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1 Inleiding 

 
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. U vertrouwt uw kind een groot 
deel van de dag toe aan de zorg van leraren van de basisschool. Een school kies je daarom heel 
bewust. Deze gids is dan ook een belangrijke informatiebron voor iedereen die zich op onze school 
wil oriënteren.  
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen niet 
eenvoudig. Basisschool Leyenbroek wil op een eigen wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden 
in een  vertrouwde sfeer. 
De schoolgids wordt  samengesteld om u te helpen bij de schoolkeuze voor uw kind en u als ouder op 
hoofdlijnen op de hoogte te brengen van onze organisatie, inhouden, ontwikkelingen en de wet en 
regelgeving. In deze gids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en 
hoe wij de kwaliteit verbeteren. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website. 
De schoolgids is ook bedoeld voor ouders die al kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we 
verantwoording af over de keuzes die we maken; keuzes die aan onze manier van werken richting 
geven.  
 
Het verzoek is aan ouders om vooral mee te blijven denken en te reageren! 
Wij nodigen iedereen die basisschool Leyenbroek een warm hart toedraagt uit om op een positieve 
wijze mee te blijven denken over het reilen en zeilen binnen de school. Respect voor elkaar en 
anderen, invulling geven aan en accepteren van de ontwikkelingskansen van ieder kind met 
daarnaast sfeer en gezelligheid is wat volgens ons hoog in het vaandel dient te staan. Onder de titel 
‘Ouders als (educatief) partner’ gaan wij verder op zoek naar mogelijkheden om ouders meer te 
betrekken bij onze school. Wij nodigen u uit om samen met uw kind ’s morgens even binnen te 
lopen. Bij nieuwe leerlingen volgt er een gesprek na enkele weken. Wilt u eens een gedeelte van een 
dag in een groep aanwezig zijn om eens sfeer te proeven of om te zien wat uw kinderen zo al doen 
op school, dan nodigen wij u ook daar voor uit.  
 
De schoolgids is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR) van onze school en deze heeft 
ingestemd met de inhoud van deze gids. 
Mocht u informatie missen of heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over vorm of inhoud van de 
gids, dan kunt u die doorgeven aan de directeur. 
 
Wij hopen dat u onze schoolgids met belangstelling zult lezen en regelmatig zult raadplegen. 
Wij wensen u en uw kind(eren) een fantastisch jaar toe en hopen u vaak te ontmoeten bij dat proces 
dat ons dagelijks bindt en boeit.  
 
Directie en Team van basisschool Leyenbroek 
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2. Algemeen 

 

2.1 Missie en Visie van de school 
 
Onze Missie: 
Ben jezelf, heb plezier. 
Samen groeien, dat doen we hier! 
 
Basisschool Leyenbroek wil zich ontwikkelen richting Integraal Kindcentrum (IKC). Binnen een IKC 
wordt er veel samengewerkt tussen de verschillende partners zoals school, opvang etc. Belangrijkste 
doel van een IKC is het vormgeven van een basisvoorziening voor alle kinderen van 0 – 13 jaar. In de 
ultieme vorm is er sprake van één gezamenlijke pedagogische- en educatieve visie en het vormgeven 
van een totaalaanbod in het belang van de verschillende ontwikkelbehoeften van alle kinderen. Elk 
jaar plannen wij enkele bijeenkomsten met het personeel van school en opvang om knelpunten te 
bespreken en verbeterpunten op te pakken. Deze ontwikkeling bevindt zich nog in een beginstadium 
en zal gedurende de komende jaren steeds in onze jaarplannen opgenomen zijn. 
 
Vanuit een positief open visie op mens en maatschappij willen wij de kinderen leren betekenis te 
geven aan hun omgang met anderen en de wereld waarin zij leven. We willen hen ondersteunen om 
zich verder te ontwikkelen tot mensen die zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voor de 
maatschappij. Leren vanuit vertrouwen en leren vanuit eigenaarschap zijn daarbij onze 
richtinggevende kernwaarden.  
Wij onderscheiden ons door een eigentijdse onderwijskundige aanpak en een gerichte pedagogische 
visie op leren. Dit doen wij onder andere door te werken vanuit de principes van ‘The Leader in Me’ 
(afk.: TLIM) gebaseerd op het gedachtengoed van Stephen Covey. Deze lijn ontwikkelt persoonlijk 
leiderschap bij kinderen. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf, zicht krijgen in jezelf en je eigen 
aandeel en verantwoordelijkheid in de relatie met anderen. Ook maken wij gebruik van methoden 
die passen bij het hedendaags onderwijs en kiezen ervoor om in onze organisatie naast het 
basisaanbod (taal, rekenen en lezen) ook ruimte te reserveren voor persoonlijke doelen van 
leerlingen en creatieve vaardigheden. Met deze ontwikkeling zijn wij een paar jaar geleden gestart en 
we zijn daar zeer tevreden over.  
 
