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EEN WOORD VOORAF
De school is een belangrijk onderdeel van een kinderleven. Scholen verschillen steeds
meer, in werkwijze, sfeer, onderwijsvisie en kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds
moeilijker. Daarom kies je met zorg een basisschool. In deze schoolgids willen wij onze
school aan u voorstellen. Er staan praktische zaken in zoals adressen, schooltijden,
vakantieregelingen, et cetera. Daarnaast willen wij ook aangeven wat wij met ons
onderwijs willen bereiken.
Onze school is een openbare basisschool die werkt met een aantal principes van het
Jenaplanonderwijs.
Uiteraard is het van wezenlijk belang dat onze leerlingen het naar hun zin hebben en zich
thuis voelen op school. Je kunt nog zo’n uitgekiende organisatie bedenken: als kinderen
de leerstof saai vinden, heeft het allemaal geen effect. Op een school die uitgaat van
enkele pijlers van het Jenaplanonderwijs, wordt dan ook gebruik gemaakt van een
doordachte volgorde van activiteiten, waardoor de schooldagen vol afwisseling zijn. Een
school op basis van Jenaplanprincipes komt aardig in de buurt van de gedachte
‘onderwijs móet niets behalve boeien’ (Jutten, 2008).
In de ochtenduren leren en werken wij in cursusgroepen. In de middaguren zitten
kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep. Het doorbroken
jaarklassensysteem zorgt ervoor dat leerlingen van verschillende leeftijden al
samenwerkend, met en van elkaar kunnen leren. Dit, en het feit dat wij een
Kanjerschool (onder 3.4 vindt u hierover meer informatie) zijn, draagt bij aan een
ontwikkeling waarin leerlingen hun zelfstandigheid kunnen ontplooien en leren respectvol
met hun omgeving om te gaan.
Wij zijn de laatste jaren druk bezig geweest om onze school in te richten als een lerende
organisatie. Dit houdt onder meer in dat er een omgeving wordt gecreëerd waarin
mensen voortdurend van en met elkaar kunnen leren.
De leerlingen worden systematisch in hun ontwikkeling gevolgd, waarbij de leerstof
zoveel mogelijk wordt aangepast aan het niveau van de individuele leerling.
Wij als school vinden het belangrijk dat wij de kinderen meer bieden dan alleen maar het
bijbrengen van kennis. Het is belangrijk dat wij kinderen bij de hand nemen en hun
helpen bij hun ontwikkeling in de maatschappij. Als Euregioschool (meer informatie
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onder 4.13) dragen wij dit zeker uit. Elke dag komen er veel vragen en nieuwe
uitdagingen op ons pad. De grootste uitdaging is de kans om de school in te richten als
een plaats waar het fijn is om te leren, te werken en te spelen, zowel voor de kinderen,
de leerkrachten en de ouders.
Wij vinden het dus erg belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen en dat de ouders
zich betrokken voelen bij de school. Wij hopen dat u, na het lezen van deze schoolgids,
weet wat u van ons mag verwachten en wat onze school voor u en uw kind kan
betekenen.
Graag staan wij open voor aanvullingen, suggesties en verbeteringen uwerzijds.
Actuele gegevens over de school kunt u vinden op onze website:
www.obsdetrampoline.nl
Wij wensen u allen een leerzaam en fijn schooljaar 2022-2023

Schoolteam
OBS De Trampoline
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1. DE SCHOOL

1.1 De brede school
Basisschool De Trampoline maakt onderdeel uit van Brede School Centrum te Brunssum.
In dit gebouw zijn ook basisschool de Opstap, peuterspeelzaal De Bijdehandjes en
kinder- en buitenschoolse opvang De Springplank gehuisvest. Het gebouw is omheind
door hekken en kindvriendelijke muren. De speelplaats kan op die manier optimaal en
veilig worden gebruikt.
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1.2 Schoolgrootte
Aantal leerlingen:

170

Aantal medewerkers:

1 directeur
1 intern begeleider
10 leerkrachten
1 onderwijsassistent
1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
1 leerkrachten muzikale vorming
2 conciërges

1.3 Teamsamenstelling
De school wordt geleid door een directeur, dhr. Jéron Bejas, die vrijgesteld is van
lesgevende taken. Samen met mevr. Tamara Dassen en dhr. Kees Schroijen vormen zij
het managementteam. Bij afwezigheid van dhr. Jéron Bejas nemen zij de
eindverantwoording over. Op woensdag zijn de MT–leden vrij geroosterd en kunnen zij
belangrijke zaken met elkaar bespreken.
Het totale team bestaat uit 12 teamleden die, deels parttime, lesgeven aan 8 groepen.
Enkele, door opleiding gespecialiseerde, leerkrachten zijn voor een deel vrijgesteld van
lesgevende taken om de interne leerlingenzorg vorm te geven.
Verder hebben wij op school een zorgteam samengesteld dat op vaste tijden de gang van
zaken rondom leerlingenzorg bespreekt.
Dit zorgteam bestaat uit dhr. Jéron Bejas (directeur), mevr. Tamara Dassen (intern
begeleider en specialist leerproblemen), mevr. Ariane Verschuure (coördinatrice
bovenbouw en specialist Duits), mevr. Sanne Schreurs (coördinatrice middenbouw) en
mevr. Pauline van Enkhuijzen (gedragsspecialist en coördinatrice onderbouw).
Drie leerkrachten hebben zitting in de medezeggenschapsraad, nl. dhr. Kees Schroijen,
mevr. Tamara Dassen en dhr. Ingo Johnen (onder 9.2 vindt u hierover meer informatie).
Dhr. Kees Schroijen heeft zich gespecialiseerd in computergebruik binnen het onderwijs
en draagt zorg voor alle zaken aangaande ICT.

8

Schoolgids OBS De Trampoline 2022-2023

Mevr. Tamara Dassen is begeleidingsspecialist en draagt zorg voor de interne
begeleiding.
Mevr. Pauline van Enkhuijzen en dhr. Ingo Johnen zijn onze gedragsspecialisten en
helpen leerkrachten en leerlingen daar waar nodig.
Mevr. Tamara Dassen heeft zich gespecialiseerd in leerproblemen (lezen, spelling en
dyslexie). Zij is onze leesspecialist.
Mevr. Ariane Verschuure is onze Euregioschool-specialist (onder 4.13 vindt u hierover
meer informatie).
Dhr. Kees Schroijen is gediplomeerd rekencoördinator.
Ons team heeft een vertrouwenspersoon/schoolcontactpersoon: Mevr. Tamara Dassen.
De ouderraad bestaat uit ouders en 2 leerkrachten: mevr. Maartje Jegerings, mevr. Ariane
Verschuure.
We hebben 2 conciërges die allerlei werkzaamheden verrichten anders dan lesgevende
taken, nl. dhr. Reggy Huijer en dhr. Jos Clement.
Sinds het schooljaar 2018-2019 hebben we voor alle groepen een vakleerkracht
bewegingsonderwijs, dhr. Bart Beckers.
Muziekonderwijs wordt verzorgd door een vakleerkracht gedurende enkele uren per week
(mevr. Marisse Damen).
Mevr. Pauline van Enkhuijzen- Vromen houdt zich bezig met cultureel educatief
onderwijs (onder 3.7 vindt u hierover meer informatie).
De maatschappij verandert voortdurend. Om als school midden in de maatschappij te
blijven staan en onze kinderen te kunnen bieden waaraan zij behoefte hebben, vinden wij
het belangrijk om zelf ook te blijven ontwikkelen. Ieder schooljaar houden wij ons
individueel en in teamverband bezig met bijscholing en cursussen, die zijn afgestemd op
de huidige behoeften van onze leerlingen. Op teamniveau volgen we een
coachingstraject.
De individuele cursussen zijn zeer divers van aard en een aanvulling van de competenties
van iedere leerkracht (meer informatie onder 4.12).
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1.4 ICT
Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door de maatschappij andere
vaardigheden als belangrijk worden gezien. De wereld verandert in een snel tempo. De
beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet voor
(bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Over de hele wereld wordt dan
ook nagedacht over de vaardigheden die men in de huidige maatschappij nodig heeft.
Duidelijk is dat bij het leren in de 21ste eeuw, naast rekenen en taal, vaardigheden als
samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT geletterdheid,
sociale en culturele vaardigheden erg belangrijk zijn. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor
het onderwijs. Bepaald moet worden hoe het onderwijs het best kan inspelen op de
snelle veranderingen in de maatschappij. De rol van de leerkracht zal verder veranderen
en veel verder gaan dan het overdragen van kennis alleen. Daarom vinden wij als school
de integratie van deze vaardigheden en ICT een belangrijk aspect in onze visie.
Wat betekent dit voor ICT?
Steeds meer wordt ICT een middel en geen doel. We zullen ons dan ook moeten afvragen
welke middelen we moeten inzetten om leerlingen te kunnen ondersteunen bij het verder
ontwikkelen van deze 21st century skills. Op dit moment is in de Nederlandse
huishoudens een trend te zien waarbij computers en laptops steeds meer worden
vervangen door tablets en smartphones. Het ligt voor de hand dat deze ontwikkeling zich
steeds verder zal doorzetten. Ons onderwijs kan daar dan ook niet op achterblijven.
Wat betekent dit voor ons onderwijs?
Veel van de 21st century skills komen al terug in de visie van ons onderwijs. Denk vooral
aan samenwerken, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden. Echter het onderwijs
van de 21ste eeuw is aan het veranderen. We zien steeds minder kennisoverdracht en
steeds meer kennisconstructie. De afgelopen jaren is er op school flink geïnvesteerd in
het inzetten van ICT ten behoeve van vooral rekenen en taal. Daarnaast is de bovenbouw
een aantal jaren geleden ook gestart met de inzet van ICT bij wereldoriëntatie. Dit laatste
is al een belangrijke stap in de richting van het toepassen van de 21st century skills in
het onderwijs en een mooi voorbeeld van kennisconstructie door de leerling zelf. Het ligt
voor de hand om dit ook door te trekken naar de middenbouw en op een aangepaste
manier wellicht ook naar de onderbouw.
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ICT inzetten ten behoeve van rekenen, taal en lezen blijft zeker ook de komende tijd
belangrijk. Echter ook hier is steeds meer een trend te zien dat kinderen thuis met
dezelfde software kunnen werken als op school. Vooral ook omdat steeds meer
programma’s webbased worden. Wij zullen ook de komende tijd de kinderen blijven
stimuleren om ook thuis met deze programma’s te werken.

1.5 De Gezonde School
Een Gezonde School is een school die structureel
aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doet u aan de
hand van de vier Gezonde School-pijlers. U bent een
Gezonde School als u het vignet Gezonde School behaalt.
Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor
gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde
School-aanpak helpt u hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een
gezonde leefstijl van leerlingen. Als uw school binnen een gekozen thema alle vier de
pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunt u zich profileren als Gezonde School met
een vignet voor dat thema!
De Gezonde School-pijlers
1.

Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid.
Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.

2.

Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in
de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of
‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.

3.

Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door
gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de
sociaal emotionele ontwikkeling.

4.

Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn
vastgelegd in het schoolbeleid.
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Het vignet Gezonde School
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het
verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen . Na het behalen van minimaal één
themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.
De Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken:
•

U krijgt beter inzicht in gezondheidsproblemen en risicofactoren van leerlingen
en kiest op basis daarvan activiteiten die passen bij de school en de
leerlingen.

•

U werkt structureel en integraal aan een gezondheidsthema, om ook op lange
termijn effecten te bereiken. U bereikt het meeste effect als u het gekozen
thema uitwerkt op de vier Gezonde School-pijlers: gezondheidseducatie,
fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid.

•

U kiest uit een aanbod van activiteiten waarvan professionals hebben
vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Door te evalueren
weet u wat werkt en wat niet werkt.

Thema’s waaruit we kunnen kiezen:
•

Voeding

•

Bewegen en sport

•

Roken en alcohol

•

Welbevinden

•

Relaties en seksualiteit

•

Fysieke veiligheid

•

Milieu en natuur

•

Mediawijsheid

•

Werken aan Mediawijsheid

Onze school heeft al twee certificaten namelijk het certificaat ‘Voeding’ en het certificaat
‘Welbevinden’. We zijn dus al een gezonde school. T/m 2020 behouden we deze
toekenning. Na deze drie jaren worden we gecontroleerd en als het goed wordt
bevonden, behouden we deze ook. Het bordje van de Gezonde School hangt op de muur
bij de ingang van groep 3 t/m 8. Volgend schooljaar gaan we aan de hand van
projectweken, schoolbreed aan dit onderwerp werken.
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2. HET ONDERWIJS: UITGANGSPUNTEN

2.1 Wat is de ideale school?
Volgens veel kinderen bestaat er waarschijnlijk helemaal geen ideale school. Zeker als je
onder school verstaat; stilzitten, strakke roosters, niet praten maar luisteren, niet samen
maar alleen. Als een school een keurslijf is, voelen kinderen zich beknot. En we willen nu
juist dat kinderen zich ontplooien. Er is maar één manier om te zorgen dat kinderen iets
opsteken. Ze moeten het naar hun zin hebben en zich thuis voelen. En ze moeten vooral
het gevoel hebben dat ze niet moeten! Een school op basis van de ‘Jenaplan–gedachte’
komt aardig in de buurt. Natuurlijk ontkomen we niet aan regelmaat en discipline. Maar
onze manier van werken geeft kinderen de kans zich te gedragen alsof ze met een
groepje vriendjes en vriendinnetjes thuis of op straat spelen. En zeg nou zelf: van wie
leren kinderen sneller dan van kinderen?

2.2 Visie van de school
Visie heeft te maken met beelden en verwachtingen richting toekomst. Waar gaat het
heen? Waar gaan wij heen? Hoe zien we ons zelf in de komende jaren? Welke kant willen
wij als school opgaan? Wat willen we bereiken? Het gaat bij het formuleren van onze
visie dus om:
1. Wat zal de toekomst ons brengen?
2. Hoe gaat onze toekomst eruit zien?
3. Wat is nodig om te bereiken waarvoor we willen gaan?
Onze visie geeft aan: ‘Hoe gaan wij de wereld van morgen beïnvloeden zodat wij
overmorgen succes hebben?
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Wij richten onze school in als een lerende organisatie. Dit houdt onder meer in dat
eenieder een belangrijke rol heeft en dat er een omgeving wordt gecreëerd waarin
mensen voortdurend van en met elkaar kunnen leren.
Wij als school vinden het belangrijk dat wij de kinderen meer bieden dan alleen maar het
bijbrengen van kennis. Het is belangrijk dat wij kinderen bij de hand nemen en hen
helpen bij hun ontwikkeling in de maatschappij. Als EUREGIOSCHOOL dragen wij dit
zeker uit. Dat betekent dat er iedere dag weer veel vragen en uitdagingen op ons
afkomen.
De grootste uitdaging is de kans om de school in te richten als een plaats waar het fijn is
om te leren, te werken en te spelen, zowel voor de kinderen, de leerkrachten en de
ouders.
De leerlingen worden systematisch in hun ontwikkeling gevolgd waarbij het aanbod
wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte en de basisbehoefte van onze leerlingen.
Door eigen inbreng van de leerlingen en onze thematische werkwijze ontstaat een
boeiende leeromgeving waarbij elkanders kwaliteiten ten volle worden benut.
Ook wij als team leren van en met elkaar d.m.v. het delen van kennis en het delen van
elkanders enthousiasme en kwaliteiten zodat er steeds vernieuwing van onderwijs
binnen de school plaatsvindt. Bekwaamheid en bevlogenheid zijn belangrijke
ingrediënten van ons vakmanschap.
Ad 1: Als wij de blik naar buiten richten, zijn de volgende uitgangspunten voor onze
school relevant:
•

Opbrengstgerichtheid en handelingsgericht werken als belangrijk thema voor het
hele onderwijsveld.

•

Passend onderwijs.

•

Nieuwe en andere manieren om kennis en vaardigheden te vergaren.

•

Demografische ligging.

•

Zelfredzaamheid vergroten.

•

Moderne media spelen in de wereld van het kind een steeds prominenter rol.

•

21st century skills.

Ad 2: Waar gaan we dus voor:
•

Het bieden van kwalitatief goed en passend onderwijs voor al onze leerlingen.

•

Het verbeteren van de leesprestaties van onze leerlingen.
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•

Een structurele inzet van werkvormen m.b.t. meervoudige intelligentie, coöperatief
leren (kinderen leren van en met elkaar) en het zogenaamde systeemdenken in
cursusgroepen en basisgroepen.

•

Het sterk inzetten op begrijpend lezen.

•

Werken in cursus- en in basisgroepen (doorbroken jaarklassensysteem).

•

Gecertificeerd Kanjerschool blijven.

•

Didactisch repertoire van onze leerkrachten blijven vergroten.

•

Professionaliseren van ons team.

•

Het optimaal inzetten van de mogelijkheden van ICT om het leren van leerlingen
te ondersteunen.

•

Het opwaarderen van het vak techniek en ons wereldoriënterend onderwijs.

•

Euregioschool zijn: samenwerking met de partnerschool Alsdorf in Duitsland deze
systematisch proberen te integreren in het taalonderwijs.

