een overstap van de ene basisschool naar de andere basisschool afgesproken, om 
uniform onderstaande procedure rond de schoolwisseling te hanteren. 
 
Bij verhuizing 
Tijdens het gesprek geeft de directeur van de ontvangende school mondeling de afgesproken procedure in Stein aan: 
a. Hij/zij zal de afleverende school informeren over het gesprek; 
b. Pas bij afmelding en een berichtje van de directeur van de afleverende school mag overgegaan worden tot definitieve inschrijving; 
c. De afleverende school verzendt binnen 5 werkdagen het ‘bericht van uitschrijving’ en het BAO-BAO formulier; 
d. De ontvangende school draagt zorg voor toezending van het ‘bericht van inschrijving’ binnen 5 werkdagen. 
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Overige schoolwisselingen 
Het oriënterend gesprek 
a. De ontvangende school stelt telefonisch de afleverende school op de hoogte van het oriënterend gesprek; 
b. Reageren vooraf of uiterlijk binnen 2 werkdagen na het gesprek; 
c. Ouders worden tijdens dit gesprek op de hoogte gesteld van de procedure rond schoolwisseling; 
d. Tijdens dit gesprek vertellen de ouders over de reden van oriëntatie. De directeur (of degene die daartoe bevoegd is) beschrijft de mogelijkheden en 

uitgangspunten van de school; 
e. Het kind wordt/de kinderen worden nog niet ingeschreven tijdens dit oriënterend gesprek; 
f. Bij dit gesprek wordt aan de ouders gevraagd of zij de reden van de overplaatsing met de directie besproken hebben. Zo niet, dan wordt daar sterk op 

aangedrongen; 
g. Tijdens dit gesprek wordt medegedeeld dat, alvorens een kind toegelaten wordt, er contact wordt opgenomen met de directie van de betreffende school; 
h. Tussen het oriënterend en een daaropvolgend tweede gesprek wordt minimaal een termijn van één werkweek in acht genomen. In deze periode kan overleg 

plaatsvinden tussen ouders en de ‘oude school’; 
i. Bij de uitvoering van dit onderdeel moet een aanpassing gezocht worden als dit punt speelt rond de zomervakantie; 
j. Afwijken van de voorgaande procedureafspraken is mogelijk indien de afwijking wordt afgesproken door beide betrokken directeuren. 
 
Het aanmeldingsgesprek 
a. Tijdens het aanmeldingsgesprek worden de belangrijke aspecten uit het oriënterend gesprek nogmaals aan de orde gesteld. Tevens wordt bekeken of de 

procedure ‘oriënterend gesprek’ is gevolgd; 
b. Daarna voert de directeur (of de daartoe bevoegde persoon) het formele aanmeldings- of intakegesprek; 
c. Tijdens dit gesprek worden het ‘Formulier bestemd voor het verkrijgen van gegevens bij schoolwisseling’ en het aanmeldingsformulier van de nieuwe school 

ingevuld en ondertekend; 
d. Indien er een aanvraag ‘niveau 5’ lopende is, dan wordt de aanmelding van het kind op de ontvangende school opgeschort. Na het afgeven van een 

toelaatbaarheidsverklaring door het Samenwerkingsverband voor een S(B)O-voorziening, stopt de aanmeldingsprocedure en worden ouders terug verwezen 
naar de “oude school”. Hierbij heeft de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband een rol t.a.v. het proces. 

e. Voor kinderen die ingeschreven zijn bij een S(B)O geldt dat de aanmeldingsprocedure stopt of opgeschort wordt tot het moment van een eventuele op handen 
zijnde terugplaatsing; 

f. Afwijken van de voorgaande procedureafspraken is mogelijk indien dit overeengekomen wordt door betrokken directeuren. 
 