Vanuit deze ambitie streven wij ernaar het beste uit kinderen te halen. Ieder kind heeft kwaliteiten, 
talenten en uitdagingen en dat vraagt om goed te kijken en te zien wat zij van ons nodig hebben, 
maar vooral ook te zien wat ze al allemaal zelf kunnen. Het is een manier van kijken, denken en doen 
die de dagelijkse praktijk binnen onze school kleurt. Kinderen helpt te ontdekken wie ze zijn, 
eigenaar te maken van hun eigen leerproces en voor te bereiden op de toekomst. 
We hebben hiermee een manier gevonden om onze kinderen zelfvertrouwen, waarden en 
vaardigheden mee te geven die nodig zijn voor de samenleving van vandaag en morgen.  
In onze school werken wij dagelijks aan een zichtbare doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8. 
Uitgangspunt daarbij is steeds: De Boom van de 7 gewoonten. Deze gewoonten ondersteunen het 
kind om zichzelf te ontplooien, door bijvoorbeeld het stellen van persoonlijke doelen en het 
meedenken en organiseren van school activiteiten. 
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Voor ons als team van BS Leyenbroek een prachtige concrete manier om mede inhoud te geven aan 
ons moto “Leren vanuit vertrouwen en Leren vanuit eigenaarschap”. Wij geloven dat een combinatie 
van kennis, vaardigheden en life skills de manier is waarop onze kinderen zich in een uitdagende en 
dynamische maatschappij staande kunnen houden en succesvol kunnen zijn. 
Op onze website kunt u meer lezen over The Leader In Me (TLIM). 
 

 
 
Leren vanuit vertrouwen! 
Op Leyenbroek willen wij een aanbod verzorgen dat recht doet aan de verschillen tussen kinderen. 
Wij geloven in het feit dat kinderen leren vanuit vertrouwen en eigenaarschap. Vertrouwen 
ontwikkelen vanuit autonomie, relatie en competentie: voor zichzelf en de ander. 
Eigenaarschap ontwikkelen vanuit de (leer)omgeving en de rolneming in de maatschappij. Door 
kinderen passend te begeleiden in deze wijze van leren en het omgaan met jezelf en de ander, 
mogen ze groeien naar de zelfbewuste en zelfstandige persoonlijkheid, zodat ze goed voorbereid zijn 
op hun rol in de maatschappij. 
De school biedt kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen in een gestructureerde, uitdagende 
en  veilige omgeving. Dit doen wij onder andere door te werken met TLIM, Rots en Water en 
wetenschap, ICT en techniek. Sleutelwoorden hierbij zijn: zelf initiatief leren nemen, leren 
samenwerken, leren leren, bewuste keuzes leren maken. BS Leyenbroek biedt daarvoor een 
eigentijdse en rijke leeromgeving. De school begeleidt kinderen expliciet bij hun sociaal emotionele 
ontwikkeling én hun persoonlijkheidsontwikkeling. Dit doen wij onder andere door inzet van Rots en 
Water, Viseon en de sociokring. 
Het accepteren van het kind zoals het is, betekent voor ons duidelijke gedragsgrenzen aangeven: “op 
Leyenbroek doen we dat zo”. Acceptatie houdt immers geen onvoorwaardelijke goedkeuring in. Het 
team straalt uit dat het op basis van gelijkwaardigheid de kinderen. Wij zien dat kinderen zich het 
best voelen als zij naast ruimte en vrijheid ook duidelijkheid en houvast krijgen. Wij beseffen, dat het 
van groot belang is dat een leerling opgroeit in een positieve sfeer.   
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich de cultuur, de waarden en de normen van onze 
maatschappij waarin ze leven, écht eigen maken en daarbij de volgende voorwaarden ontwikkelen: 
 
Veiligheid: een veilige basis waar kinderen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Het gaat om fysieke 
veiligheid en sociale veiligheid.  
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Persoonlijke competentie: het ontwikkelen van persoonskenmerken zoals zelfvertrouwen 
opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen, zelfstandigheid en 
veerkracht waarmee men problemen kan aanpakken.  
 
Sociale competentie: ontwikkeling van sociale kennis en vaardigheden in de omgang met anderen, 
zoals zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, 
conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. 
 
Hoe is onze visie is zichtbaar?  

Gewoonte 1 Wees proactief  
Jij bent de baas over je eigen leven 

Kinderen tonen initiatieven en nemen 
regie 

Gewoonte 2 Begin met het einde voor ogen  
Maak een plan 

Kinderen stellen zichzelf vragen, 
doelen, daaropvolgend maken onze 
kinderen keuzes en stellen prioriteiten 

Gewoonte 3 Belangrijke zaken eerst 
Eerst werken dan spelen 

Leerkrachten begeleiden kinderen in 
het ontdekken van hun eigen manier 
van leren en hoe ze daar zelfstandig 
gebruik van kunnen maken; 

Gewoonte 4 Denk  win-win 
Iedereen heeft talenten 

Leerkrachten gaan structureel met 
kinderen in gesprek over 
overeenkomsten en verschillen van 
diverse culturen en achtergronden; 
kortom leren elkaar te respecteren 