Ad 3: Wat is naar ons inzicht nodig om te bereiken waarvoor we willen gaan:
•

Onderwijskundig leiderschap dat schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling
stimuleert.

•

Onderwijskundig leiderschap met specifieke aandacht voor
personeelsontwikkeling door klassenconsultaties en een regelmatige
gesprekscyclus.

•

Inzetten van onze LB leerkrachten bij de verschillende vak- en vormingsgebieden.

•

Kwaliteitszorg die systematisch en cyclisch van aard is.

•

Handelingsgericht werken.

•

Het kind zelf doelen laten stellen om zich te ontwikkelen op sociaal–emotioneel en
cognitief gebied met de leerkracht als vangnet en stimulator.

•

Luisteren naar de ervaringen en de emoties van kinderen (wat gaat er wel/niet
goed?) Wat kunnen we eraan doen?

•

Een pedagogisch-didactische aanpak die zich kenmerkt door:
o

Het stellen van ambitieuze doelen.

o

Doelgerichte lesaanpak.

o

Doelgerichte jaarprogrammering.

o

Effectieve inzet van tijd.

o

Effectief klassenmanagement.

o

Zelfredzaamheid stimuleren.
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o

Het centraal stellen van relaties (docent-leerling, docent-docent) en
persoonlijke aandacht.

2.3 Missie van de school
Binnen de kaders van de missie, visie en het strategisch beleidsplan van MOVARE
formuleert elke school zijn eigen missie en visie. Het begrip missie heeft te maken met
ons bestaansrecht. Waarom doen we wat we doen? Waarvoor staan we? Wat zijn onze
waarden? Waarom zijn we er en wat willen we met ons onderwijs betekenen voor de
buurt, de regio en de samenleving als totaliteit? Wij hebben de kern van onze missie in
de volgende zin gegoten:

‘Wij zijn voor onze kinderen de sprong naar hun toekomst’
Onze school is gericht op het leggen van een stevige basis voor de verdere ontwikkeling
van onze leerlingen. Wij willen onze kinderen voorbereiden op een snel veranderende
omgeving. Er is steeds meer behoefte aan een ander soort leren: een vorm van leren,
waarbij kinderen niet langer worden voorbereid op een maatschappij die niet meer
bestaat, maar op het functioneren in de samenleving van de 21ste eeuw.
Het laatste basisprincipe van het Jenaplan luidt niet voor niets: In de school worden
verandering en verbetering gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt
gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken.
Leren vraagt om geborgenheid en veiligheid, en om de uitdaging om alle eigen
mogelijkheden te benutten. Op Obs de Trampoline willen wij ervoor zorgen dat ieder kind
zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. De ontwikkeling van het kind heeft betrekking op
het cognitieve gebied en het leren van maatschappelijke vaardigheden. Sociaalemotionele vorming zien wij als een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de
aan onze zorgen toevertrouwde leerlingen en zo halen wij de beste resultaten uit onze
kinderen.
Elk kind verschilt in de manier van ontwikkelen en in het tempo waarin deze ontwikkeling
plaatsvindt. Het is dan ook de taak van onze school om het onderwijsaanbod zoveel
mogelijk aan te passen aan de ontwikkeling van het kind en deze ontwikkeling op gang te
houden en te stimuleren. ‘Kwaliteit ontstaat als mensen geïnspireerd zijn; als er sprake is
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van enthousiasme en liefde voor wat ze doen. Meer passie leidt tot betere resultaten,
betere resultaten leiden tot meer passie’ (Jutten, 2008).

2.4 Openbare identiteit van de school
De openbare identiteit houdt in dat iedereen welkom is ongeacht levensovertuiging,
godsdienst, afkomst of geaardheid. Op verzoek van ouders kan er godsdienstig en
humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) gegeven worden. Dit gebeurt altijd in
onderling overleg en moet binnen de kaders van ons onderwijssysteem passen.
Op bijzondere dagen in het jaar worden de verschillende godsdiensten en
levensovertuigingen besproken, b.v.:
•

Kerstmis

•

Ramadan

•

Suikerfeest

•

Eerste Heilige Communie

•

Jehova geloof

•

Chanoeka

•

etc.

De pluriforme waarden binnen de Nederlandse samenleving worden op De Trampoline
uitgedragen.
Er is bij de leerkrachten voldoende kennis aanwezig om de wereldgodsdiensten en
maatschappelijke stromingen in de bovenbouw tijdens het vak wereldoriëntatie te
bespreken. De school heeft een activiteitenaanbod op het terrein van actief burgerschap
en sociale integratie. Ook laten wij de leerlingen ervaring opdoen met democratische
principes zoals gelijkwaardigheid en vrijheid van meningsuiting.
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3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
3.1 Welke uitgangspunten gebruiken wij van het Jenaplan?
Peter Petersen (1854 -1952) werkte aan de universiteit van Jena (Duitsland) en heeft op
een onderwijsconferentie in 1927 een inleiding over zijn ideeën gegeven aan de hand van
een boekje ‘Der Kleine Jenaplan’.
Hij onderscheidt een aantal basisprincipes, die gaan over mensen, maatschappij en
opvoeding. Het zijn uitgangspunten die door ons worden omgezet in dagelijkse, concrete
situaties.
Deze uitgangspunten vindt u terug in de organisatievorm van onze school.
Een redelijk ongedwongen structuur die een zekere mate van vrijheid mogelijk maakt,
zodat kinderen zich niet gevangen voelen. Een structuur die bovendien de sociale
ontwikkeling van uw kind stimuleert.
Het meest afwijkend in vergelijking met het gangbare onderwijs is het feit dat kinderen
deel uitmaken van een cursusgroep en een basisgroep.

3.2 De cursusgroepen
De groepen 3 tot en met 8 starten in de cursusgroep om vervolgens om 11.30 uur naar de
basisgroep te gaan waar kinderen van drie verschillende leeftijden bij elkaar zitten.
Er zijn vakken die wij niet geschikt vinden om aan groepen met drie leeftijden te geven.
Het gaat hier vooral om de basiskennis: rekenen, taal, lezen, schrijven, verkeer en Engels
in de bovenbouw.
Speciaal voor die vakken hebben we cursusgroepen, waarin kinderen, waar mogelijk, van
één en dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. Binnen de cursusgroepen ontstaan
niveaugroepen om zo goed mogelijk onderwijs op maat te geven.
Daarnaast komt het ook voor dat een kind de lesstof ver vooruit is, voor dat betreffende
vakgebied kan een mogelijkheid om door te stromen naar een hogere cursusgroep
worden gecreëerd. Hetzelfde principe werkt ook andersom. Wanneer een kind voor
bepaalde lesstof extra inoefening nodig heeft, kan het kind aan die lessen deelnemen in
een lagere cursusgroep.
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Vervolgens gaat uw kind naar de basisgroep waar hij of zij samenkomt met drie
verschillende leeftijdsgroepen voor de wereld oriënterende vakken, gymnastiek,
handenarbeid, tekenen, drama, muziek, dans en de sociaal–emotionele ontwikkeling
m.b.v. de ‘Kanjertraining’.
Niveaugroepen in de onderbouw
De groepen 1/2 (de kleuters) blijven de hele dag bij elkaar in dezelfde groep. De
kinderen in de onderbouw worden ingedeeld in niveaugroepen. In groep 2 zitten de
oudste kleuters en in groep 1 de jongste en de middelste kleuters. Middels het
leerlingvolgsysteem en observaties volgen we de kinderen in hun ontwikkeling en
bekijken we met ons team in welke niveaugroep het kind zich het beste zal ontwikkelen
in alle ontwikkelingsgebieden.

3.3 Basisgroepen
Het meest afwijkend in vergelijking met het gangbare onderwijs, is het feit dat kinderen
niet per leeftijd in een klas zijn samengevoegd. Op onze school zitten in een klas
kinderen van drie verschillende leeftijden bij elkaar.
Zo’n groep heet op onze school een basisgroep. Iedere basisgroep heeft een dierennaam
bijv. de Koeienwei of het Muizenhol. De klas is ook aangekleed m.b.t. dit onderwerp.
In de basisgroep zitten de kinderen in tafelgroepjes waarbij de verschillende leeftijden zo
goed mogelijk zijn verdeeld.
Deze verschillende leeftijden-gedachte heeft enorme voordelen. Kinderen leren (voor
zover ze dat nog niet kunnen) samenwerken. Ze leren van elkaar en ze leren elkaar te
helpen. Een ander voordeel is dat de kinderen steeds van ‘status’ veranderen. Het eerste
jaar zijn ze de jongste van de groep. Het jaar daarop schuiven ze door naar een
middenpositie. En het derde jaar zijn ze de oudste, waarna de cyclus weer van voren
begint in de volgende basisgroep. Voor de ontwikkeling van kinderen is dat heel goed.
Kinderen die van nature een beetje bazig zijn, leren als ze jongste zijn, dat ze niet altijd
de eerste viool kunnen spelen. En voor kinderen die onzeker zijn, is het een openbaring
als ze de rol van oudste krijgen. In de basisgroep kunnen kinderen op hun eigen niveau
‘meedoen’, omdat de aangeboden stof immers gericht is op de verschillende leeftijden.
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3.4 Wat doen we in de basisgroep?
In de basisgroep werken we aan wereld oriënterende
thema’s. De duur van de thema’s is afhankelijk van het
onderwerp en de interesse van de kinderen en kan variëren
van 1 tot 4 weken.
In de basisgroep wordt veel aandacht geschonken aan de sociaal- emotionele
ontwikkeling. De kinderen leren om te praten over gevoelens, leren voor elkaar op te
komen en respect te hebben voor elkaar, zowel in de dagelijkse gang van zaken als in
rollenspel (drama).
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen te kunnen volgen, gebruiken
wij het Kanjervolg- en adviessysteem behorende bij onze Kanjertraining
(www.kanjertraining.nl). In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining
toegepast. We willen zorgen voor een goed pedagogisch klimaat op school en richten ons
op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze
kinderen.
Het belangrijkste doel van de kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de
ander leert denken. Het gevolg is dat het kind minder last heeft van sociale stress.
De training geeft de kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en
energie vrij. De doelen zijn: geven van kritiek, het leren omgaan met kritiek, het ervaren
wat de gevolgen zijn van je eigen gedrag, leren kiezen en bij je besluit blijven. Al deze
vormen kunnen zeer direct en confronterend zijn, maar ze werken wel degelijk.
Kanjertraining is ook voor kinderen die de moed hebben te erkennen dat ze er niet
helemaal bij horen. De training is er voor kinderen die sociaal onhandig zijn, agressief,
verlegen, te afhankelijk, voor een kind dat niets serieus neemt en voor een kind dat het
gewoon slecht getroffen heeft.
Na de kanjertraining kunnen kinderen zich meestal beter concentreren op school en
behalen betere resultaten.
De kanjertraining heeft niet als doel kinderen braaf te krijgen of beter te maken, het is
geen opvoedkundig programma.
Bij de kanjertraining horen vijf duidelijke afspraken die steeds weer terug komen.
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Deze afspraken zijn:
•

we vertrouwen elkaar

•

we helpen elkaar

•

niemand speelt de baas

•

niemand lacht uit

•

niemand doet zielig

De kanjertraining bij ons op school kan worden gegeven van de kleuters tot aan de
bovenbouw en bestaat uit een aantal lessen met steeds een eigen thema, aan het einde
van de cursus krijgen de kinderen een diploma. De ouders kunnen ook bij de training
worden betrokken.
Tijdens de uren in de basisgroep (vanaf 11.30 uur) wordt ook aandacht besteed aan het
ontwikkelen van de creatieve vaardigheden van het kind: handenarbeid, tekenen, muziek,
drama en dans.
Ook lichamelijke oefeningen, spelletjes, voorlezen en vertellen in de kring zijn activiteiten
die in de basisgroep plaatsvinden.

3.5 Ritmisch weekplan
Je kunt nog zo’n uitgekiende organisatie bedenken: als kinderen de leerstof saai vinden,
heeft het allemaal geen effect. Op een school die uitgaat van enkele pijlers van het
Jenaplanonderwijs, wordt dan ook gebruik gemaakt van een doordachte volgorde van
activiteiten, waardoor de schooldagen vol afwisseling zijn. We onderscheiden vier
activiteiten die je eigenlijk de basisactiviteiten van het leven zou kunnen noemen.
Het gesprek: Op onze school wordt veel aandacht geschonken aan praten met elkaar,
samen met de groepsleid(st)er over zaken die de kinderen hebben meegemaakt, actuele
gebeurtenissen enz. Deze groepsgesprekken vinden meestal plaats in de kring.
De viering: Het bij elkaar komen naar aanleiding van prettige of treurige gebeurtenissen.
Deze vieringen vinden plaats in de basisgroep of we doen ze met de hele school.
Spel: Het doen van spelletjes neemt een belangrijke plaats in. Spelletjes die we alleen
doen omdat ze leuk zijn en spelletjes om iets te leren. De spelletjes beperken zich niet
21

Schoolgids OBS De Trampoline 2022-2023

alleen tot de jongere kinderen. Ook voor de oudere leerlingen zijn speel-leer-momenten
erg belangrijk. Ze kunnen je helpen om je te leren je gevoelens te uiten en je verbaal
goed uit te drukken.
Werk: Een even essentieel onderdeel van het werkelijke leven, als van het programma
van onze school. En werken betekent dan niet alleen kennis vergaren, maar ook: leren
samenwerken, zelf dingen opzoeken en ontdekken en leren creatief bezig te zijn.
We zorgen ervoor dat de basisactiviteiten elkaar ritmisch afwisselen om te voorkomen
dat de aandacht verslapt.

3.6 Onderscheid in de bouwen & leerling-activiteiten
De acht schooljaren zijn verdeeld in de onderbouw (groep 1 en 2), de middenbouw
(groep 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groep 6, 7 en 8).

3.6.1 Onderbouw
De groepen 1/2 vormen een bijzondere groep. In de onderbouw wordt de basis gelegd
voor de verdere persoonsontwikkeling en schoolloopbaan van de kinderen. Het handelen
van de leerkrachten is dan ook gericht op het welbevinden en welzijn van het kind
en het leggen van een zo stevig mogelijk fundament. Vroegtijdig signaleren van leeren/of gedragsproblemen krijgt veel aandacht in de onderbouw. Samen met ouders
bekijken we hoe we de belemmeringen van het kind om kunnen zetten in
onderwijsbehoeften.
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen en hun
individuele behoeften. Het onderwijs is erop gericht de kinderen zelfstandig te laten
worden, de sociale redzaamheid te bevorderen en de kinderen te laten groeien in alle
ontwikkelingsgebieden.
We geven ze hiervoor de ruimte door de kinderen te ondersteunen en hun steeds nieuwe
uitdagingen te bieden in allerlei spelsituaties. De verworvenheden van het
kleuteronderwijs met name ‘het spelend leren’ wordt zorgvuldig bewaakt. De aansluiting
tussen groep 2 en 3 krijgt vooral in groep 2 extra aandacht.
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Op donderdagmiddag komen alleen de kinderen van groep 2 extra naar school. De
begeleiding wordt afgestemd op de ontwikkelingsfase van de oudste kleuter. Met name
de ontwikkeling van de beginnende gecijferdheid, geletterdheid en de voorbereidende
schrijfontwikkeling komen dan specifiek aan de orde.