 
7.5 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim 

• Wanneer uw kind om geldige redenen moet verzuimen, verzoeken wij u ons daarvan op tijd in kennis te stellen. Zo ontvangen wij aanvragen voor verlof, 
uiteraard wanneer mogelijk, liefst minstens een week van tevoren, zodat wij in ons onderwijs daarmee rekening kunnen houden. Ziekteverzuim dient u ‘s 
morgens tussen acht uur en liefst vóór kwart voor negen telefonisch te melden; in uitzonderlijke situaties kan dit eventueel ook via e-mail naar de betreffende 
leerkracht; 

• Wanneer kinderen tijdens hun verblijf op school ziek worden of geblesseerd raken, wordt met de ouders contact opgenomen. In overleg wordt dan besloten 
wat te doen; 

• Kinderen worden nooit zonder de ouders te waarschuwen naar huis gestuurd; 
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Het doel van de leerplicht is om zoveel mogelijk kinderen gebruik te laten maken van hun recht op onderwijs. Omdat deze leerplicht zo belangrijk wordt 
gevonden is dat in een wet vastgelegd namelijk de leerplichtwet. In de leerplichtwet zijn regels opgenomen waaraan ouders, leerlingen maar ook scholen aan 
moeten voldoen.  
Meer informatie over de leerplichtwet treft u aan op de website van Kindante. Klik hier 
 
Verlof wegens gewichtige omstandigheden: 
In geval van gewichtige omstandigheden kan verlof worden verleend. Ouders moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de directeur van de school. Onder 
gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan waarop leerling en ouders geen invloed hebben, zoals bijvoorbeeld: 

• Het voldoen aan een wettelijke verplichting; 

• Begrafenis; 

• Huwelijk; 

• Een 25-,40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders; 
 
Het kan voorkomen dat een kind de school niet kan bezoeken, dat is b.v. het geval bij ziekte, schoolsluiting of het vervullen van plichten die voortvloeien uit 
godsdienst of levensovertuiging. 
Een aanvraag om verlof wegens gewichtige omstandigheden tot en met 10 dagen is ter beoordeling van de directeur. Een aanvraag om verlof wegens 
gewichtige omstandigheden langer dan 10 schooldagen is ter beoordeling van de leerplichtambtenaar. 
 
Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt. 
Indien geen verlof wordt verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar kunt u een bezwaarschrift indienen.  
 
Vakantieverlof: 
Buiten de schoolvakantie mag geen (extra) vakantieverlof verleend worden, tenzij de specifieke aard van het beroep ouders ertoe dwingt buiten alle 
schoolvakanties op vakantie te gaan. Deze specifieke aard van het beroep moet kunnen worden aangetoond. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: 

• Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar en mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 

• Het verlof kan slecht één keer per schooljaar worden verleend; 

• De aanvraag moet ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend.  
Ook hierbij geldt dat indien geen verlof wordt verleend door de directeur u een bezwaarschrift kunt indienen.  
 
Melding afwezigheid: 
Ouders hebben de plicht om afwezigheid van hun kind te melden bij de school. Voor ziekte kan dit via ISY, voor de overige zaken dient u contact op te nemen 
via mail met de leerkracht. 
Indien ouders hierbij in gebreke blijven wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim. 
 
De directeur van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Ook als een kind de school voortijdig verlaat dient de 
leerplichtambtenaar daarvan in kennis gesteld te worden. 
Meer informatie over toezicht op naleving, treft u aan op de website van Kindante. 
 
 

https://www.kindante.nl/file/1043/Leerplicht-verlof-verzuim
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7.6 Toelating, schorsing en verwijdering 

De volledige tekst rond toelating, schorsing en verwijdering vindt u op de website van Kindante Klik hier 
 
Toelating 
Uitgangspunt van de scholen van Kindante is de keuzevrijheid van de ouders. Zij zoeken de school die het beste aansluit bij hun kind en bij hun eigen 
opvattingen. 
Voorwaarde is dat ouders bij toelating aangeven dat zij de grondslag van de school zullen respecteren. 
Indien ouders de grondslag van de school niet kunnen respecteren heeft de school het recht om een leerling te weigeren op grond van godsdienstige gezindheid 
of levensbeschouwing, indien binnen redelijke afstand van de woning van de leerling gelegenheid bestaat tot het volgen van openbaar onderwijs. 
  
Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is voor elke school/bestuur de zorgplicht van kracht. Indien de school bij aanmelding niet de noodzakelijke 
ondersteuning kan geven op basis van de hulpvragen van het kind is de school/bestuur verplicht de ouder te begeleiden naar een andere passende plek.   
 
Bij aanmelding hebben de ouders wel de plicht om alle relevante en juiste informatie te verstrekken of dienen ouders toestemming te geven dat de school 
informatie kan opvragen aan derden. Daarnaast kan de school ten behoeve van het vaststellen van de onderwijsbehoeften van het kind de ouders verzoeken 
eerst aanvullend onderzoek te laten verrichten.  
 
Bij de invoering van Passend Onderwijs dienen alle kinderen een passende plek te krijgen binnen de totale zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in de 
regio. Voorkomen moet worden, dat de leerling nergens terecht kan en thuis komt te zitten.  
 
De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders.  
 
De school dient het besluit om een leerling niet toe te laten schriftelijk met redenen omkleed aan de ouders mee te delen. De ouders kunnen tegen dat besluit bij 
het bevoegd gezag schriftelijk bezwaar indienen, binnen zes weken na de beslissing. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen en moet binnen vier 
weken na ontvangst van het bezwaarschrift beslissen. Daarna zouden de ouders nog een beroep kunnen doen op de burgerlijke rechter. 
 
Schorsing van leerlingen 
Schorsing valt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.  
 
De volgende zorgvuldigheidseisen zijn belangrijk: 
1. Het bevoegd gezag kan de leerling voor een beperkte periode schorsen, nooit voor onbepaalde tijd (maximaal 5 dagen), 
2. De schorsing vindt eerst plaats na overleg met de leerling, ouders/wettelijke verzorgers en groepsleerkracht, 
3. Het bevoegd gezag deelt het gemotiveerd besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders/wettelijke verzorgers mee, alsook eventuele andere maatregelen. De directeur is 

gemandateerd namens het bevoegd gezag deze brief te ondertekenen nadat hierover overleg heeft plaatsgevonden met het domein onderwijs, 
4. De school stelt de leerling in staat, door het opgeven van huiswerk, de leerstof bij te houden en zo te voorkomen dat deze achterstand oploopt, 
5. Voordat de leerling terugkeert naar school vindt altijd een gesprek plaats met de ouders/wettelijke verzorgers en zo mogelijk de leerling. Na afloop van dit gesprek 

worden gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd, 
6. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van het onderwijs en de leerplichtambtenaar in kennis van de schorsing en de redenen daarvoor. Zo nodig wordt ook de jeugdzorg 

geïnformeerd. 

https://www.kindante.nl/file/1009/schorsen-aanmelden-verwijderen
https://www.kindante.nl/file/1009/schorsen-aanmelden-verwijderen


 
  

54 

 

 
Verwijdering van de reguliere basisschool 
Het bevoegd gezag kan overgaan tot verwijdering als: 

• de school niet aan de zorgbehoefte van de leerling kan voldoen, 

• er sprake is van ernstig wangedrag van de leerling en/of de ouders. 
 
De beslissing over verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. Voordat tot verwijdering wordt besloten hoort het bevoegd gezag de betrokken 
groepsleerkracht en directeur van de school.  
Verwijdering kan alleen maar plaatsvinden als het bevoegd gezag een andere school heeft gevonden die bereid is de leerling toe te laten. 
 