3.6.2 Groepsactiviteiten in 1/2
Taal
Een kleuter is de hele dag met taal bezig. Wij proberen de taalvaardigheid te vergroten
door met name in de kring veel gerichte taalactiviteiten aan te bieden; voorlezen, versjes
aanleren, gesprekjes voeren en luisteroefeningen. Wij maken daarbij gebruik van ons
uitgebreid assortiment lees –en prentenboeken, de methode Kleuterplein en
verschillende bronnenboeken zoals ‘BAS’.
Voor het aanleren en automatiseren van de klank-tekenkoppeling gebruikt onze school
het leermiddel ‘Spreekbeeld’. De methodiek is inmiddels een begrip op veel scholen in
Nederland.
Leerlingen die eraan toe zijn, worden begeleid in de grondbeginselen van het
aanvankelijk lezen; beginnende geletterdheid.
Rekenen
Tijdens kringactiviteiten wordt tevens aandacht besteed aan oriëntatie op reken- en
wiskundig gebied. Leerlingen worden gestimuleerd zelfstandig of samen met anderen
vraagstukjes op te lossen. Hiervoor maken wij gebruik van de methode 'Kleuterplein' en
de methode 'Met sprongen vooruit'. Binnen de niveaugroepen krijgen de kinderen
spelactiviteiten aangeboden en is er ruimschoots aandacht voor de ontluikende- en
beginnende gecijferdheid.
Ontwikkelingsmaterialen
Het werken met de reken- en taalontwikkelingsmaterialen is erop gericht om de
ontwikkeling van de kinderen te stimuleren, zodat de voorwaarden die nodig zijn om te
leren lezen en rekenen te optimaliseren . De oefeningen zijn aangepast aan het
ontwikkelingsniveau van elk kind. Tijdens deze werklessen zijn de kleuters alleen of in
groepjes bezig. Het initiatief kan bij de leerkracht, maar ook bij het kind liggen. We
onderscheiden ook kleur-, vorm-, bouw-, taal-, reken-,orden-, en constructiemateriaal.
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Daarnaast vinden er diverse hoekactiviteiten plaats: poppen-, bouw-, schilder-, taal-,
lees-, computer-, zandtafel- en watertafelhoek.
In de hoeken wordt ook aandacht besteed aan het sociale aspect; de kleuters leren er
samen werken en spelen.
Spel- en bewegingsactiviteiten
Tijdens de gymlessen komen allerlei bewegingsvormen aan de orde: lopen, rennen,
huppelen, hinkelen, kruipen, rollen, klauteren, springen, zwaaien etc.
Deze lessen worden met of zonder materialen gegeven. In de spellessen bestaat er een
afwisseling van in- en ontspanning. Tijdens de gymlessen (binnen of buiten) is er ook
ruimte voor vrij spelen met en zonder materiaal. Ook hierbij wordt aandacht besteed aan
de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Gymkids
Oudste kleuters in de onderbouw hebben 1 keer in de week een extra moment
gymnastiek. Dit valt onder het project "Gymkids" en wordt gegeven door een
gediplomeerd gymdocent. De gymlessen worden "Gymkids" genoemd en worden als
extra ondersteuning ingezet voor de motorische ontwikkeling. Spelenderwijs krijgen de
kleuters op alle gebieden belangrijke motorische vaardigheden aangeleerd. Van
bewegingen aan elkaar koppelen tot werken aan de coördinatie en het
aanpassingsvermogen tot oriëntatie. De kinderen worden fysiek sterker door veelzijdig te
bewegen. Basisvaardigheden als rennen, springen, rollen, gooien, vangen, balanceren
e.d. vergroten niet alleen hun uithoudingsvermogen, maar ook hun weerstand.
Per les komen steeds vier situaties/bewegingen aan bod, die zijn opgebouwd van
makkelijk naar moeilijk. Bij de lessen worden bewegingen continu herhaald. De lessen
zijn compleet uitgewerkt en zo ingericht dat kinderen steeds worden uitgedaagd en
worden geprikkeld. Dat is niet alleen goed voor het mentale en sociale aspect, maar ook
voor de motoriek. Daarnaast leert een kind zijn of haar grenzen kennen en dat helpt bij
het ontwikkelen van de persoonlijkheid. Het doel van "Gymkids" voor kleuters is om
kinderen al op jonge leeftijd te prikkelen de motorische en sociale vaardigheden te
ontwikkelen. Spelen is leren.
"Gymkids" is een middel waarin basisvaardigheden worden geoefend die voor de
toekomst van het kind van groot belang kunnen zijn.
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Expressieactiviteiten vormen geen aparte categorie in de onderbouw. Deze activiteiten
komen aan de orde tijdens bewegingslessen, rollenspelen, drama en beeldende vorming.
Bij het plannen van activiteiten die de fijne motoriek stimuleren en ondersteunen, wordt
gebruik gemaakt van ‘Schrijfatelier' van de methode Novoskript voor groep 1 en de
methode pennenstreken voor groep 2..
Sinds schooljaar 2013-2014 gebruiken we in de groepen 1/2 de methode 'Kleuterplein'.
'Kleuterplein' is een complete methode. De methode gaat uit van de individuele
ontwikkeling en beleving van de kleuter. Het beoogt een doorgaande lijn naar alle vakken
en er wordt doelgericht gewerkt aan alle tussendoelen.

‘Leren spelen en leren door te spelen’
Kinderen ontwikkelen en leren door activiteiten die hun interesse hebben en waarin ze
betrokken zijn samen met anderen. Kinderen zijn geïnteresseerd in de dingen om hen
heen en in wat volwassenen doen.
Het spel krijgt vorm in verschillende activiteiten. De spelvormen hangen met elkaar
samen. De ene spelvorm zorgt ervoor dat kinderen ervaringen en vaardigheden opdoen
en de andere leert hun interesse te wekken voor een volgend spelniveau.
Naast de thema’s als herfst, sinterklaas, winter, lente etc. komen er thema’s uit deze
methode aan bod in het jaarprogramma. Het dagprogramma bevat naast de activiteiten
uit de methode Kleuterplein, aanvullende activiteiten zoals bewegingslessen,
muzieklessen en activiteiten die de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen.
Tijdens alle activiteiten uit Kleuterplein bestaat de mogelijkheid om te differentiëren.
Iedere les bevat een zgn. “stapje naar boven” en “stapje naar beneden” gedeelte.
Tijdens de werklessen kan de leerkracht voor een bepaald groepje kinderen tijd inruimen,
om aan de hand van het groepsplan, aan een bepaald ontwikkelingsgebied te werken.
Naast het aanbieden van de start- en kernactiviteiten van Kleuterplein heeft de
leerkracht de mogelijkheid om een heleboel keuzeactiviteiten in te plannen en maakt
hierbij gebruik van het planbord.
Wordt in de groepen 1 en 2 voornamelijk aan voorbereidende lees- en rekenactiviteiten
gewerkt, in groep 3 start het aanvankelijk lezen en rekenen. Evenals ‘Kleuterplein’ werkt
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ook ‘Veilig leren lezen’ met een planbord. We zorgen voor soepele overgangen in de
werkwijzen, zoals die gehanteerd worden in de groepen 2 en 3.
De groepsleerkrachten houden u via het weekweetje dat iedere week wordt gemaild en
waarin vermeld staat wat er die week gedaan is en wat komen gaat, op de hoogte van
lopende projecten en vragen desgewenst uw medewerking om een thema zo goed
mogelijk vorm te geven en de ouderbetrokkenheid te stimuleren.
Extra aandacht voor de taal via het VVE programma
OBS de Trampoline heeft een inhoudelijke samenwerking met peuterspeelzaal “Bij de
handjes”. Samen vormen wij een VVE koppel. We zorgen voor een doorgaande lijn van
voor- naar vroegschoolse educatie. Bij doorgaande lijnen gaat het om een ononderbroken
ontwikkelingsgang van kinderen door het onderwijs. Het gaat in dit geval om een
doorgaande lijn van voorschoolse educatie (in peuterspeelzalen of kinderdagverblijven)
naar vroegschoolse educatie (in groep 1 en 2).
Met vroegschoolse educatie bedoelt men het aanbieden van een VVE-programma. VVE
programma's richten zich met name op stimulering van de taalontwikkeling van jonge
kinderen. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de sociaal-emotionele en
motorische ontwikkeling en wordt ook wel gesproken van voor- en vroegschoolse zorg en
educatie (VVZE). Het reguliere taalaanbod valt niet onder VVE. Het gaat bij VVE om
programma's die starten op de peuterleeftijd en doorlopen in groep 1 en 2 met een
doorgaande leerlijn van voorschools naar vroegschools. Het zijn geen losse lessen maar
bij alles wat er in de klas gebeurt, speelt het programma een rol, ook als er niet expliciet
aan activiteiten van het programma wordt gewerkt.
In de onderbouw vinden wij ouderbetrokkenheid van groot belang. De tijd die een kleuter
op school aanwezig is, is een klein deel van de tijd dat ze leren. Thuis zijn er zoveel
andere leermomenten. Het is niet altijd makkelijk om thuis activiteiten te bedenken en
uit te voeren. We bieden hiervoor het programma 'VVE Thuis' aan.
Via het programma VVE thuis (Voor -en Vroegschoolse Educatie Thuis), dat inspeelt op
de gehele ontwikkeling van kleuters met speciale aandacht voor de taal-en
denkontwikkeling, willen wij ouders meenemen in de thema's die we volgen in de
groepen. VVE Thuis wil de onderwijskansen van kleuters vergroten door het bevorderen
van hun taal- en denkontwikkeling, met accent op het uitbreiden van de woordenschat
en het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.
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Bij ieder thema op school is er een apart themaboekje met bijbehorende activiteiten.
Thuis gaat u met uw kind activiteiten uitvoeren. Deze activiteiten sluiten aan bij de
thema’s van VVE-programma’s die op de school worden gevolgd. Wanneer kinderen op
school activiteiten doen rond bijvoorbeeld lente of kunst, kunt u met uw kind thuis ook
activiteiten doen rond dit thema. De activiteiten voor de ouders en kinderen staan in
themaboekjes. In elk themaboekje staan acht activiteiten zoals praatplaten, puzzels,
voorlezen, liedjes, knutselen en bewegen. Bij een aantal themaboekjes hoort tevens een
leesboekje.
Ieder schooljaar zijn er meerdere ouderbijeenkomsten. Hierin leert u hoe u de activiteiten
met uw kind thuis kunnen uitvoeren. U krijgt informatie over de ontwikkeling van
kinderen en er is gelegenheid om ervaringen over opvoeden uit te wisselen.
U zult snel merken dat niet alleen uw kind, maar ook u veel plezier
zult gaan beleven aan het uitvoeren van de activiteiten!
Mevr. Pauline van Enkhuijzen-Vromen is onze VVE coördinator.

3.6.3 Groepsactiviteiten groep 3 tot en met 8
Nederlandse taal en lezen
In groep 3 wordt veel aandacht besteed aan het leren lezen. Hiervoor gebruiken wij de
nieuwe versie van de methode ‘Veilig leren lezen’. Voor zwakke lezers gebruiken wij
daarnaast de methode ‘Veilig in stapjes’. Naast het aanleren van de letters via beeld en
klank gebruiken wij ook gebaren om de afzonderlijke letters aan te leren.
Nadat het aanvankelijk lezen is afgerond, wordt het leesonderwijs uitgebreid met
voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen. Groep 4 tot en met groep 8 werkt met de
voortgezet technisch- en begrijpend leesmethode ‘Nieuw Nederlands Junior’. Deze
methode is niet alleen inhoudelijk sterk, leesplezier en leesuitdaging staan altijd voorop.
We werken op onze school met de taalmethode ‘Nieuw Nederlands Junior Taal’. Deze
nieuwe methode is een interactieve methode voor taal ondersteund met een
computerprogramma waardoor de leerlingen nieuwsgierig blijven en er met veel plezier
mee zullen werken. In de taallessen wordt aandacht besteed aan mondelinge en
schriftelijke taalvaardigheid, de woordenschat en in elk blok wordt er toegewerkt naar
een eindproduct.
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Spelling op maat wordt in de groepen 4 t/m 8 gebruikt tijdens de spellinglessen. Bij deze
methode werken de leerlingen naast verwerking op papier, ook op de computer met
auditieve ondersteuning.
Schrijven
Onze school werkt met een nieuwe schrijfmethode; “Pennenstreken”. De methode is
afgestemd op de motorische ontwikkeling van het kind, zodat het leren schrijven niet
wordt geforceerd, maar op een harmonieuze manier verloopt. De methode sluit naadloos
aan op de didactiek van schrijfatelier, de voorloper die door de groepen 1/2 wordt
gebruikt.
Rekenen
Sinds schooljaar 2020-2021 werken we schoolbreed met een nieuwe rekenmethode:
Getal en Ruimte Junior. Dit is een vrij nieuwe en moderne methode, die heel helder en
inzichtelijk is opgebouwd:
Eén rekenonderwerp
Omdat iedere week over één nieuw rekenonderwerp gaat, is er veel ruimte voor oefening.
Zo kunnen kinderen zich de rekenvaardigheid echt eigen maken voordat ze gaan
toepassen. Ook binnen de week is er een vaste structuur met automatisering en
memorisering van de basis rekenvaardigheden.
Klassikaal betekenis geven aan het rekenprobleem
Getal & Ruimte Junior werkt met convergente differentiatie en het directe
instructiemodel. Iedere dag is er klassikale instructie, verlengde instructie en uitdaging
voor excellente rekenaars.
Eerst één klassikale oplossingsstrategie
In groep 3 tot en met 5 bouwen kinderen zelfvertrouwen op door één rekenstrategie per
onderwerp toe te passen. De uitleg van de strategie staat expliciet in het
leerlingmateriaal. Dit helpt ze ook zelfstandig werken. In de hogere groepen leren ze ook
strategieën waarmee ze handig kunnen rekenen.
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Grip krijgen op verhaaltjessommen
Kinderen vinden het vaak moeilijk om de juiste bewerking uit de context som te halen.
Daarom pakt Getal & Ruimte Junior dit systematisch aan met een stappenplan. Kinderen
leren dan context sommen oplossen volgens een gestructureerd stappenplan. Dit
stappenplan is op basis van het drieslagmodel uit het protocol ERWD. Met deze
beproefde aanpak komen ze verder met rekenen, ook straks in het voortgezet onderwijs.
Hoofdrekenen is rekenen mét het hoofd
In Getal & Ruimte Junior zijn de tussenstappen in rekenopgaven even belangrijk als de
uitkomst. Kinderen schrijven de tussenstappen op of vullen ze digitaal in. Zo leren ze
systematisch een rekenopgave op te lossen. Hoofdrekenen betekent niet uit het hoofd
leren, maar met het hoofd rekenen in Getal & Ruimte Junior.
Wereldoriëntatie
De midden- en bovenbouw werken met de methode ‘Topondernemers’. Geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur en techniek komen met deze methode op een nieuwe en
verfrissende manier aan bod. De kinderen ontdekken de wereld aan de hand van goed
uitgewerkt en concreet ondersteunend, thematisch onderwijs. Kinderen worden
uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze
zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Met Topondernemers
weten ze deze zelfstandig te vinden. Kinderen krijgen bewust een grote
verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht.
Engels
Groep 7 en 8 gebruikt de methode ‘Just do it’. Deze methode heeft een natuurlijke
aanpak en veel inbreng van kinderen om zo tieners makkelijk Engels te leren.

Duits
In de basisgroepen van de bovenbouw wordt Duits gegeven. Ariane Verschuure heeft een
Goethe diploma. Peter de Kleijn vervolgt dit schooljaar de opleiding Duits.
We werken met lesmappen van de Euregioschool. Dit zijn lesmappen met 40 thematische
lessen per leerjaar. In de onder- en middenbouw werken we ook af en toe met de
methode Elena. Deze methode richt zich voornamelijk op het aanleren van Duitse liedjes
en versjes. Dit wordt vooralsnog niet opgenomen in het weekrooster.
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Verkeer
Kinderen opleiden tot goede verkeersdeelnemers is het doel dat we ons gesteld hebben.
Om dit te bereiken maken we gebruik van de verkeersmethode van ‘Veilig Verkeer
Nederland’.
Ieder schooljaar krijgen de leerlingen van groep 7 het schriftelijk verkeersexamen,
gevolgd door een praktijktoets.
Expressie
Wekelijks staat muziek, tekenen en handvaardigheid op het rooster. De muzieklessen
worden in alle groepen verzorgd door een muziekleerkracht.
Voor de andere expressievakken gebruiken we de methode ‘Moet je doen’.
Lichamelijke oefening
De gymlessen worden gegeven in onze inpandige gymzaal. Lessen worden verzorgd door
een vakleerkracht, dhr. Bart Beckers. Bart is een gediplomeerd vakdocent lichamelijk
oefening die werkt voor Riskcare Preventie.
Sociaal- emotionele ontwikkeling
Voor de sociaal emotionele vorming maken wij gebruik van de ‘Soemokaarten’ en de
methode ‘De Kanjertraining’.

3.7 Meer en -hoogbegaafden onderwijs
Wat
Met ingang van het nieuwe kalenderjaar, in januari 2022, is er op basisschool….een start
gemaakt met het vormgeven van betekenisvol en onderbouwd onderwijs aan een
specifieke doelgroep leerlingen. We noemen dit: een passend onderwijsaanbod
afgestemd op de specifieke leerbehoeften van een leerling op zijn brein en/of
zijnskenmerken: Meer-en hoogbegaafdenonderwijs.
Wie
Deze specifieke doelgroep leerlingen zijn leerlingen die onder andere:
•

Snel van begrip zijn

•

Zeer korte instructie nodig hebben
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•

Weinig tot geen fouten maken

•

Nieuwsgierig zijn

•

Bijzondere kennis van bepaalde onderwerpen: bv ICT of techniek of

dinosaurussen
•

Bij methode ongebonden toetsen ( CITO) gedurende een langere periode ( 2x

opvolgend) I of I + scores halen in een bepaald vakgebied
•

bij Cito LOVS een didactische voorsprong hebben van minimaal 1 jaar

•

goede resultaten halen en weinig fouten maken bij methode gebonden toetsen

•

nauwelijks behoefte hebben aan herhaling en zelfstandig kunnen werken

•

minder goed presteren( onderpresteren, want de leerpotentie komt niet overeen

met het leerresultaat ( NSCCT)
•

een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben

•

het nut moeten zien van inspanning

•

uitdaging willen ervaren

•

sensitief zijn

Bij kleuters spreken we van een leerling met een ontwikkelingsvoorsprong, op latere
leeftijd gebruiken voor deze leerling de term meer-en of hoogbegaafd.
Wanneer
Met ingang van januari 2022 zijn de teamleden samen met de HB expert gestart met het
vormgeven van een protocol. Een protocol meer-en hoogbegaafdheid zorgt voor de juiste
signalering, interventies en begeleiding.
We gebruiken hiervoor het SIDI protocol. Dit protocol is vorig jaar gedigitaliseerd en stelt
alle betrokkenen in staat zijn signalering van een MHB leerling te onderbouwen. Na de
signalering volgt de diagnose en dan kunnen alle betrokkenen meebeslissen voor
passende onderwijsinterventies.
Het protocol bestaat uit:
1.