Onderstaande procedureregels zijn van toepassing: 
1. De ouders/wettelijke verzorgers worden gehoord over het voornemen tot verwijdering,  
2. Het bevoegd gezag deelt het gemotiveerd besluit tot verwijdering schriftelijk aan de ouders mee, alsook eventuele andere maatregelen. Er moet een gemotiveerd 

schriftelijk besluit zijn waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij het bevoegd gezag, 
3. De ouders/wettelijke verzorgers kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen, 
4. Het bevoegd gezag is verplicht om de ouders/wettelijke verzorgers te horen over het bezwaarschrift, 
5. Het bevoegd gezag moet binnen 4 weken na de ontvangst van het bezwaarschrift beslissen, 
6. Het bevoegd gezag meldt het besluit tot verwijdering van de leerling terstond aan de Inspectie van het onderwijs en de leerplichtambtenaar. Zo nodig wordt ook 

Jeugdzorg geïnformeerd. 

 

 
7.7 Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten 

Met de ondertekening van het inschrijfformulier heeft u verklaard te zullen voldoen aan de bepalingen uit de Leerplichtwet. Tevens heeft u de doelstellingen van 
de school onderschreven. Dat betekent, dat uw kind vanaf dat moment verplicht is deel te nemen aan alle activiteiten volgens het activiteitenplan van de groep 
waarin uw kind is geplaatst. Als u voor uw kind vrijstelling wenst te verkrijgen voor bepaalde activiteiten, te denken valt aan catechese of lessen lichamelijke 
oefening, dan kan dat alleen door een schriftelijk verzoek met opgaaf van de reden van het verzoek aan de directeur. Uw kind krijgt tijdens de vrijstelling op school 
onder toezicht andere onderwijsactiviteiten te doen. 
 
 
7.8 Overblijven 

Vanwege het continurooster blijven alle kinderen over. Hierdoor kunnen wij, als team, een doorgaande lijn creëren in de schooldag van onze kinderen. Vanaf het 
moment dat ze op school komen tot aan dat zij de school verlaten gelden dezelfde eenduidige regels. Kinderen en leerkrachten zijn op de hoogte van deze regels 
en dat biedt structuur, duidelijkheid en rust. We verwachten dat dit het welbevinden van de kinderen ten goede komt en dit stimulerend werkt voor de ontwikkeling 
van de kinderen.  
Buitenspelen zal onderdeel uitmaken van de pauze. De kinderen kunnen bewegen en samen spelen. We realiseren ons ook dat sommige leerlingen in hun pauze 
even tijd nodig hebben om tot rust te komen. Indien nodig zullen we hieraan tegemoet komen. Dit wordt bepaald in overleg met leerkracht, de ouders van het kind 
en eventueel de Intern Begeleider. 
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Lunchmoment 

Van 11.45 uur tot 12.00 uur lunchen de kinderen samen met de leerkracht in de eigen klas. Dit eetmoment krijgt een onderwijskundig karakter (denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een voorleesactiviteit) en/of de sociale ontwikkeling staat centraal (samen eten, met elkaar praten en naar elkaar luisteren, werkt mee aan een 
positief groepsklimaat). 
Als school nemen we samen met de ouders gedeelde verantwoordelijkheid in het aanzetten tot gezond gedrag. We stellen kaders aan de inhoud van de 
broodtrommel: snoep/koek, koolzuurhoudende dranken en energydranken zijn niet welkom op school. Verder zijn wij ervan overtuigd dat alle ouders binnen ons 
kindcentrum in staat zijn om de verantwoordelijkheid te nemen om te bepalen welke voeding wel of niet gezond is voor hun kind. 
 
Tijdens het eten wordt gezorgd voor een gezellige, informele sfeer. Uiteraard hoort bij het prettige eten van de lunch wel een aantal regels of manieren, die de 
teamleden en kinderen consequent toepassen: 

• Alle schoolspullen (schriften/boeken) zijn opgeruimd; 

• Tassen staan op de grond, eten en drinken op tafel; 

• Netjes eten en drinken; 

• Iedereen eet zijn eigen eten; 

• Rustig praten tijdens het eten en drinken; 

• Toiletbezoek vindt net voor of net na het eetmoment plaats; 

• Blijven zitten tijdens het eten en drinken; 

• Wachten totdat iedereen klaar is met eten en drinken; 

• Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken; 

• Overgebleven eten en drinken weer mee naar huis nemen. 
 
Bij de kleutergroepen zal er in iedere groep één overblijfkracht ondersteuning bieden tijdens het lunchmoment. 
 
Er zijn kinderen die tussen de middag medicatie nodig hebben. Wanneer dit het geval is, worden hierover afspraken gemaakt tussen de ouders van het kind en 
de desbetreffende leerkracht. Per kind wordt onder meer besproken en vastgelegd in een protocol, wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is. U, als ouder, 
neemt zelf initiatief voor dit overleg. 
 
 
 
Pauze 

Om 12.00 uur gaat iedereen naar buiten.  
Buiten zal één teamlid met ondersteuning van minimaal twee ouders toezicht houden op het schoolplein. 
 
Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Er wordt door de leerkrachten van tevoren afgesproken welke opties er zijn, bijvoorbeeld: 

• In een lokaal draait een tv-uitzending op het digibord; 

• In een lokaal is ruimte voor gezelschapsspelletjes; 

• In een lokaal kunnen kinderen rustig lezen/tekenen; 

• In het speellokaal kan er bewogen worden. 
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De leerkrachten die pleindienst hebben, lopen heen en weer tussen de groepen die pauze hebben. Indien wenselijk springt een extra leerkracht bij.  
We leren de kinderen dat we aan het eind van de pauze met slecht weer alles met elkaar opruimen. 
 
7.9 Collectieve verzekeringen voor leerlingen van Kindante 

Stichting Kindante heeft voor alle leerlingen van al haar scholen een aantal Collectieve verzekeringen afgesloten. Deze treft u aan op de website van 
Kindante. Klik hier 
 
 
7.10 Foto’s en video’s maken door ouders/verzorgers 

Het komt nogal regelmatig voor dat ouders tijdens schoolse aangelegenheden foto’s maken van hun kind(eren). Aangezien de kans  groot is, dat er meerdere 
kinderen op deze foto staan, is het belangrijk rekening te houden met het volgende. 
Het is niet toegestaan om foto’s of filmpjes die gemaakt zijn tijdens schoolse aangelegenheden (denk hierbij aan excursies etc.) te plaatsen op een ‘social 
mediaplatform’, zoals Facebook, YouTube en Twitter, zonder de expliciete toestemming van de ouder/verzorger van desbetreffende kinderen. 
Niet iedere ouder/verzorger is er van gediend dat zijn of haar kind met een foto bijvoorbeeld op Facebook is te zien. Dit dient gerespecteerd te worden! 
Om deze reden kunnen ouders/verzorgers bij het inschrijven van hun zoon of dochter op onze school aangeven of hun kind wel of niet op foto’s mag. Dit kan te 
allen tijde gewijzigd worden via ISY. 
 
 
7.11 Preventie hoofdluis 

Wij zijn van mening, dat zowel de school als de ouders de verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de 
ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen en eventueel de GGD in te schakelen. 
Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden, zorgt onze school voor een systematische aanpak. Er bestaat een ouderwerkgroep, die op een aantal vaste 
tijdstippen alle kinderen op school controleert op hoofdluis. De controles worden vooraf aangekondigd middels een bericht op Isy. Daarnaast zijn de data ook 
opgenomen in de schoolkalender. Tevens kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in periodes dat het hoofdluisprobleem weer wat actueler is. Wanneer er 
bij een controle hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf meegedeeld worden, maar zal er telefonisch contact met de 
ouder(s)/verzorger(s) van het kind worden opgenomen. 
Ook de resultaten van de hoofdluiscontroles worden (anoniem) middels Isy met ouders gedeeld. Mocht er hoofdluis worden geconstateerd, dan voegen wij bij dit 
bericht ook een document met instructies voor ouders. Het protocol ligt tevens op school ter inzage.  
 
7.12 Sponsoring  

Binnen het onderwijs is sponsoring geen onbekend verschijnsel. Het beleid hierover treft u hier aan.  
 