Vragenlijst/ gesprek met ouders van de startende kleuter

2.

Warme overdracht voorschool

3.

Good enough tekening ( menstekening waarderen op detailniveau)

4.

Jaarlijkse oktober signalering ( snelle screening ) voor groep 1 tm 8

5.

Data LOVS, SE en observaties van de leerkracht en bevindingen ouders

toevoegen.
Bovenstaande stappen worden in Parnassys genoteerd.
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Tijdens de groepsbesprekingen en individuele leerlingbespreking stelt de leerkracht de
leerling die door het protocol is gesignaleerd voor aan de IB-er en HB expert.
Er wordt besloten welke (verdiepende) diagnose lijsten er uit SIDI worden ingevuld door
de
•

Leerkracht

•

Ouder(s)

•

Leerling

Passend onderwijsaanbod
Na alle data te hebben verzameld gaan de betrokkenen: leerkracht, Ib-er en HB expert bij
elkaar zitten en maken de keuze uit de volgende interventies:
1.

Er is te weinig bewijs voor een ander onderwijsaanbod dan het huidige aanbod in

de klas. De leerling wordt gevolgd door leerkracht en IB.
2.

Compacten en verrijken( vanaf groep 3)

3.

Plaatsing crealab ( vanaf groep 5)

AD 2: COMPACTEN EN VERRIJKEN:
Een leerling komt in aanmerking voor compacten en verrijken als hij/zij voldoet aan:
•

I + scores CITO/DIA

•

Bijna foutloos werken in methode Rekenen Getal in ruimte / Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL
•

Snel klaar zijn

•

Weinig tot geen instructie nodig hebben

•

Bij les 16 van een blok: “test jezelf “vooruit toetsen. De leerkracht gebruikt de

data om te checken of er rekenbegrip en kennis is, voor de aanstaande rekeninstructies.
Zo ja , mag de leerling in het volgende blok compacten.
HOE:
De leerkracht en Ib -er dragen op basis van hun beschikbare informatie en observatie
een leerling voor verrijking aan.
De leerling werkt iedere dag aan de blauwe ( compacte ) sommen in zijn rekenwerkboek.
Als hij klaar is kan hij/ zij aan verrijking verder.
Verrijking Rekenen bestaat uit een half uur per week op de dondermiddag per leerjaar en
kent de volgende onderdelen:
Nakijken van het gemaakte werk, uitleg bij fouten
Planning van het nieuwe rekenwerk

32

Schoolgids OBS De Trampoline 2022-2023

Instructie over het nieuwe rekenwerk.
Gebruikte methodes zijn: Meesterwerk, Logische breinbrekers, Denken in getallen,
Rekenkundig, Zoekprenten, Rekentijgers . Deze methodes bestaan uit uitdagende en
complexere rekenopdrachten waarbij creatieve, praktisch en analytische intelligentie
moet worden toegepast. De leerling werkt in de zone van zijn naaste ontwikkeling en
ervaart leren te leren.
AD 3: PLAATSING IN HET CREALAB
Het crealab is een omgeving , een plek in de school waar leerlingen met dezelfde
onderwijsbehoeften( peergroup), elkaar ontmoeten om te werken aan opdrachten en
activiteiten waarbij de hogere denkvaardigheden worden gebruikt . Dit gebeurt 1 dagdeel
per week.
Hogere denkvaardigheden zijn:
Evalueren- Creëren- Analyseren
De methodes die we gebruiken zijn:
•

Pittige peper torens: een kast gevuld met kisten en materialen om “pittige

opdrachten” uit te voeren
•

Filosoferen

•

Leeskrakers

•

Outside the box

•

Het grote vooruitwerklabboek

•

Denktijd

•

Zinder

Ouders worden middels Parro wekelijks op de hoogte gehouden welke activiteiten er in
het crealab plaatsvinden.
HB expert is Jacqueline Ruiters- Huppertz.

3.8 Bijzondere activiteiten
Schoolkamp (groep 3 t/m 8)
Ieder jaar, aan het begin van het schooljaar gaan de leerlingen van de midden- en
bovenbouw met hun basisgroep op kamp. Dit kamp duurt drie dagen, dus we
overnachten 2 keer op ons kampadres. Doel van deze kampen is om elkaar snel en goed
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te leren kennen en elkaar ook eens in niet specifieke schoolse situaties mee te maken.
Voor deskundige en noodzakelijke begeleiding van het kamp benaderen leerkrachten van
de basisgroepen zelf de ouders. Daarnaast zal de leerkracht vooral ook rekening houden
met kinderen bij wie om zwaar wegende medische redenen het gewenst is dat de ouder
van het betreffende kind zelf mee gaat. Dit alles is ten allen tijde ter beoordeling van de
school.
Creatief Blok
Iedere vrijdagmiddag worden de leerlingen van groep 5 tot en met 8 verdeeld in groepen
van ongeveer 20 leerlingen, om deel te nemen aan allerlei creatieve activiteiten zoals
koken, textiele werkvormen, houtbewerking, techniek, gymnastiek, beeldende vorming,
dans etc. .
Kunstmenu
Onze school vindt het belangrijk om niet alleen de cognitieve vakken onder de aandacht
te brengen. Ook de creatieve kant van het kind is in onze ogen erg belangrijk. Daar hoort
natuurlijk ‘het zelf aan de slag gaan’ tijdens de expressievakken bij. Toch is dit volgens
ons niet toereikend. Alleen in de klas werken is ons inziens te eenzijdig, want er is
natuurlijk in de wijde wereld een enorme hoeveelheid aan cultuur te zien, te horen, te
voelen, en te ruiken. Wat is er voor kinderen mooier om deze dingen met eigen oren en
ogen te ontdekken en te ervaren?
Sinds jaar en dag heeft onze school een abonnement op het Kunstmenu. Het
Kunstmenu is een samenhangend activiteitenprogramma waarbij kinderen tijdens de
acht jaar dat zij op de basisschool zitten, kennismaken met de zes kunstdisciplines:
muziek, dans, film, literatuur, theater en beeldende kunst. Het kunstmenu is een vast
programma waar voor elk jaar een andere discipline aan de orde komt. Dit betekent voor
de school dat een hele hoop werk in principe is ‘uitbesteed’ aan professionele mensen.
Deze mensen hebben volgens ons een betere kijk op wat er in de wereld van dans,
theater enz. te verkrijgen is dan een leerkracht in het basisonderwijs.
Ook dit jaar wordt het Kunstmenu voor onze school verzorgd door ZOM, centrum voor
muziek, dans en cultuureducatie (voor meer informatie: www.zom.nl).
Excursies
In het kader van projecten, onderwerpen uit lessen of de actualiteit worden uitstapjes
gepland, waarover u via mail door de groepsleerkracht wordt geïnformeerd.
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Vieringen
De vieringen op school worden altijd met veel zorg en enthousiasme georganiseerd. (bijv.
herfstwandeling, Sinterklaas, winterfestival, carnavalsoptocht, afsluiting n.a.v. een
bepaald thema, schoolfeest).
U krijgt als ouder via het nieuwsbulletin, week en/of maandweetje of een mail, te horen
welke activiteiten gaan plaatsvinden zodat u zich tijdig kunt opgeven als hulpouder. Alle
activiteiten zijn tevens ingepland in onze schoolkalender.
Weekafsluiting
Iedere vrijdag verzorgt een basisgroep de weekafsluiting d.m.v. een toneelstukje, liedje of
dans etc. We doen dat in de aula van de school samen met de ouders en de grootouders
van de kinderen uit de groep die in die week de weekafsluiting verzorgen.
Communie
Daar wij een openbare school zijn, is het niet vanzelfsprekend dat de leerlingen op onze
school de communie doen. Mocht uw kind toch de communie willen doen dan bestaat die
mogelijkheid wel. De blauwe zusters geven via school aan alle leerlingen een
informatiebrief mee waarin u uw zoon/dochter kunt aanmelden voor de communie.
Daarna volgt een bijeenkomst waarin u van verdere informatie wordt voorzien. Ieder jaar
zien we dat een aantal kinderen van onze school de communie doet.
Schoolverlatersdagen
De 8e-jaars sluiten hun ‘basisschoolloopbaan’ af met het schoolverlaterskamp gevolgd
door de afscheidsavond. Tijdens deze avond wordt een presentatie getoond van de
musical en het schoolverlaterskamp. De leerlingen worden door hun
basisgroepleerkracht nog één keer toegezongen of toegesproken en samen met de
leerkrachten van alle voorgaande groepen nemen zij met een lach en een traan afscheid
van de 8e-jaars. Over kosten en andere zaken m.b.t. kampen etc. wordt u tijdig ingelicht.
Open middag
Sinds vorig jaar organiseren wij ‘een open middag’. Over de precieze invulling van deze
dagen ontvangt u nog nader bericht, maar de bedoeling is dat zowel ouders, opa’s en
oma’s alsook andere geïnteresseerden een kijkje kunnen komen nemen in de school.
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3.9 Groepsindeling
Momenteel telt onze school 8 basisgroepen en 8 cursusgroepen. In de verschillende
bouwen zijn de basis- en cursusgroepen als volgt verdeeld:
Onderbouw
Basisgroep
Muizenhol

juf Pauline van Enkhuijzen/Juf Marieke (maandag, dinsdag,

donderdag en
vrijdag)
juf Marieke (woensdag)
Schildpaddenzee

juf Maartje Peters (maandag, dinsdag, woensdag)
juf Natascha (donderdag en vrijdag)
Juf Marieke (donderdagmiddag)

Cursus / niveaugroepen onderbouw
Groep 1 zijn jongste en middelste kleuters en Groep 2 zijn de oudste kleuters
Middenbouw
Basisgroep
De Olifantenvallei

juf Sanne
Juf Louise (vrijdag)

De Eekhoorns

meester Kees
Juf Louise (woensdag)

De Panda’s

meester Peter
Juf Louise (soms op maandag)

Cursusgroep
Groep 3

juf Sanne (maandag, dinsdag en donderdag)
juf Louise (woensdag en vrijdag)

Groep 4

meester Peter
Juf Louise (soms op maandag)

Groep 5

meester Kees (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
juf Sanne (woensdag)
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Bovenbouw
Basisgroep
De Koeienwei

juf Ariane

De Kikkerpoel

juf Maartje Jegerings

De IJsberen

meester Ingo

Cursusgroep
Groep 6

meester Ingo
Juf Louise (donderdag)

Groep 7

juf Ariane. Op woensdag wordt groep 7 verdeeld
over de groepen 6 en 8

Groep 8

juf Maartje Jegerings

3.10 Rapportdata
•

Donderdag 16 februari 2023

•

Vrijdag 7 juli 2023

3.11 Introductieavonden
•

Groep 1:

woensdag 28 september om 19.30 uur

•

Groep 3:

dinsdag 27 september om 19.30 uur

•

Groep 8:

maandag 26 september om 19.30 uur
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4. DE ZORG VOOR DE LEERLING
4.1 Nieuwe leerlingen
Ouders die hun kind willen aanmelden, worden persoonlijk rondgeleid door de directeur
van onze school, aansluitend vindt er een gesprek plaats.
Alle ouders ontvangen bij de aanmelding een formulier waarvan de gegevens worden
verwerkt in het computersysteem. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn
niet toegankelijk voor derden.
Kleuters mogen op onze school instromen vanaf het moment waarop ze de leeftijd van 4
jaar hebben bereikt.
Wel moet uw kind zindelijk zijn! Is uw kind zindelijk en krijgt hij/zij onverhoopt toch een
‘ongelukje’ dan moet ten allen tijde een familielid en/of oppas van de leerling in staat zijn
om naar school te komen om het kind te verschonen. Bij een ‘klein plasje’ kunnen wij
natuurlijk overwegen om uw kind op school droge reservekleding te laten aantrekken.
Zindelijkheid begint namelijk meer en meer een probleem te worden bij schoolgaande
kinderen. Wanneer kinderen met regelmaat in hun broek poepen of plassen is het voor de
leerkracht niet verantwoord om de groep alleen te laten om de leerling te verschonen.
Ook wanneer uw kind ouder is, en een periode heeft waarin hij/zij problemen heeft met
de zindelijkheid, is het belangrijk dat er een bekende van de leerling bereikbaar is.
Natuurlijk zijn deze extra adressen en telefoonnummers ook belangrijk bij eventuele
andere ‘ongelukjes’.
Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 11 maanden mogen de leerlingen 5 ochtenden komen
oefenen. Kinderen die in de zomervakantie 4 jaar worden of binnen de eerste weken van
het nieuwe schooljaar 4 jaar worden mogen 3 ochtenden komen oefenen in de
instroomweek (de laatste week voor de zomervakantie). De kinderen krijgen thuis de
uitnodiging voor de oefendagen.

4.2 Veiligheid
Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en sociale veiligheid van
leerlingen en personeelsleden. Wat wij hieronder verstaan, leest u hier.
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Sociale veiligheid
Ook de sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Dit doen wij vooral middels de
Kanjertraining waarover u elders in deze schoolgids informatie kunt lezen.

4.3 Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen
Om onderwijs op maat te kunnen geven, observeert de groepsleerkracht in en buiten de
klas en beoordeelt methode gebonden en niet methode gebonden toetsen. Zo ontstaat
een totaalbeeld van zowel de sociale als de cognitieve ontwikkeling van elk kind.
Dit leerlingvolgsysteem begint reeds in de groepen 1 en 2, waar aan de hand van
observaties in de klas en het leerlingvolgsysteem twee maal per jaar wordt bijgehouden
welke vaardigheden en begrippen het kind al beheerst.
Naast de methode gebonden toetsen en observatielijsten, die bij de methodes vanaf
groep 3 horen, gebruiken wij het CITO-leerlingvolgsysteem in alle groepen om de
behaalde resultaten te vergelijken met de gemiddelde resultaten van de leerlingen van
andere basisscholen in ons land. We gebruiken taal-, lees- en rekentoetsen, toetsen voor
kleuters en de ‘AVI’-leestoetsen (zie onze toetskalender).
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen te kunnen volgen, gebruiken
wij het Kanjervolg- en adviessysteem van de kanjertraining; KANVAS.
Alle gegevens die wij in de loop van het jaar verzamelen van de leerlingen worden in de
computer opgeslagen in een persoonsgebonden leerlingdossier m.b.v. het digitale
leerling-dossier van Parnassys. Verslagen van oudergesprekken, mogelijke speciale
onderzoeken of hulpverlening, extra begeleiding etc. worden hierin opgeslagen.
Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor directie, intern begeleider en de eigen groepsleerkrachten. Ouders kunnen altijd inzage krijgen in het dossier van hun kind.
Onze school werkt handelingsgericht. Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het
onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische
manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de
basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken
welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop
aangepast. Wij maken hierbij gebruik van de HGW-cyclus. Dit is een hulpmiddel om de
zorg op groepsniveau en individueel niveau concreet te maken. Op groepsniveau
benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep in een
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groepsplan. De leerkracht doet dit ook op individueel niveau voor de leerlingen die extra
begeleiding nodig hebben.
Deze cyclus kent vier fasen:
1. Signaleren. Onder andere
het signaleren van
leerlingen die extra
begeleiding nodig hebben.
2. Analyseren. Hieronder valt
het benoemen van de
onderwijsbehoeften van de
leerlingen.
3. Plannen. De leerlingen met
vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan opstellen.
4. Realiseren. Het groepsplan in de praktijk uitvoeren.

4.4 Onze manier van rapporteren
Uw zoon of dochter krijgt op onze school twee keer per jaar een rapport.
Op de laatste pagina van deze schoolgids vindt u de toetskalender voor het komende
schooljaar. Het spreekt voor zich dat u met vragen over onze rapportage altijd op school
terecht kunt.
Daarnaast vinden er minimaal twee keer per jaar oudergesprekken plaats. Eén keer in
november en één keer na de toetsen die in januari en februari afgenomen worden. Op
verzoek van óf ouders, óf de leerkracht kan dit natuurlijk ook vaker.

4.5 Leerlingen met specifieke behoeften
Ondanks alle aandacht die er in cursus -en basisgroepen wordt besteed aan de
leerlingen en ondanks het feit dat, tijdens de cursusuren, in de middenbouw de groepen
zo klein mogelijk worden gehouden om het lees-, taal -en rekenonderwijs een goede
basis te geven, komt het toch voor dat sommige leerlingen met de geijkte middelen niet
of te langzaam vorderen. Op school hebben we een zorgteam samengesteld dat
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maandelijks de gang van zaken rondom leerlingenzorg bespreekt. Het zorgteam bestaat
uit intern begeleidster, gedrags- en leesspecialist, coördinatrices van verschillende
bouwen en de directeur.
De intern begeleidster is vrijgesteld van lesgevende taken om de contacten met externe
instanties te onderhouden, de coördinatie van zorgleerlingen te stroomlijnen, de
onderwijskwaliteit te bewaken en te coördineren en leerkrachten te begeleiden en te
coachen in de ontwikkeling van hun professionaliteit op het gebied van leerlingenzorg.
De hulpverlening voor de leerlingen kan worden vastgelegd in zogenaamde
handelingsplannen / plannen van aanpak. De ouders worden door de leerkracht hierover
geïnformeerd.

4.6 Schoolbegeleiding
Onze school is voortdurend in ontwikkeling. Bij sommige aspecten van deze ontwikkeling
laten we ons ondersteunen door experts van buiten de school, zoals orthopedagogen,
psychologen, logopedisten, psychologisch assistenten en onderwijsadviseurs. Zij helpen
ons bij vragen die te maken hebben met de zorg voor individuele leerlingen (consultatie
en diagnostiek), het verder ontwikkelen van de zorgstructuur en het versterken van de
kwaliteit van het onderwijs in de groepen (passend en opbrengstgericht onderwijs).
Logopedisten worden ingeschakeld bij taal- en/of spraakproblemen van leerlingen en
spelen een rol binnen de ontwikkeling van het taalonderwijs. Op het moment dat ouders
en/of de leerkracht een hulpvraag hebben die niet binnen school kan worden beantwoord
zoals bijv. dyslexieonderzoek, hulp in thuissituatie etc. zal dit via de Intern Begeleider
samen met de ouder(s) binnen het knooppunt worden besproken. Aan dit knooppunt
nemen in eerste instantie de volgende externen deel; de jeugdarts, een maatschappelijk
werker van CMWW, een maatwerker team jeugd (gemeente Brunssum) en de
onderwijsondersteuner van Movare. Op deze manier kunnen we met zijn allen samen
bekijken via welke weg we de leerling, leerkracht en/of ouder(s) op de snelste manier
kunnen helpen bij hun hulpvraag (zie ook hoofdstuk 7.3) Deskundigen op het gebied van
ICT ondersteunen bij het effectief leren omgaan met bijvoorbeeld digitale schoolborden
etc. Indien nodig maken we gebruik van andere deskundigen.
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4.7 Het signaleren van leesproblemen en mogelijke dyslexie
Door reeds in de groepen 1 / 2 gerichte aandacht te besteden aan beginnende
geletterdheid en daarbij de ontwikkeling van elk kind te volgen en in kaart te brengen,
kunnen leerlingen die mogelijk problemen krijgen met het leren lezen vroegtijdig worden
gesignaleerd.
In januari worden bij kinderen van groep 1 en 2 de Citotoets taal voor kleuters en de
toetsen van het dyslexieprotocol afgenomen, ook wordt er bij de 5-jarige kleuters een
logopedische screening gedaan door een logopediste van BCO. N.a.v. de score van deze
taaltoets wordt er preventief met kinderen gewerkt. De toets laat namelijk zien waar
kinderen mogelijk op uit zouden kunnen vallen. Vanaf dit schooljaar gaan wij werken met
het interventie programma BOUW!
Wat is Bouw! ?
Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in
groep 2 t/m 4 effectief kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de
computer wijst de weg. Ouders, grootouders, leerlingen uit hogere groepen, of
vrijwilligers fungeren als tutor. Bouw! bestaat uit meer dan vijfhonderd online
computerlessen voor het aanleren, oefenen, herhalen en toepassen van de leerstof. Ze
zijn voorzien van heldere instructies voor de tutor, zodat er zowel op school als thuis mee
gewerkt kan worden. Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (hierna UvA)
hebben aangetoond dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met
gerichte ondersteuning van de tutor, zeer effectief is.
Preventieve aanpak
Een preventieve aanpak helpt leesproblemen voorkomen in plaats van ‘genezen’. De
beschreven preventieve benadering met Bouw! stelt scholen in staat vroegtijdig proactief
te handelen in plaats van wachten op het ontwikkelen van leesproblemen en achteraf
remediëren. De aandacht verschuift naar het tijdig ontdekken van risicolezers en het
geven van aangepaste instructie.
Starten midden groep 2, begin groep 3
Uit onderzoek blijkt Bouw! het meest effectief wanneer er halverwege groep 2 gestart
wordt (Zijlstra, 2015). Waarom is de vroege start zo belangrijk? Door kleuters met een
laag beginnende geletterdheid te laten werken met Bouw!, krijgen zij meer
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zelfvertrouwen en daardoor ook meer motivatie om te leren lezen. Als een kleuter iets
moeilijk vindt, zal hij of zij er geen interesse voor ontwikkelen en de activiteiten ook
minder actief meedoen of bepaalde taakjes niet kiezen. Sommige kleuters hebben meer
expliciete instructie nodig dan andere om goed voorbereid naar groep 3 te gaan. Dit blijkt
uit het feit dat de ontwikkelingsachterstand over het algemeen alleen maar groter wordt
gaandeweg het leesproces. Als een kind eenmaal een leesprobleem heeft is het veel
moeilijker om gemotiveerd te blijven en loopt het kind een risico om in een negatieve
spiraal terecht te komen. Door vroeg te starten, kun je dit dus voor zijn. De inzet van
Bouw! vanaf begin groep 3 is ook onderzocht en effectief gebleken. Dan wordt meestal
uitgegaan van de uitkomsten van de herfstsignalering.
Een school kan kiezen om Bouw! op een later moment in te zetten. Zo wordt Bouw! ook
ingezet op SBO scholen. Ook deze inzet blijkt overigens uit de effectiviteitsstudie
effectief (zie Regtvoort, 2013). De inzet van Bouw! op speciale basisscholen geldt vaak
meer als curatief dan preventief. Lexima kent vanaf de zomer 2014 ook cluster 2 en 4
scholen die werken met Bouw! en reguliere basisscholen die Bouw! als een curatief
programma inzetten. Ook in deze situatie kan Bouw! effectief zijn. Belangrijk hierbij is
dat de school het doel van het programma bij de leerling goed omschrijft in het
groepsplan.
Bouw! is bewezen effectief
De effectiviteit van de interventie Bouw! is onderzocht in een 2-jarige studie (Regtvoort,
Zijlstra, & Van der Leij, 2013). In dit onderzoek was het percentage zeer zwakke lezers
met een dubbel risico op dyslexie gehalveerd na afloop van een afgeronde interventie
met Bouw!. Het percentage bovengemiddelde tot zeer goede lezers, met een enkelvoudig
risico op dyslexie en na een afgeronde interventie, is verdubbeld. Bij deze laatste groep
komen leesproblemen na interventie vrijwel niet meer voor. Geconcludeerd kan worden
dat Bouw! leesproblemen helpt voorkomen bij risicoleerlingen in groep 2 tot en met 4.
Goede inzet Bouw! leidt tot minder dyslexie
Het aantal kinderen met ernstige leesproblemen kan flink worden teruggebracht,
waardoor het aantal diagnoses dyslexie met ongeveer twee derde kan afnemen. Dat is de
uitkomst van het promotieonderzoek van Haytske Zijlstra (Zijlstra, 2015). Haytske
onderzocht in een door het ministerie van OCW gesubsidieerde studie het effect van een
nieuwe preventieve computerondersteunde interventie. Het doel is om ernstige
leesproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen. Het is al langer duidelijk
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dat kinderen op jonge leeftijd risicokenmerken hebben die duiden op het ontstaan van
een leesachterstand. In haar onderzoek volgde Haytske 363 kinderen vanaf groep 2 tot
en met groep 6. Met behulp van het door de UvA ontwikkelde computerprogramma
Bouw! trainden de kinderen gedurende een tot anderhalf jaar hun leesvaardigheid. De
oefeningen starten al in de fase vlak voor het leren lezen. Dit is een andere aanpak dan
tot nu toe gebruikelijk, waarbij scholen pas met individuele begeleiding starten als er een
leesachterstand is, veelal vanaf groep 4.

De vorderingen worden vastgelegd en bij problemen met bijvoorbeeld de klanktekenkoppeling of de samenvoeging van klanken tot woorden wordt door de leerkracht
onmiddellijk extra actie ondernomen. Ouders worden hierover geïnformeerd.
Mocht na een periode van goede en intensieve begeleiding nog steeds sprake zijn van
automatiseringsproblemen en een hardnekkige achterstand bij een verder normaal
ontwikkelingspatroon, kan er sprake zijn van dyslexie (dyslexie kan getest worden na
twee jaar leesonderwijs gehad te hebben).
Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door hardnekkige problemen in de
automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen).De
leerling wordt in de loop van zijn verblijf op de basisschool aangemeld voor een
onderzoek en mogelijke dyslexieverklaring door een orthopedagoog en/of psycholoog.
Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat ook zonder verklaring het kind de vereiste
begeleiding krijgt. Dyslexie verdwijnt niet! Wel kan de basisschool ervoor zorgen dat de
leerling met zijn dyslexie leert om te gaan.
De leerkracht van deze leerling begeleidt het kind bijvoorbeeld door samen teksten te
lezen, het zogenaamde Ralfi-lezen en Connect-lezen. De leerkracht vraagt aan de leerling
waar hij/zij graag iets over wil weten en stelt hierover een tekst samen. In de teksten
komen woorden voor die enkele AVI’s hoger liggen dan het niveau waar de leerling in
leest. Hier zijn al zeer goede resultaten mee bereikt.
Bij toetsen krijgt de leerling meer tijd. Indien nodig worden toetsen voorgelezen of
mondeling afgenomen. Leesproblemen staan vaak in relatie tot spellingproblemen.
Voorheen werden deze leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs. Nu kunnen
deze leerlingen met de juiste hulp meestal op de reguliere school blijven.
Op onze school hebben alle leerkrachten zich verder hebben verdiept in de kenmerken
van dyslexie. Mevr. Tamara Dassen heeft de opleiding leerproblemen (lezen, spelling en
dyslexie) met succes afgerond en is onze specialist op dat gebied.
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4.8 Onderwijs aan zieke leerlingen
Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan zieke leerlingen.
Het gaat hierbij met name om leerlingen die langdurig ziek zijn of opgenomen zijn in het
ziekenhuis. Het zorgteam van onze school bekijkt samen met de groepsleerkracht de
mogelijkheden. In goed overleg met de ouders worden afspraken gemaakt over de inhoud
en de wijze van ondersteuning.

4.9 Resultaten van het onderwijs
Vanaf het schooljaar 1998/1999 is er in het voortgezet onderwijs sprake van Gymnasium
en atheneum (vwo), havo en vmbo (voorbereidend middelbaarberoepsonderwijs). Het
vmbo kent 4 leerwegen: de theoretische leerweg, de gemengde leerweg, de
kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg.
Volgens een vaste procedure wordt in samenspraak met de ouders de juiste school voor
de leerlingen gezocht.
De school adviseert de ouders op basis van een aantal test- en toetsgegevens en de
opgedane ervaringen gedurende de acht jaar basisonderwijs.

VWO

Havo/ VWO

Havo

VMBO-

t/Havo

VMBO-g

VMBO-k/g

VMBO-t

VMBO-k/t

VMBO-k

VMBO-b/k

VMBO-b

Praktijk

onderwijs

VSO

School-

verlaters

Jaar

16/17 27

0

0

4

1

2

2

9

0

0

2

1

4

2

17/18 26

1

1

1

2

4

1

7

1

1

2

3

2

0

18/19 27

0

0

2

3

2

0

6

1

0

6

4

2

1

19/20 17

0

0

0

3

3

0

3

0

0

1

3

2

2

20/21 26

0

0

1

2

5

1

1

0

0

5

6

3

2

21/22 19

0

0

1

2

3

0

5

0

0

1

2

4

1

We zetten alles in om onze leerlingen door middel van boeiend en passend onderwijs
optimaal te laten presteren en uit te laten stromen op het voor hen hoogst haalbare. Uit
de studieresultaten van de vertrokken leerlingen blijkt dat praktisch alle leerlingen op de
juiste plaats terecht komen en naar vermogen presteren. Pas als het
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eindexamenresultaat overeenkomt met het in het verleden afgegeven advies kan er
sprake zijn van de juiste schoolkeuze.
Het percentage leerlingen afkomstig van onze school in het derde leerjaar voortgezet
onderwijs dat zonder vertraging op of boven het geadviseerde niveau functioneert is 96%.
De inspectienorm is 75%, wij zitten hier dus ruim boven.

4.10 Begeleiden van leerlingen naar het voortgezet onderwijs
Elk jaar organiseert de bovenbouw een voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers om
hen te informeren over de diverse vormen van voortgezet onderwijs en de te volgen
procedure.
De 8e jaars nemen deel aan de studiebegeleiding. Dit is een gerichte voorbereiding op
onderwijstypes als vmbo, havo en vwo.
De lessen worden gegeven buiten schooltijd op dinsdag en donderdag en omvatten
leerstof die uitsluitend van belang is voor bovengenoemde schooltypes.
In principe doet iedere 8e jaars mee, maar het is natuurlijk niet nuttig voor leerlingen die
al moeite genoeg hebben met het minimumprogramma van de school.
De kosten verbonden aan de studiebegeleiding bestaan uit de aan te schaffen
materialen. Op de infoavond aan het begin van het schooljaar krijgen de betreffende
ouders meer informatie.

4.11 Nascholing als belangrijke stap naar professionalisering
Werken aan de professionalisering van ons team of aan de implementatie van een
vernieuwing vraagt om een goed doordachte aanpak op basis van een ‘langetermijnvisie’;
vandaag leren in functie van een betere onderwijspraktijk morgen.
Het is van groot belang om onze professionaliteit op het brede terrein van onderwijzen te
vergroten. Nascholing speelt binnen een professioneel vormingsbeleid een belangrijke
rol. Dit kan zowel collectief als individueel gebeuren.
Zelfs met een goed uitgebouwde interne expertise-uitwisseling heeft elke school ook
behoefte aan input van buitenaf. De nieuwe inzichten die zo de school binnen waaien,
kunnen zeer verfrissend werken op het hele schoolproject.
Deze zorg om professionalisering is al lang niet meer een zaak van de directie alleen.
Steeds meer is dat een taak van het zorgteam dat in overleg met het volledige team
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pedagogische en didactische schoolprioriteiten bepaalt en strategieën uittekent en plant.
Vanzelfsprekend speelt de directeur daarbij een belangrijke rol als motor en
inspiratiebron.
Jaarplan 2022- 2023 Obs de Trampoline
Het jaarplan maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: schoolplan - jaarplan - jaarverslag.
Het schoolplan beschrijft de voorgenomen schoolontwikkeling over vier jaar. Met het
jaarverslag willen we intern en extern verantwoording afleggen over de kwaliteit van ons
onderwijs. Het jaarplan beschrijft steeds de voorgenomen ontwikkeling van één
schooljaar.
Vanuit het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) is er een bedrag per school
beschikbaar gesteld voor het wegwerken van de door corona opgelopen achterstanden.
Het wegwerken van deze achterstanden is opgenomen in het hieronder opgestelde
jaarplan.
Onderwerp

Wie

Verbeterdoel

Leerstofaanbod

Directie en

Doel:

Technisch Lezen

team

Hoe:

Doorzetten groeiontwikkeling technisch lezen

•

Verder continueren Bouw! Lezen;

•

Vanuit Dyslexie in Transitie leerlijnen en afspraken
doorvoeren naar groep 4 en verder.

Leertijd taal/lezen

•

Invoeren methode Taal in blokjes bij zwakke lezers

•

Doorgaande lijn groep 3 t/m 8

Directie en

Doel:

extra leertijd voor taal/lezen blijft gehanteerd, vanuit de

Team

NPO scan zien we al groei t.o.v. vorig schooljaar.
Hoe:
•

Versterken van de inhoudelijke samenwerking met
peuterspeelzaal Bij de Handjes en kinderopvang de
Springplank;

•

Uitbreiding van de taaltijd naar 6 uur voor de groepen 1
en 2;

•

Extra aandacht voor woordenschatontwikkeling in groep 1
t/m 8;

Pedagogisch klimaat

Team

•

Extra aandacht voor spelling in groep 3 t/m 8 ;

•

Extra ondersteuning OA op het gebied van taal en NT2.

Doel:

Gecertificeerde Kanjerschool blijven

Hoe:
•

Informatieronde voor ouders tijdens infoavond (groep 1, 3
en 8)

•

Infomiddagen organiseren;
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Didactisch handelen

•

Informatieverstrekking gedurende de open middagen;

•

Scholing van een personeelslid tot anti-pest coördinator;

•

Verder uitwerken pestprotocol.

Directie en

Doel:

Versterken Handelingsgericht Werken bij meerdere vak-

Team

en vormingsgebieden
Hoe:
•

Rekenspecialist gaat modelen bij een rekenles of voert
een klassenconsultatie uit;

•

Scholing/professionalisering van het hele team wordt
voortgezet voor het verder uitwerken en implementeren
van de missie, visie en ambitie;

•

Klassenconsultaties door de IB’er of directie met als
speerpunt het DIM-model;

•

Onderwijsmodel- en visie komen in de klas duidelijk tot
uiting.