7.13 Verwijsindex 

Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex.  
Met ingang van 1 augustus 2010 zijn de Nederlandse gemeenten wettelijk verplicht om aan te sluiten op de landelijke Verwijsindex risicojongeren (VIR). De VIR 
brengt risicosignalen van professionals, zowel binnen gemeenten als over gemeentegrenzen heen, bij elkaar en informeert meldende professionals onderling over 
hun betrokkenheid bij jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar. Met behulp van de VIR blijft de jongere in beeld, kunnen professionals signalen afgeven en hun 
activiteiten op elkaar afstemmen. De VIR wordt gevoed door regionale Verwijsindexen. 

https://www.kindante.nl/file/1039/verzekeringen
https://www.kindante.nl/bestanden/1037/sponsoringpdf


 
  

57 

 

 
Alle basisscholen in de Westelijke Mijnstreek zijn aangesloten. De Verwijsindex is een online hulpmiddel voor hulpverleners om snel met elkaar in contact te 
komen. Hulpverleners geven in de verwijsindex een signaal af wanneer zij vaststellen dat het opgroeien van het kind met enige zorg verloopt. Dit gebeurt aan de 
hand van landelijk bepaalde criteria. Het gaat enkel over het bericht DAT er zorgen zijn, in de verwijsindex staat niet WAT de zorg is. Als blijkt dat er minimaal nog 
een signaal over hetzelfde kind is afgegeven, dan ontstaat er een match tussen de meldende organisaties. Deze organisaties nemen contact met elkaar op ten 
behoeve van de gesignaleerde jeugdige. 
Doel van de Verwijsindex is door tijdig de hobbels in ontwikkeling naar volwassenheid te signaleren, eerder de betrokkenen in beeld te hebben en sneller 
eenduidigheid in handelen na te streven. Een sluitende aanpak, en niet langs elkaar heen werken, begint bij het van elkaar weten en vervolgens vooral 
samenwerken. De Verwijsindex is daarmee niets meer dan een ondersteunend instrument voor professionals om bij zorgen gemakkelijk met elkaar in contact te 
komen en onderling afspraken te maken betreffende de hulpverlening.  
 
Als de school een melding doet, wordt die altijd met de ouders besproken. De intern begeleider is voor onze school meldingsbevoegd. Er zullen pas gegevens 
worden uitgewisseld als de ouder daarmee instemt, dan wel wanneer er een situatie van dreiging ontstaat. 
Kinderen vanaf 12 jaar wordt ook om instemming gevraagd. 
 
Andere instanties die aan de Verwijsindex meedoen zijn onder andere de GGD. Zuyderland-JGZ, Huisartsen, Maatschappelijk Werk, het voortgezet onderwijs, de 
peuterspeelzalen, Bureau Jeugdzorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
 
Op de website www.verwijsindex.tv/ouders vindt u meer informatie. 
 
 
7.14 Privacy 

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en 
begeleiden van onze kinderen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze 
school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze kinderen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms 
worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een kind, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of 
ADHD).  
De leerling-gegevens en vorderingen van kinderen worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ESIS. Het programma is beveiligd en toegang tot 
deze gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van het schoolbestuur Kindante, worden daar ook 
persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie, verantwoording naar inspectie en het plaatsingsbeleid. 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een kind 
te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt. De meeste educatieve software wordt ontsloten middels de 
portal van Basispoort. 
 
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de 
leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur. 
Als er leerling-gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht 
zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap informatie nodig heeft. 

http://www.verwijsindex.tv/ouders
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Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van kinderen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij jaarlijks toestemming aan u. 
Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij 
natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan. 
 
Meer informatie is te vinden in het ‘Privacyreglement’ op onze website. 
  



 
  

59 

 

  

onze  gebouwen 
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onze  GEBOUWEN 

 
 
 
8.1   Het gebruik van onze onderwijslocaties 

 

 

Locatie bovenbouw (Bandkeramiekersstraat) 

 Locatie onderbouw (Mgr. d’Arbergstraat) 
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8.2  Calamiteiten 

Op iedere locatie is een goedgekeurd ontruimingsplan aanwezig. Daarnaast zijn we verplicht om voldoende mensen op te leiden tot bedrijfshulpverlener (BHV-
er). Middels jaarlijkse herhalingslessen blijven wij op de hoogte van alle regels en handelingen ten aanzien van levensreddend handelen en hoe te handelen bij 
brand of andere calamiteiten. 
We streven ernaar om minstens tweemaal per jaar een ontruimingsoefening te organiseren, eenmaal aangekondigd en eenmaal onaangekondigd. 
De preventiemedewerkers zijn verantwoordelijk voor de controle van de schoolveiligheid. Het in kaart brengen en houden van de veiligheid in en om de school 
en de daaruit voortkomende aandachtspunten vallen onder de taakstelling van de preventiemedewerker. De eindverantwoordelijke voor de planning en 
uitvoering van de aandachtspunten is de directeur. 
 
Noodsituatie, calamiteit 
Het kan voorkomen dat in het gebied waar de scholen van Kindante liggen, een noodsituatie of calamiteit voorkomt. Een grote brand, extreem weer of andere 
bijzondere omstandigheden kunnen vragen om speciale maatregelen. In deze gevallen is het waarschijnlijk dat het sirene-alarm afgaat en/of je een NL-Alert 
krijgt op je mobiele telefoon. Het is dan belangrijk dat de scholen goed voorbereid zijn en een calamiteitenprotocol hebben en volgens dit plan handelen. 
Daarnaast is er behoefte om bij een dergelijke calamiteit een helpdesk te formeren op het ondersteuningsbureau van Kindante. 
 
Sirene-alarm  
Als de sirene gaat betekent het dat er acuut gevaar dreigt. Zorg daarom dat je goed bent voorbereid op eventuele noodsituaties. Het alarm wordt eens per 
maand getest, op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur, om te controleren of de sirene overal werkt en te horen is, maar ook om het alarmsysteem 
bij het publiek in het bewustzijn te houden.  
 
NL-Alert 
NL-Alert is een aanvulling op alarmering van de bevolking. NL-Alert wordt ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een 
dreigende overstroming, of problemen met het drinkwater. Het grote voordeel ten opzichte van de sirenes is dat mensen met NL-Alert niet alleen gealarmeerd 
worden, maar dat ze ook direct geïnformeerd kunnen worden. Het ontvangen van NL-Alert is gratis. De gebruiker hoeft zich niet vooraf aan te melden maar 
moet wel de telefoon instellen om NL-Alert te ontvangen. Steeds meer mobiele telefoons zijn al door de fabrikanten ingesteld voor de ontvangst van NL-Alert. 
Twee keer per jaar zendt de overheid een controlebericht uit. 
 
Informatie  

• Als de sirene gaat, meldt de overheid via de rampenzender wat er aan de hand is en welk gevaar er is. De regionale radio krijgt dan de rol van officiële 
rampenzender. In Limburg is dat L1. Belangrijke informatie van de overheid wordt gegeven via L1 radio en/of L1 teletekst-pagina 112, en via social media 
(Twitter: @L1 en Facebook: facebook.com/1Limburg); 

• Verdere informatie over de situatie kan gevolgd worden via Burgernet; 

• Bij een incident of noodsituatie in Zuid-Limburg geeft de veiligheidsregio Zuid-Limburg via de eigen website actuele informatie: www.vrzuidlimburg.nl / 
Twitter: @VRZuidLimburg. Voor Noord-Limburg is dat veiligheidsregio Noord-Limburg: www.vrln.nl / Twitter: @vr_nl. In 2016 komt er 1 meldkamer voor 
heel Limburg; 

• Bij een nationale ramp zijn Nederland 1 of Radio 1 de rampenzenders. Bij een incident of noodsituatie wordt via de nationale website www.crisis.nl actuele 
informatie gegeven.  