Leerlingenzorg

Directie/MT

Doel:

en

Hoe:

Team

•

Blijven werken aan het verbeteren van de leerlingenzorg
Na afname kanjerlijsten concrete acties ondernemen met
behulp van de gedragsspecialist;

•

Specialiseren in het maken van een OP;

•

Inzet O.A. en leerlingen bovenbouw voor o.a. het Bouw!
lezen

Opbrengsten

•

Extra ondersteuning voor de NT2-leerlingen;

•

Verder uitwerken van het HMB-protocol;

•

Verder implementeren van het CREAlab;

•

Verrijking verder uitwerken en implementeren;

Directie

Doel:

en

Hoe:

Team

Continue aandacht voor opbrengsten

•

Leerlijnen bewaken en afstellen binnen de bouwsessies;

•

Kwaliteitsimpuls door observaties binnen de bouw;

•

Kwaliteitsimpuls door het inzetten van interne
specialisten gedurende de casusbesprekingen in de
bouwsessies;

•

Voortzetten scholing extern) om de kwaliteit binnen het
team te waarborgen vanuit een gezamenlijke visie, missie
en ambitie.

Professionalisering

Directie/MT

Doel:

Bevordering professionaliteit

Hoe:
•

Verantwoording gedurende FG m.b.t. professionalisering;

•

Scholing m.b.t. teamambitie en toekomstbestendig
onderwijs

•

Scholing/professionaliseringstraject
(visie/ambitie/profilering) voortzetten;
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Kwaliteitszorg

Directie

Doel:

Team

Hoe:
•

Verdere implementatie van de kwaliteitszorg
Ongeveer één keer per maand vindt er een overleg binnen
het KNOOPPUNT plaats.

•

Met behulp van de door Movare opgestelde formulieren
voor het voeren van functioneringsgesprekken en
beoordelingsgesprekken, wordt er gekeken naar de
individuele competenties en hoe deze in te zetten binnen
de organisatie;

•

Onderlinge klassenconsultaties;

•

Overgang van teamvergaderingen naar bouwsessies;

•

Kealiteitscoordinator faciliteren voor het verder opzetten
van het beleid en het uitvoeren van klassenconsultaties.

Ouderbetrokkenheid

Directie/MT

Doel: Ouderbetrokkenheid vergroten
Hoe:

Team

•

Infoavonden (groep 1, 3 en 8);

•

Oudergesprekken (drie keer per jaar);

•

Open middagen (2 keer per jaar);

•

Hulpouders inzetten bij de activiteiten;

•

Nieuwe website met duidelijke communicatie naar
ouders;

•

Nieuwsbrief die meermaals per jaar wordt uitgegeven (4
tot 8 keer per jaar);

•
Integraal

Directie

Doel:

Personeelsbeleid

Team

Hoe:

Vast punt op de agenda van de MR.
Implementatie Integraal Personeelsbeleid

•

Wet Bio

•

Personeelsdossier

•

Gesprekkencyclus

•

Extra ondersteuning vanuit de NPO gelden (inzet
personeel);

•

Scholingsbudget beschikbaar stellen voor persoonlijke
ontwikkeling;

•

Teamcoaching op veiligheid;

•

bouwsessies
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Euregioschool

Duits in de basisschool....Waarom?
Op basis van de ligging van de Euregio Maas-Rijn biedt dit gebied veel mogelijkheden
wat het leren van taalkundige en culturele vaardigheden betreft. Echter de Euregio
verlangt ook competenties die buiten dit gebied minder van belang zijn. Voor veel
leerlingen van de Euregio is het heel normaal om in het buurland naar de bioscoop te
gaan, te gaan winkelen of te gaan stappen. Een studie of het zoeken van een baan in het
buurland is echter veel minder voor de hand liggend. Naast praktische redenen zoals
loonverschillen, blijken onder andere ook een gebrek aan talenkennis en te weinig
culturele kennis belangrijke redenen hiervoor te zijn.
De leerlingen komen tegenwoordig overal Engels tegen en ze komen zeer zelden meer in
aanraking met Duits. Vroeger hadden we niet zo’n breed scala aan TV zenders en keek je
als kind vaak naar Duitse TV programma’s en zo kwam je in aanraking met de Duitse
taal. Sinds twee jaar geven we daarom de leerlingen van de bovenbouw 1x per week
Duits. In de onder – en middenbouw krijgen de kinderen ongeveer 1x per maand Duitse
les met behulp van het computerprogramma Elena, Duitse voorleesboeken en Duitse
tekenfilmpjes. De leerlingen hoeven natuurlijk niet vloeiend Duits te spreken, maar het
aanbieden van woorden en zinnen in verhaalvorm gaat prima. Dus geen vervelende
grammaticalessen. Vooral de leerlingen die in Limburg wonen kunnen later werk zoeken
in Duitsland. We grenzen aan Duitsland. Als we de leerlingen vroeg met Duits in
aanraking laten komen, is de overstap naar Duits leren op het voortgezet onderwijs niet
meer zo groot. In het voortgezet onderwijs bieden ze daar dan weer extra Duits aan.
Onze school heeft twee gecertificeerde leerkrachten namelijk Ingo Johnen en Ariane
Verschuure. Deze leerkrachten hebben een cursus Duits gevolgd en deze goed
doorlopen. De Duitse les in de bovenbouw wordt dus gegeven door leerkrachten die
hiervoor bevoegd zijn.
We gebruiken het computerprogramma Elena en kopieerklappers voor Duits. Deze
klappers zijn ingedeeld in thema’s die je als leerkracht kunt volgen en gebruiken. Er
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wordt veel gewerkt met werkbladen. De methodes worden naast elkaar gebruikt. Het
computerprogramma is voor alle kinderen van de basisschool, dus vanaf groep 1 t/m 8.
Dit computerprogramma is heel speels opgebouwd. Kinderen komen spelenderwijs aan
de hand van spelletjes, liedjes en verhaaltjes in aanraking met Duitse woorden. Deze
worden dan besproken en herhaald.
Om over grenzen heen te stappen moet men grenzeloos denken. Dit denken verlangt een
bepaalde houding, kennis en verschillende competenties. Deze worden in begrippen als
Euregiocompetentie (beroepsopleiding) of Euregioschool respectievelijk Euregioprofiel
(basisschool) samengevat. Anders dan de naam doet vermoeden is de Euregioschool
geen school in de eigenlijke zin van het woord. Ze staat voor een aanpak die de
samenwerking met een partnerschool in het buurland systematisch probeert te
integreren in het taalonderwijs. Door het buurtaalonderwijs te combineren met een
uitwisseling krijgt het buurtaalleren voor de leerlingen een dimensie die in het
traditionele taalonderwijs vaak ontbreekt: authentieke, levensechte communicatie.
Onze school heeft ook een Partnerschule in Alsdorf. Met deze school hebben we twee
uitwisselingen gehad. De leerlingen van groep zes zijn vorig schooljaar naar Alsdorf
geweest. In het begin verloopt zo’n uitwisseling natuurlijk een beetje stroef. Op een
speelse manier communiceren de leerlingen met elkaar. Dit schooljaar zijn de leerlingen
uit Alsdorf naar onze school toegekomen en hebben we met beide scholen mee gedaan
aan een prijsvraag speciaal voor de Euregioscholen.
Individuele opleidingen en nascholingsactiviteiten
In onderstaand overzicht, worden de individuele nascholingsactiviteiten van het komende
schooljaar weergegeven:
NAAM

OPLEIDING/NASCHOLING

Ariane Verschuure, Tamara Dassen,

Herhaling bedrijfshulpverlening

Maartje Jegering, Maartje Peters, Sanne

(BHV)

Schreurs en Peter de Kleijn
Tamara Dassen

LVAK (herhaling)

Maartje Peters, Peter de Kleijn. Louise

Kanjertraining

Hanraets, Sanne Schreurs
Louise Hanraets

Opleiding anti-pest coördinator
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De school beschikt nu over:
•

Een directeur

•

Een Intern Begeleider/Kwaliteitscoördinator

•

Een specialist leerproblemen / leesspecialist

•

Twee gedragsspecialisten

•

Twee leerkrachten Duits

•

Twee rekencoördinatoren

•

Een coördinator culturele en kunstzinnige vorming
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5. DE OUDERS
5.1 Hulp van ouders
We zijn ervan overtuigd dat de opvoeding van het kind een gezamenlijke taak is van
ouders en school.
De school– en thuissituatie moeten zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd.
Dit willen we bereiken door nauw contact en een goede band te onderhouden met
ouders. Ouders zijn vrij om de school vóór 8.30 uur of na 14.45 uur binnen te lopen met
vragen en opmerkingen. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken.
Ouders hoeven niet te wachten op gesprekken die vast in het schooljaar staan gepland.
Leerkrachten bij ons op school stappen doorgaans zelf naar de ouders toe om informatie
door te geven.
Wij waarderen ook dat ouders participeren in allerlei activiteiten binnen school, van het
begeleiden van groepjes in de klas tot en met het actief betrokken zijn bij activiteiten in
de wijk. U kunt als ouder zelf aangeven bij welke activiteiten u graag zou willen
meehelpen.
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van het kind
en optimaliseert zijn ontwikkeling.

5.2 Wat verwacht de school van ouders?
Het is uw goed recht te eisen dat uw kind optimaal onderwijs ontvangt. De school maakt
gebruik van alle haar ten dienst staande middelen om optimaal onderwijs te kunnen
geven. Dit lukt echter pas als u als ouders meewerkt om optimale randvoorwaarden te
scheppen die absoluut noodzakelijk zijn om met goed resultaat onderwijs aan onze
school te kunnen volgen. Deel daarom altijd relevante informatie met school.
Daarom een paar vragen van ons aan u:
•

Speelt u met uw kinderen of geeft u uw kind alleen maar speelgoed?

•

Welk speelgoed geeft u uw kind en speelt u dan samen ermee?

•

Heeft uw kind voldoende nachtrust?
o

Groep 1 t/m 4: 12 uur

o

Groep 5 en 6: 11 uur
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o

Groep 7 en 8: zeker 10 uur

•

Let u voldoende op de voeding en dan met name op het aantal snoepmomenten?

•

Treft u corrigerende maatregelen? Doet u dat consequent? Wordt deze lijn ook
doorgetrokken naar de oppas of andere verzorgers?

•

Bent u consequent in uw handelen of hanteert u ruime marges?

•

Wat doet u om uw kind beter geconcentreerd te krijgen? Werkt u daar actief aan
door middel van spel?

•

Hoe zit het met TV kijken en computeren? Bepaalt u tijdstip, duur en inhoud?

•

Is er binnen het gezin voldoende tijd om veel dingen samen te doen?

•

Hanteren we de juiste fatsoens– en omgangsvormen?

•

Hoe staat het met orde en netheid? Wordt kinderen geleerd wat deze woorden
inhouden? Ruimen ze daadwerkelijk hun eigen spullen op? Wordt daar een
systeem bij aangeleerd en gebeurt dit consequent?

•

Als beide ouders werken is de taak van de oppas heel belangrijk. Hoe spreek ik
dingen door? Denkt de oppas in dezelfde kaders?

•

Is er bij eenoudergezinnen een goede omgangsregeling getroffen, waardoor de
kinderen evenwichtig en rustig kunnen opgroeien?

•

Hoe is uw betrokkenheid bij het hele schoolse gebeuren?

5.3 Verkeer
De kinderen krijgen dagelijks te maken met het verkeer. Minimaal op de oversteekplaats
vlakbij de school. Middels verkeersonderwijs proberen we de kinderen bewust te maken
van het verkeer om zich heen en leren we hen hoe ze zich in het verkeer veilig kunnen
gedragen. Hierbij is de voorbeeldfunctie van ouders erg belangrijk. Wij vragen u dan ook
om met uw kind over te steken bij het zebrapad. Als we het de kinderen goed aanleren,
dan is het voor hen straks ook een vanzelfsprekende goed ingesleten gewoonte. Ook voor
wat betreft het parkeren van uw auto vragen wij u het goede voorbeeld te geven en
alleen te parkeren binnen de vakken op de grote parkeerplaats.
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5.4 Oudercontacten
Niets zo belangrijk dan op de hoogte te zijn van alles wat met school te maken heeft,
omdat school en ouders samen in 8 / 9 jaar een optimale basis moeten leggen waarmee
uw kind goed toegerust naar het voortgezet onderwijs kan. Om dit te realiseren zijn er
een aantal instrumenten en afgesproken procedures:
Ouderavonden: Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging
voor de gezamenlijke infoavond (data van deze avonden staan vermeld bij punt 3.10).
Tijdens deze avond worden de werkwijzen in de klassen besproken.
Oudergesprekken: Om te ervaren hoe uw kind zich ontwikkelt, vinden wij het heel
belangrijk u middels oudergesprekken de nodige informatie over uw kind te verstrekken.
Ook voor deze gesprekken krijgt u tijdig een uitnodiging.
Gesprekken: Het spreekt vanzelf dat u met belangrijke zaken ook voor of na schooltijd bij
de leerkrachten terecht kunt of bij de directie. Maak gerust een afspraak!
Intakegesprek: Een kennismakingsgesprek waarin de ouders wordt verteld hoe wij
denken het onderwijs voor uw kind in te vullen en waar ons inziens aan moet worden
voldaan. Weekweetje: Mail met informatie die u wekelijks op de hoogte brengt van
activiteiten, liedjes, versjes en wetenswaardigheden van de onderbouw. Cursusgroep 3
geeft dit ook iedere week uit.
Nieuwsbulletin: ‘Het Trampolinenieuws’, ons nieuwsbulletin dat u informeert over
belangrijke zaken op korte termijn. In verband met het vaak niet afgeven van
schoolinformatie door de leerlingen wordt dit bulletin via Parro thuis bezorgd. Wij
verzoeken u het niet ontvangen van het nieuwsbulletin onmiddellijk op school te melden.
Dit nieuwsbulletin, evenals de schoolgids, zijn ook te lezen op de site van de school:
www.obsdetrampoline.nl
Voor suggesties, aan- of opmerkingen kunt u terecht bij de leerkrachten.

5.5 Vrijwillige Ouderbijdrage
Het team gaat in samenwerking met de ouderraad ook dit schooljaar weer diverse
activiteiten organiseren voor de kinderen op school. Om alle buitenschoolse activiteiten
te kunnen bekostigen, ontkomen we er niet aan om U een niet verplichte jaarlijkse
tegemoetkoming in die kosten te vragen middels onze ouderbijdrage. De ouderbijdrage
op onze school is vastgesteld op €27,50 voor gezinnen met 1 kind en voor gezinnen met
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meer kinderen €40,-. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor feesten en dergelijke. Zoals
gebruikelijk ontvangen alle ouders gedurende het schooljaar het verzoek om de
ouderbijdrage te voldoen.
Voor de kampen aan het begin van het schooljaar vragen wij tussen de €30,- en €35,- en
voor het schoolreisje van de kleuters ongeveer €5,-.
Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle
leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de
vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dit geldt ook voor onze school. Meer
informatie over de ouderbijdrage leest u hier.

5.6 Medezeggenschap
In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS) is bepaald dat aan iedere school een
medezeggenschapsraad verbonden behoort te zijn. De inspraak van deze raad is
vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.
De wet geeft de medezeggenschapsraad algemene en bijzondere bevoegdheden. In de
raad kunnen alle schoolaangelegenheden ter sprake komen. De MR kan via de GMR aan
het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en adviezen kenbaar maken.
Ouders kunnen eventuele wensen of verzoeken (liefst schriftelijk) kenbaar maken bij de
MR. Tamara Dassen is voorzitter en zij is te bereiken via tamara.dassen@movare.nl
In de MR hebben personeel en ouders in gelijke aantallen zitting. De MR-vergaderingen
zijn openbaar.

5.7 Verzekeringen
In principe zijn alle leerlingen van onze school W.A. verzekerd, zowel op schooldagen als
tijdens excursies en andere op de school betrekking hebben de activiteiten. We wijzen er
wel op dat in verband met toezicht op de speelplaats deze verzekering pas een kwartier
voor aanvang van de lessen geldt. De school is alleen aansprakelijk als er sprake is van
aantoonbare nalatigheid door de school.
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5.8 Schoolregels
Hoewel de manier van onderwijzen aan onze school de leerlingen veel vrijheid laat en
hun zelfstandigheid zoveel mogelijk bevordert, ontkomen we er niet aan om binnen deze
geordende gemeenschap een aantal regels te hanteren. Deze schoolregels zijn in de
praktijk ontstaan en wij verwachten dat zowel ouders als leerlingen zich hieraan houden,
om zodoende de goede gang van zaken aan school te waarborgen.
•

Van elke leerling die onze school bezoekt, wordt een bij zijn leeftijd passend
gedrag verwacht.

•

Bij kritiek zijn er vele wegen langs welke U deze op gepaste wijze naar voren kunt
brengen.

•

De leerlingen dienen op tijd aanwezig te zijn.

•

Tijdens de pauze en het overblijven mogen de leerlingen het schoolplein niet
verlaten.