 

http://www.crisis.nl/
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Handelwijze bij een calamiteit  
Iedere school heeft een noodplan/schoolveiligheidsplan. Daarin staat beschreven dat bij het afgaan van het sirene-alarm een aantal routines in werking moet 
worden gesteld. 
 

• In geval van een sirene-alarm gelden de volgende handelingen:  
- Kinderen en medewerkers binnen houden/naar binnen halen, ramen en deuren sluiten, ventilatiesysteem uitzetten en via media de berichtgeving 

volgen. Handeling geldt totdat het sein “veilig” is gegeven via de daarvoor geldende media; 
- Groepen kinderen en leerkrachten die extern zijn (gymzaal, zwembad, bibliotheek enz.) berichten over de situatie en opdracht geven daar te blijven 

totdat het sein “veilig” is gegeven; 
- Ouders worden geïnformeerd via Isy; 
- BHV-ers van de school zijn paraat en (kunnen) worden ingezet.  

 

• Wanneer bij het naderen van het einde van de schooldag het sein “veilig” nog niet is gegeven, betekent dit dat:  
- Kinderen binnen gehouden moeten worden, niet zelfstandig naar huis kunnen en dus op school blijven. De leidinggevende van de school of diens 

plaatsvervanger behoudt de regie en verantwoordelijkheid voor alle kinderen, ook voor die kinderen die normaal gesproken aansluitend aan de 
lesdag overgedragen worden aan de BSO; 

- Kinderen worden niet overgedragen aan de BSO of andere kindpartners/externe instanties; 
- Voor ouders die hun kinderen zelf komen ophalen, geldt dat indien zij hun kind willen meenemen, de verantwoordelijkheid bij de ouder ligt. Hierbij 

zal moeten worden beoordeeld of het naar binnen laten komen c.q. naar buiten laten gaan van personen verantwoord is ten opzichte van de overige 
aanwezigen in het gebouw; 

 

• Nadat het sein “veilig” is gegeven via de daarvoor geldende media:  
- Alle aanwezigen mogen het gebouw verlaten. Ouders ontvangen via Isy een afrondend bericht.  

 
Evaluatie  
Na elke calamiteit wordt op de eigen school met het team geëvalueerd. Hierbij worden ook ouders en kinderen ingeschakeld, zodat alle relevante informatie 
verkregen wordt. De opbrengsten van die evaluatie worden met ouders gedeeld. Het veiligheidsplan/noodplan wordt bijgesteld op basis van de opgedane 
ervaringen. 
 
Rol ondersteuningsbureau  
In het geval van een calamiteit is er behoefte aan een centrale communicatie vanuit Kindante. Dan gelden de volgende handelingen voor het 
ondersteuningsbureau van Kindante:  

• Op kantoor aan de Dr. Nolenslaan wordt een ‘helpdesk’ ingericht; 

• Deze helpdesk biedt adviezen aan scholen bij onduidelijkheden en vragen; 

• De helpdesk is tevens vraagbaak voor persvragen en perscontacten; 

• De helpdesk houdt nauwlettend de stand van zaken over de calamiteit in de media in de gaten; 

• De helpdesk stuurt bij iedere nieuwe ontwikkeling een update naar de scholen en de bureaumedewerkers. 
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Vaststelling Schoolgids door College van Bestuur 
 
 

Naam van de school:  KC Aelse 

Brinnummer:   04XL 

VERKLARING 

Hierbij stelt het college van bestuur de schoolgids van bovengenoemde school vast voor de periode: 

 

2022-2023 

 

Namens het College van Bestuur,      

 

Plaats  Sittard - Geleen  

Datum: 30-6-2022 

Naam:  P.Lemmens 

Handtekening 
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Instemming Schoolgids door Medezeggenschapsraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mei 2021 

School  : KC Aelse 

   

Brinnummer : 04XL 

 

Plaats  : Elsloo 

 

 Vaststelling schoolgids MR 2022-2023 

 

Hierbij verklaart de MR de schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 te hebben vastgesteld. 

 

Naam:  

Handtekening: 

 

 