•

Wanneer een leerling in verband met ziekte of andere zeer dringende redenen de
lessen moet verzuimen, dient de school hiervan zo spoedig mogelijk door de
ouders in kennis gesteld te worden. Liefst tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Dit kan ook
via Parro.

•

Wilt u een afspraak maken? Bel daarvoor tussen 15.00 uur en 15.30 uur.

•

De directie kan in beperkte mate verlof geven voor verzuim, mits de belangen van
de leerling hierdoor niet geschaad worden.

•

De ouders dienen hun vakantie zodanig te plannen dat deze valt binnen de
schoolvakanties. Het vakantierooster van onze school is zodanig gekozen dat de
vrije dagen zo veel mogelijk samenvallen met die van het voortgezet onderwijs.
Aanvragen van ouders voor extra vakantiedagen kunnen daarom in het algemeen
NIET in overweging worden genomen.

•

Op het schoolplein en op de trottoirs rond de school mag NIET gefietst worden.

•

Meegebrachte fietsen worden gestald in de fietsenstalling.

•

Voor de gym- en zwemlessen dienen de leerlingen te beschikken over geschikte
kleding, d.w.z. voor de gymles: gymschoenen en gymkleding, voor de zwemles:
zwembroek/badpak, badhanddoek en liefst een badtas.

•

Het is zeer aan te raden jassen, gym- en zwemkleding te voorzien van de naam
van de leerling.

•

Indien een kind niet aan de zwem- of gymlessen kan deelnemen, dient hiervan
schriftelijk kennis te worden gegeven.
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•

Het zal vooral voor hogere leerjaren regelmatig voorkomen, dat leerlingen
materiaal van school mee naar huis mogen nemen. Het is daarom aan te raden,
dat de leerlingen beschikken over een eenvoudige boekentas of iets dergelijks,
waarin ze een en ander kunnen opbergen zonder kans op beschadiging.

5.9 Omgaan met materialen
Gedurende het schooljaar gebruiken de kinderen diverse materialen. Er is een duidelijk
verschil in de omgang met materialen te zien. Waar de ene leerling jaren mee kan
werken, heeft een ander binnen enkele maanden niets meer over.
Zijn de door de school beschikbaar gestelde materialen door onzorgvuldig gedrag niet
meer bruikbaar, dan kan voor eigen rekening nieuw materiaal worden gekocht. Door deze
maatregel hopen wij te bereiken dat de kinderen leren zorgvuldig met hun materialen om
te gaan.
De ouders blijven volledig aansprakelijk voor beschadiging die hun kind veroorzaakt aan
gebouw, meubilair, materialen van school of eigendom van medeleerlingen.
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6. REGELING SCHOOL – EN VAKANTIETIJDEN
6.1 Schooltijden
Onze school werkt met een continurooster, hetgeen betekent dat de leerlingen tussen de
middag op school overblijven. Aan dit overblijven zijn geen kosten verbonden. De
lestijden zijn als volgt:
•
•

Voor groep 1:

maandag en dinsdag

08.30 – 14.45 uur

woensdag t/m vrijdag

08.30 – 12.15 uur

Voor groep 2, 3 en 4: maandag, dinsdag en donderdag
woensdag en vrijdag

•

6.2

08.30 – 14.45 uur
08.30 – 12.15 uur

Voor groep 5 t/m 8: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag

08.30 – 14.45 uur

woensdag

08.30 – 12.15 uur

Vakanties en vrije dagen

Het vakantierooster 2022-2023 is vastgesteld door het College van Bestuur, na verkregen
positief advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft
onze school nog enkele extra vrije (mid)dagen en/of studiedagen. Hieronder ziet u het
volledige overzicht:
•

Zomervakantie

vrijdag 22 juli tot en met vrijdag 2 september 2022

•

Herfstvakantie:

maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober 2022

•

Kerstvakantie:

maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023

•

Carnavalsvakantie: maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023

•

Pasen:

maandag 10 april 2023

•

Meivakantie:

maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023

•

Hemelvaart:

donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023

•

Pinksteren:

maandag 29 mei 2023

•

Zomervakantie:

vrijdag 14 juli tot en met vrijdag 25 augustus 2023

•

Vrije middagen:

vrijdag 17 februari, donderdag 13 juli 2023

•

Studiedagen

vrijdagen 7 april en 9 juni 2023; Alle kinderen hebben dan vrij
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6.3 Muziek
Mevr. Marisse Damen verzorgt de muzieklessen in alle groepen.

6.4 Gymtijden
De gymnastieklessen voor de leerlingen vinden plaats op:
•

Schildpadden:

donderdag van 10.00 - 11.00 uur

•

Muizen:

donderdag van 09.00 - 10.00 uur

•

Eekhoorns:

donderdagmiddag

•

Olifanten:

donderdagmiddag

•

Panda’s:

maandagmiddag

•

Kikkers:

dinsdag van 13.45 - 14.45 uur

•

Koeien:

maandag van 12.45 - 13.45 uur

•

IJsberen:

dinsdag van 12.45 - 13.45 uur

6.5 Schoolzwemmen
In de tweede helft van het schooljaar is er schoolzwemmen voor de leerlingen van
groep 4 op dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur in zwembad ‘De Bronspot’,
tel. 045-5254078.
De leerlingen van groep 3 en 5 van de middenbouw blijven de dinsdagmiddag op school
en hebben geen zwemles. Groep 3 en groep 5 keert dan terug in de cursusgroep.
Groep 3 heeft deze middag naast hun taal- en leesactiviteiten, verkeer en volgt de
kanjertraining.
Groep 5 heeft dan een les verkeer en heeft stilwerkuur waarbinnen de kinderen via een
individuele planning kunnen werken aan lees-, reken- of taaltaken.
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6.6 Dagindeling
Om U een beeld te geven hoe de dag van Uw kind verloopt, volgt hier de vaste
dagindeling van elke bouw.
Onderbouw
08.30 - 09.00 uur

kringactiviteiten

09.00 - 10.00 uur

werkles

10.00 - 10.15 uur

kringspel

10.15 - 11.00 uur

eten en buiten spelen

11.00 - 12.00 uur

werken in groepen

12.00 - 12.30 uur

kringactiviteiten

12.30 - 12.45 uur

eten

12.45 - 13.30 uur

buitenspel

13.30 - 14.30 uur

arbeid naar keuze

14.30 - 14.45 uur

dagafsluiting

Alle leerlingen van de onderbouw hebben op woensdag- en vrijdagmiddag vrij vanaf
12.15 uur. Groep 1 heeft ook op donderdagmiddag vrij.
Middenbouw
08.30 - 09.30 uur

taal in de cursusgroep

09.30 - 10.15 uur

lezen of schrijven, verkeer of begrijpend lezen

10.15 - 10.30 uur

speelkwartier

10.30 - 11.30 uur

rekenen in de cursusgroep

11.30 - 12.00 uur

activiteiten in de basisgroep

12.00 - 12.45 uur

samen eten en spelen

12.45 - 14.45 uur

activiteiten in de basisgroep.

Groep 3 hanteert een ietwat andere indeling in de ochtenduren. Zij hebben hun
taal/leesactiviteiten van 08.30 - 09.30 uur en rekenen van 10.30 - 11.30 uur.
De twee jongste groepen uit de middenbouw (groep 3 en 4) hebben op vrijdagmiddag vrij
vanaf 12.15 uur.
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Bovenbouw
08.30 - 09.30 uur

rekenen in de cursusgroep

09.30 - 10.15 uur

lezen of schrijven, verkeer of tekstverwerken

10.15 - 10.30 uur

speelkwartier

10.30 - 11.30 uur

taal in de cursusgroep

11.30 - 12.00 uur

activiteiten in basisgroep

12.00 - 12.45 uur

samen eten en spelen

12.45 - 14.45 uur

activiteiten in de basisgroep

Op vrijdagmiddag is er vanaf 12.45 uur het creatief blok voor de oudste leerlingen van de
middenbouw en alle leerlingen van de bovenbouw. In dit blok zijn de leerlingen in kleine
groepjes bezig met alle mogelijke vormen van creativiteit.
Op dinsdagmorgen is er geen lezen, maar hebben de leerlingen van groep zes een les
aardrijkskunde en de leerlingen van groep zeven en acht hun cursusuur Engels. Op
donderdagmorgen is er op hetzelfde tijdstip verkeer.

6.7 Lessentabel
In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de
verschillende vakken besteden. We gaan uit van een lessentabel van 25.75 uur.
Taal/lezen

9.30 uur

Rekenen

5.00 uur

Schrijven

1.00 uur

Engels

0.45 uur (groep 7 en 8)

Wereldoriëntatie/Duits

4.00 uur

Verkeer

0.45 uur

Lichamelijke opvoeding

1.00 uur

Expressie

2.45 uur

Pauzes

1.15 uur
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6.8 Benutten onderwijstijd
Basisschoolleerlingen moeten in 8 jaar tijd 7520 uur les hebben.
De kleuters van groep 1 hebben 856,50 uur school.
De kleuters en leerlingen van groep 2, 3 en 4 hebben 922,75 uur school
De leerlingen van groep 5, 6 en 7 hebben 985,75 uur school.
Groep 8 heeft 1017,75 uur school.
Onze leerlingen hebben komend schooljaar samen 7599,75 uur school, waarmee we aan
de wettelijke verplichting voldoen.
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7. EXTERNE CONTACTEN
7.1 Jeugdgezondheidszorg voor leerlingen in het basisonderwijs
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke,
geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij nodigen uw
kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over
opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ
werkt nauw samen met de school en met andere organisaties rondom de jeugd.
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
U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we
extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin
komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod.
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind.
Inentingen
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:
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden de HPV-vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker.
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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.
Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd
De contacten en onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg gaan zoveel mogelijk door,
maar vaak 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 en https://chat-client-ggdouderchatgroeigids.serviant.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 de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Is er sprake van
leerproblemen of andere problemen? Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het
Team JGZ. 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 Jeugdgezondheidzorg op die
locatie waar u zich op dat moment bevindt.
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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 Brunssum
E: InfoJGZ.Parkstad@ggdzl.nl
T:

088-880 5044

Website JGZ Zuid-Limburg
www.ggdzl.nl

Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg
Basisonderwijs schooljaar 2021-2022
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.
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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.

7.2 Jeugd en Gezin Parkstad
Er zijn veel organisaties voor jeugdzorg en gezondheidszorg. Om u te helpen bij het
vinden van de juiste informatie of ondersteuning is er in iedere gemeente één centraal
punt voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien opgericht: Jeugd en Gezin Parkstad
Limburg.

7.3 Knooppunt
Het knooppunt is een team waar de intern begeleider (en eventueel de groepsleerkracht)
en vertegenwoordigers van externe instanties in een gezamenlijk overleg zorgleerlingen
bespreken.
Dit overleg werkt voornamelijk preventief; door samen onze zorg uit te spreken, kunnen
we grotere problemen voor zijn en waarschijnlijk voorkomen. We kunnen op deze manier
sneller hulp bieden aan uw kind en aan u om te voorkomen dat uw kind, door problemen
thuis of op school, niet de kans krijgt om een goede ontwikkeling door te maken.
De samenwerkende instanties in een knooppunt kunnen o.a. zijn:
•

Peuterspeelzalen

•

GGD Zuid Limburg

•

Basisscholen

•

Meandergroep Jeugdgezondheidszorg

•

Bureau Jeugdzorg

•

CMWW (Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk)

•

Politie Limburg Zuid
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7.4 Vroeg samenwerken in Parkstad Limburg (VIP)
Voor een professional kunnen er redenen zijn om een signaal af te geven in de
verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). De VIP registreert of meerdere hulpverleners
contact hebben met hetzelfde kind en maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk
om met elkaar in contact te komen. Zo kan geboden hulp op elkaar afgestemd worden.
Meer informatie vindt u hier.

7.5 Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK)
RAK (regionale aanpak kindermishandeling): volgend uit de Wet Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van
huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan zijn wij wettelijk verplicht om dit te
melden. Wij handelen vervolgens conform de eveneens wettelijk vastgelegde Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor deze code en meer informatie verwijzen wij
u naar:
www.movare.nl → Documenten

7.6 Regionaal onderzoek UM/KAANS
Sinds enkele jaren voert de Universiteit Maastricht (de onderzoeksgroep KAANS)
regionale onderzoeken uit in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen en in
het voortgezet onderwijs. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door subsidies van
(regionale) overheden, schoolbesturen en de Universiteit Maastricht en is ingebed in
convenanten van alle betrokken besturen en de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.
Hoofdvraag is wat de onderwijskansen zijn voor Zuid-Limburgse leerlingen. In de loop
van het onderzoek is steeds duidelijker geworden hoe het met verschillende categorieën
leerlingen gaat in de opeenvolgende onderwijsfasen en schooltypen. Ook wordt helder
wat daarin de betekenis is van enerzijds de achtergrond van die leerlingen en anderzijds
de schoolkeuze.
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Vergroten van kansen
De onderzoeken richten zich er primair op dat onderwijsinstellingen een beter beeld
krijgen van hun opbrengsten. Daarnaast moeten ze meer kennis opleveren over
schooleffectiviteit. Op deze wijze worden de kansen van alle categorieën leerlingen
vergroot.
Dieper inzicht
De onderwijsinstellingen krijgen vertrouwelijk informatie terug waarin hun opbrengsten
worden vergeleken met die van hun collega’s. Diverse samenwerkingsverbanden (o.a.
met de Inspectie van het Onderwijs) en de inzet van promovendi moeten daarnaast
resulteren in dieper inzicht in onderwijsprocessen.
Inzet ouders
Om deze onderzoeken mogelijk te maken is met enige regelmaat ook de inzet nodig van
ouders. Zij ontvangen (meestal korte) vragenlijstjes die o.a. een beeld opleveren van hun
ervaringen met het onderwijs en de ontwikkeling van hun kinderen. Hoe meer ouders
meewerken, hoe vollediger ook de informatie die het onderzoek oplevert.
Vertrouwelijk/anoniem
Uiteraard wordt ook persoonlijke en dus vertrouwelijke informatie verzameld door de
onderzoekers waarbij vertrouwelijkheid en anonimiteit worden gegarandeerd.
Persoonsgegevens worden verwijderd vóórdat de gegevens worden geanalyseerd en er
wordt nooit herkenbaar gerapporteerd.
Als ouders desondanks niet willen dat gegevens van hun kinderen meegaan in het
onderzoek, krijgen zij jaarlijks de kans om die gegevens te laten schrappen. Dat geldt ook
voor gegevens die de onderwijsinstellingen aandragen om het onderzoek mogelijk te
maken.
Informatie
Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de site www.kaans.nl. Voor vragen
kunt u contact opnemen met de coördinatrice van de dataverzamelingen, mevr.
Jacqueline Haze: j.haze@maastrichtuniversity.nl
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7.7 Buitenschoolse opvang
Met ingang van 1 augustus 2007 is MOVARE verantwoordelijk voor de organisatie van
voor- en naschoolse opvang voor de leerlingen. Hiervoor zijn met de aanbieders van vooren naschoolse opvang (de zogenaamde ‘kindpartners’) afspraken gemaakt over onder
meer de kwaliteit van de opvang, de prijs en de uitvoeringslocaties. Deze afspraken zijn
vastgelegd in een convenant.
Voor uw kind wordt op school opvang aangeboden door Kinder Opvang Parkstad. U heeft
echter te allen tijde hierin een vrije keuze.
Buitenschoolse opvang (BSO) is vrije tijd. Na school, op vrije dagen en in vakanties. De
buitenschoolse opvang van Kinder Opvang Parkstad is een plek waar voor ieder kind wat
te beleven is. De pedagogisch medewerkers plannen iedere dag verschillende
activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek, en nog veel meer. Maar kinderen
kunnen zich ook lekker terugtrekken in een hoekje met een boek. Alles mag, niets moet....
Heeft u interesse en denkt u erover om uw kind van het aanbod bij de buitenschoolse
opvang gebruik te laten maken, neem dan gerust contact op. Voor nadere informatie en
voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met:
Kinder Opvang Parkstad:
•

telefoon 045-5426688

•

www.kinderopvangkerkrade.nl
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8. OVERIGE REGELINGEN
8.1 Leerplichtinformatie
Wist U:
•

dat Uw kind naar het basisonderwijs kan op de dag waarop het 4 jaar wordt en
dat het op de leeftijd van 5 jaar verplicht is de basisschool te bezoeken.

•

dat Uw kind gedurende 13 jaar volledig leerplichtig blijft en het dus vanzelf
spreekt dat het voortgezet onderwijs moet volgen.

•

dat Uw kind daarna nog 2 jaar een dag per week gedeeltelijk onderwijs moet
volgen.

•

dat Uw kind kan worden ingeschreven indien:
o

het de vereiste leeftijd heeft bereikt en in staat moet worden geacht
basisonderwijs te kunnen volgen.

•

o

U zich kunt verenigen met de werkwijzen en doelstellingen van de school.

o

de school beschikt over voldoende ruimte.

dat inschrijving geschiedt door de directrice van de school na een telefonische
afspraak.

•

dat wanneer U door verhuizing of andere omstandigheden genoodzaakt bent Uw
kind van school te nemen, U verplicht bent het tijdig mondeling of schriftelijk af te
melden.

•

dat U een adreswijziging zo spoedig mogelijk aan de school dient door te geven.

8.2 Melden schoolverzuim
De verplichting om te zorgen dat een minderjarige als leerling van een school wordt
ingeschreven, begint op de eerste van de maand volgende op die waarin de minderjarige
de leeftijd van vijf jaar bereikt. De ouders, voogden of verzorgers zijn met betrekking tot
de minderjarige die nog niet de leeftijd van zes jaar heeft bereikt, voor ten hoogste vijf
uur per week vrijgesteld van de verplichting om te zorgen dat deze de school waarop hij
is ingeschreven, met regelmaat bezoekt. Men dient de directie van de school hiervan in
kennis te stellen en nadere afspraken in deze te maken.
Bij ziekte dient U onmiddellijk de school hiervan in kennis te stellen. Dit kan schriftelijk,
via Parro of telefonisch ( 045 - 5640310 ). Van elk verzuim dient U vooraf verlof te vragen
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aan de directeur van de school. Bij geen afmelding neemt de school contact op met het
‘thuisfront’ om spijbelen te voorkomen.
Wanneer het vermoeden bestaat, dat een leerling ten onrechte verzuimt, heeft de school
de bevoegdheid een onderzoek te laten instellen. Mocht hieruit blijken dat het verzuim
ongegrond is, dan is de directeur verplicht hiervan aangifte te doen bij de gemeente.
Deze zal dan ingevolge artikel 22 lid 2 van de leerplichtwet proces verbaal opmaken.
Ongeoorloofd verzuim wordt tegenwoordig vrij snel door de rechter met een hoge
geldboete bestraft. Slechts wanneer er sprake is van gewichtige redenen, zoals
besmettelijke ziekte binnen het gezin, begrafenis van naaste familieleden mag de
directeur verlof verlenen de lessen te verzuimen.
Als hij echter aan een bepaalde leerling in een schooljaar meer dan tien dagen ( in
verband met bovenstaande redenen ) vrij wil geven, moet hij eerst toestemming hebben
van de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Onder gewichtige redenen wordt
NIET verstaan de voorkeur voor een vakantie buiten de schoolvakanties.

8.3 Maatregelen ter voorkoming van lesuitval
Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt de eerste twee dagen, zo lang geen
vervanging voor handen is, een appel gedaan op het team, de directie of de Interne
Begeleider om de groep van de zieke of afwezige leerkracht over te nemen. Is er na twee
dagen nog geen vervanging gevonden dan bestaat de mogelijkheid dat een groep naar
huis wordt gestuurd.
Ook bij calamiteiten die het onmogelijk maken verantwoord onderwijs te geven, zullen
leerlingen naar huis gestuurd worden, maar pas dan wanneer de leerlingen ook
daadwerkelijk ergens opgevangen worden. Is dit niet het geval dan blijven de leerlingen
altijd op school

8.4 Klachtenregeling
Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus 1998 zijn de
schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Het klachtrecht heeft een
belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Informatie
over de klachtenregeling van MOVARE vindt u hier.
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8.5 Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg
Het realiseren van Passend Onderwijs binnen MOVARE gebeurt vanuit de Regiovisie
Onderwijskaart PO Zuid-Limburg. Deze visie is ‘inclusief onderwijs thuisnabij’ en
‘regulier waar het kan en speciaal waar het moet’.

8.6 Voor- en naschoolse opvang
Met ingang van 1 augustus 2007 is MOVARE verantwoordelijk voor de organisatie van de
voor- en naschoolse opvang voor de leerlingen. Op de website van onze school staat hoe
wij op school de voor- en naschoolse opvang voor uw kind(eren) organiseren.

8.7 Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen
Het College van Bestuur besluit over de toelating en de verwijdering van leerlingen. De
volledige procedure vindt u hier.

8.8 Huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis)
Sinds 2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van toepassing.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

8.9 Toepassing leerplichtwet
In Nederland is er de Leerplichtwet, die bepaalt dat ouders ervoor zorgen dat leerlingen
regelmatig de school bezoeken. Er zijn situaties die hier een uitzondering op vormen. In
het protocol Toepassing Leerplichtwet is een en ander nader uitgewerkt.

8.10 Medisch handelen op school
Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over
pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn,
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oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende
mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven
medicatie toe te dienen.
Het is van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt volgens een vooraf
afgesproken en ondertekend protocol.

8.11 ICT en sociale media
Onderwijsstichting MOVARE gebruikt ICT in de dagelijkse lespraktijk. Om ervoor te
zorgen dat leerlingen kunnen werken in een veilige digitale leer- en werkomgeving maakt
MOVARE gebruik van Office365. Daarnaast vindt MOVARE het noodzakelijk dat haar
medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord omgaan
met sociale media. Daarom is een protocol sociale media opgesteld. Meer informatie
over ICT en sociale media en het protocol sociale media vindt u hier.

8.12 Samenvatting mediaprotocol voor leerlingen
Uitgangspunten
Kinderen maken gebruik van Internet & e-maildiensten. De school heeft de
verantwoordelijkheid om kinderen hier ‘wegwijs’ in te maken. Kinderen dienen zich
tevens aan de afspraken te houden over internetgebruik of het versturen van e-mail/
chatberichten.
Afspraken
•

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

•

Bij het bezoeken van internet ’pagina’s/chatprogramma’s of e-mail wordt van de
kinderen verwacht dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Dit wil zeggen
dat websites die geen verband houden met het leerproces, niet bezocht mogen
worden zonder toestemming van de leerkracht.
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•

Bij het bezoeken van internetpagina’s/chatprogramma’s of e-mail, wordt altijd in
overleg met de leerkracht besloten of privacygevoelige informatie wordt gegeven
(denk hierbij aan NAW-gegevens).

•

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

•

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

Schoolwebsite
Ouder(s) / Verzorger(s) dienen toestemming te geven of gegevens van hun zoon/dochter
op de schoolwebsite gepubliceerd mag worden. Deze toestemmingsverklaring wordt door
de school bewaard en direct toegepast bij wel/geen akkoord.
E-mail/Chatten
Kinderen ontvangen een e-mailadres van school. Hiermee kunnen zij berichten versturen
en chatten met andere leerlingen. De inhoud van deze berichten moeten te maken
hebben met het leerproces. Indien kinderen zich misdragen bij het versturen van e-mail /
chatberichten heeft de leerkracht de mogelijkheid om de toegang tot e-mail te blokkeren.
Mobiele telefoons/MP3-spelers
Het gebruik van mobiele telefoons / mp3 spelers is op school niet toegestaan. Het is
mogelijk om een mobiele telefoon / mp3 speler te gebruiken bij onderwijsprojecten.
Hiervoor zal de leerkracht aangeven dat dit is toegestaan.

8.13 Privacy binnen MOVARE
Onderwijsstichting MOVARE vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de
privacy van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds
25 mei 2018 van kracht is, vormt het uitgangspunt van ons privacy beleid.
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8.14 Informatievoorziening aan gescheiden ouders
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is
over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de
leerling verloopt. De school en het schoolbestuur hebben daarom een protocol
ontwikkeld hoe zij met deze regels omgaan. Meer informatie vindt u hier.

8.15 Vragen over onderwijs
Als ouder of verzorger van een kind op school heeft u ongetwijfeld wel eens vragen over
het onderwijs. Soms zijn die vragen eenvoudig te beantwoorden door de leerkracht of
schoolleiding. En soms ook niet! Daarom is er nu 5010, waar u terecht kunt voor al uw
vragen. U krijgt alle informatie die u hebben wilt. En een eerlijk advies. U kunt uw vragen
stellen door:
1. telefonisch, via het gratis nummer 0800-5010
2. via de internetsite, www.50tien.nl

8.16 Sponsoring
Onze school krijgt weleens te maken met een vorm van sponsoring. Bijvoorbeeld
wanneer wij samenwerken met bedrijven om leerlingen te laten leren. Hoe MOVAREscholen omgaan met sponsoring is hier te lezen.

8.17 Rookvrije school
Onderwijsinstellingen, waaronder basisscholen, hebben sinds 1 augustus 2020 de
verplichting een rookverbod op hun terreinen in te stellen, aan te duiden en te
handhaven. Dit betekent dat schoolterreinen volledig rookvrij moeten zijn. Ook onze
school is volledig rookvrij. Wat dit inhoudt, leest u hier.
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8.18 Schoolbestuur
Onderwijsstichting MOVARE
Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. De stichting wordt bestuurd
door het College van Bestuur. Het College is werkgever voor alle medewerkers van
MOVARE op de scholen en de medewerkers van het MOVARE-bureau. Voor de
bereikbaarheid van het MOVARE-bureau verwijzen wij u naar de website van MOVARE.
MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Op grond van
de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geeft de raad advies en verleent hij
instemming over aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn; voor alle
scholen of voor de meerderheid van de scholen.
Het beleidsplan is het kompas voor het beleid van onze stichting en voor de ontwikkeling
van onze scholen. Het vormt een kader en geeft de richting aan in de ontwikkeling die wij
voor 2019-2023 voor ogen hebben.
Jaarlijks legt MOVARE verantwoording af over het gevoerde beleid en de gerealiseerde
doelen in een jaarverslag.

8.19 Kindertelefoon
Er is een telefoonnummer speciaal voor kinderen die willen praten of iets willen vragen.
Dit kan zonder de naam te noemen.
Het nummer is 0800-0432, elke dag bereikbaar tussen 14.00 en 20.00 uur.

8.20 COVID-19
In de achterliggende periode heeft het onderwijs en dus ook onze school te maken gehad
met de gevolgen van COVID-19 (coronavirus). Lees hier meer over COVID-19.
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9. contact
9.1 Personeel
Team
Dhr. J. Bejas

Mevr. T. Dassen

Directeur

Intern begeleider en MT-lid

jeron.bejas@movare.nl

specialist leerproblemen
tamara.dassen@movare.nl

Dhr. K. Schroijen

Dhr. P. de Kleijn

ICTcoördinator en MT-lid

cursusleider groep 4

cursusleider groep 5

groepsleider Panda’s

groepsleider Eekhoorntjes

leerkracht middenbouw

leerkracht middenbouw

peter.dekleijn@movare.nl

kees.schroijen@movare.nl
Mevr. S. Schreurs

Mevr. A. Verschuure

cursusleidster groep 3 en groep 5

cursusleidster groep 7

groepsleidster Olifanten

groepsleidster Koeienwei

leerkracht middenbouw

leerkracht bovenbouw

sanne.schreurs@movare.nl

ariane.verschuure@movare.nl
Louise Hanraets
Cursusleidster groep 3
leerkracht middenbouw
rekenspecialist
louise.hanraets@movare.nl
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Mevr. M. Peters

Mevr. P. Van Enkhuijzen

groepsleidster Schildpadden

groepsleidster Muizenhol

leerkracht onderbouw

leerkracht onderbouw

maartje.peters@movare.nl

gedragsspecialist
pauline.vanenkhuijzen@movare.nl

Dhr. Ingo Johnen

Mevr. M. Jegerings

cursusleider groep 6

cursusleidster groep 8

groepsleider IJsberen

groepsleidster Kikkerpoel

leerkracht bovenbouw

leerkracht bovenbouw

gedragsspecialist

maartje.jegerings@movare.nl

ingo.johnen@movare.nl
Vakleerkrachten
Mevr. M. Damen

?

vakleerkracht muziek

vakleerkracht gym

Onderwijsondersteunend personeel
Marieke de Vos

Dhr. R. Huijer

onderwijsassistent

conciërge

Dhr. J. Clement
conciërge

9.2 Commissies en raden
Om ervoor te zorgen dat alles op school een ordelijk verloop kent, zijn er een aantal
raden en commissies die hiervoor zorg dragen:
MR
Medezeggenschapsraad (M.R.) - Naast drie teamleden hebben drie ouders zitting in deze
raad. Als aanspreekpunt kunt u terecht bij: de voorzitter en/of via
mr.obsdetrampoline@movare.nl
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Ouderraad
De ouderraad bestaat uit ouders en de volgende leerkrachten: mevr. Maartje Jegerings
en mevr. Ariane Verschuure.
E-mail: ouderraad.obsdetrampoline@or-movare.nl

9.3 Overige
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
www.scholenopdekaart.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
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10.

Toetskalender

Toetskalender voor groep 1 tot en met 8, 2022/2023
sept.

okt.

nov.

dec.

jan.

feb.

maart

april

mei

juni

Leerlijnen Parnassys
Protocol Leesproblemen en

M2

dyslexie
LIB Rekenen-Wiskunde
LIB Rekenen basisbewerking

E2

M3-M8
M3-M8

E3-E7
M3-M8

LIB DMT en AVI

M3-M8

E3-E7

LIB Begrijpend lezen

M4-M8

E3-E7

LIB Taalverzorging

M3-M8

E3-E7

LOVS Woordenschat

M3-M8

Executieve functies

M3-M8

NSCCT

E5-E7

M3-M8

Quickscan hoogbegaafdheid

1 t/m 8

Kanjertraining

M1-M8

E1-E8

Eindtoets

E8
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11.

Bijlagen

11.1 Voedingsbeleid
Introductie
We willen gezond eten voor iedereen makkelijk maken om zo bij te dragen aan een goede
ontwikkeling van de kinderen. Samen met de ouders zorgen we voor gezond eten en
drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we ook zo gezond mogelijk.
Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of bepaalde (
geloofs-) overtuiging.
Eten in de ochtendpauze
De kinderen eten zo veel mogelijk een gezonde pauzehap. We vragen de ouders daarom
ook om geen koek, snoep of chips mee te geven.
Voorbeelden van een geschikt pauzehapje zijn bijvoorbeeld:
•

Fruit als een peer, appel, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruimen, mandarijn

•

Groente zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes

•

Volkoren of bruine boterham, knäckebröd of mueslibol

Een goede tip is om seizoensgebonden groente of fruit te kopen. Deze kunt u vinden in
de groente- en fruitkalender van Milieu Centraal.
Tijdens het overblijven eten de kinderen zoveel mogelijk een gezonde lunch. Ook nu
vragen we aan de ouders om geen koek, snoep of chips mee te geven.
Voorbeelden voor een gezonde lunch zijn:
•

Volkoren of bruin bood met margarine of halvarine

•

Knäckebröd, roggebrood of mueslibol

•

Het beleg op het brood niet van verzadigd vet of veel zout

•

Groente en fruit
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Drinken
Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en tijdens de lessen alleen maar water en
tijdens de lunch het liefst dranken met minder toegevoegde suikers. Het liefst geen
limonade, frisdranken, sportdranken of vruchtensappen. Ook vers geperst
sinaasappelsap bevat veel suikers.
Zeer geschikt om te drinken zijn:
•

Kraanwater ( iets dat we meer en meer gaan promoten)

•

Thee zonder suiker, vruchtenthee

•

Halfvolle melk, karnemelk of een yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers.

Traktaties
Kinderen op school krijgen zeker 30 traktaties per schooljaar. Dat mag natuurlijk ook,
want als je jarig bent is het feest. Maar misschien is het handig om niet altijd naar het
gemakkelijke zakje chips te grijpen. Er zijn gezonde mogelijkheden genoeg. Er is ook de
mogelijkheid om een aardigheidje te geven. Zoek op het internet bij traktaties en daar
vindt u veel leuke voorbeelden van een leuke en gezonde traktatie.
Het goede voorbeeld
Kinderen kijken natuurlijk ook wat de leerkrachten eten. Het zou natuurlijk heel vreemd
zijn om de kinderen aan te sporen om gezond te eten en dan zelf iets heerlijks van
chocolade te gaan eten. Daarom is het misschien ook voor ouders handig om de traktatie
van de leerkracht gezond te houden. Als leerkrachten laten zien dat ze ook gezond eten,
werkt dit automatisch door op de kinderen.
Toezicht op het beleid
Omdat we natuurlijk nog maar net met dit beleid starten, moeten we zelf nog een weg
vinden in hoe om te gaan met gezond eten en drinken. Nu mogen de kinderen al geen
prik of snoep mee nemen en ook chips zonder een verjaardag gaat mee terug naar huis.
Ook bij enorme traktaties bij een verjaardag zullen we daar een notitie van maken. Als er
een grote hoeveelheid snoep of chips mee gegeven wordt, eten de leerlingen dit niet op
school op maar nemen ze het onaangebroken mee naar huis. We hebben nog geen
standaardbriefje waarop uitleg staat over ons gezonde beleid. Hier zullen we in de
toekomst goed over na gaan denken.
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Pijlers van onze school
Onze school doet al heel veel om gezonde voeding te promoten, zo doen we mee aan de
volgende acties:
•

Nationaal schoolontbijt

•

Schoolgruiten 1 keer per 2/3 jaar

•

Lekker Fit

•

Klasselunch

•

Testlab (groep 7)

•

Over de tong (groep 6)

•

Smaaklessen (groep 1 t/m 8)
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