Gewoonte 5 Eerst begrijpen, dan begrepen worden  
Luister voordat je praat 

Kinderen kijken terug op hun eigen 
leerproces, gedrag en resultaten 

Gewoonte 6 Synergie 
Samen is beter 

Kinderen leren, met en van elkaar in 
de groep, met methoden en projecten 
Kinderen werken samen 

Gewoonte 7 Hou de zaag scherp 
Balans voelt het best 

Leerkrachten leren kinderen op vaste 
momenten te ontspannen en te 
bezinnen, waardoor ze kunnen leren 
hun energie in balans te houden 

 

 Als levende visie door de visualisatie en de afstemming vanuit de 7 gewoonte van 
Covey: “The Leader In Me ” (TLIM); 

 De leeromgeving is dusdanig ingericht dat er een rijk aanbod aan uitdagend materiaal 
voorhanden is. Te denken aan speel-, spel- en ICT materialen; 

 Onderwijzend personeel is zich bewust  van haar voorbeeldrol voor de kinderen (mondeling);  

 Binnen ons IKC in wording samen te werken aan goede opvang en aansluiting bij voor-, 
tussen- en naschoolse opvang;  

 Er wordt afstemming en samenwerking gerealiseerd op de doorgaande lijn naar het 
voortgezet onderwijs (VO). Onder andere door het volgen van gastlessen op het VO, het 
bespreken van de leerlingen met de brugklascoördinatoren en het volgen van leerlingen de 
eerste drie jaren aan de hand van hun behaalde resultaten op het VO.  
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2.3 Richting van de school 
BS Leyenbroek is een katholieke school die open staat voor iedereen. De inrichting van ons 
onderwijs, de keuze van de methodes, de omgangsvormen van leerkrachten, leerlingen en ouders 
zijn de concrete elementen die onze visie zichtbaar maken binnen de school. Op school is er ruimte, 
naast en buiten het vak godsdienst, voor de overdracht van waarden en normen en tradities. Hierbij 
vinden wij respect van en voor elkaar en elkaars verschillen van groot belang. Katholieke verhalen 
worden verteld, feesten worden gevierd en indien nodig uitgelegd en verklaard vanuit de 
hedendaagse tijd. Anders denkenden en mensen uit andere culturen , mogen erop rekenen dat er 
respect is voor hun afkomst en hun normen en waarden. Hierbij gaan we ervan uit dat door hen de 
katholieke status gerespecteerd wordt. Concreet is voorgaande te vinden in: 
 

- De cultuur waarmee mensen in school met elkaar omgaan; respect voor elkaar, eerlijkheid, 
openheid, fatsoen, dienstbaarheid, gastvrijheid, saamhorigheid, verbondenheid en zorg, 
betrokkenheid. 

- De respectvolle aandacht voor andere culturen en geloven. 
- Vieringen vanuit de christelijke tradities  

 

2.4 Bijzondere activiteiten voor kinderen 
Om een bijdrage te leveren aan de culturele opvoeding van de kinderen organiseren wij verschillende 
activiteiten. Verder krijgen de kinderen lessen natuur- en milieueducatie. Vanuit Ecsplore worden 
sportdagen voor alle Sittardse scholen georganiseerd. We gaan op schoolreis of schoolverlaterkamp 
en hebben diverse excursies.  
 
Hieronder een kleine greep uit de verschillende activiteiten die we mede organiseren: 
 

 diverse gastlessen, passend bij het actuele thema 

 zorg voor het milieu ; thema zwerfvuil 

 voorstellingen en/of tentoonstellingen bezoeken 

 samenwerking met Artamuse , De Domijnen  en Ecsplore 
 

Wij hopen op ondersteuning van ouders en grootouders bij het vervoer en de begeleiding.  
 
Ook na school is er van alles te doen, zoals: 
 

 het aanbod vanuit Ecsplore (gemeente Sittard-Geleen); 

 technieklessen van Mad Science; 

 muzieklessen o.a. blokfluitlessen 
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3 De organisatie van het onderwijs 

 

3.1 De schoolorganisatie 
Binnen de school wordt er in vier units intensief samengewerkt tussen leerkrachten en leerlingen. 
Iedere unit bestaat uit twee jaargroepen, waarbinnen leerlingen zijn verdeeld over verschillende 
basisgroepen. De verschillende units zijn: unit 1/2, unit 3/4, unit 5/6 en unit 7/8. Gedurende de 
lesdag wordt er in meer of mindere mate groepsoverstijgend gewerkt waarbij leerkrachten en 
onderwijsassistenten het onderwijs, zo passend mogelijk, vormgeven. Daarnaast zullen er ook 
activiteiten in de basisgroepen plaatsvinden. Op onze website wordt de samenwerking binnen de 
unit verder uitgewerkt in de brochure “Samenwerken in de unit”. 
 
Een proactief en creatief leerproces 
Het opdoen van de benodigde kennis, houding en vaardigheden staat bij ons hoog in het vaandel. 
Vergaren van zelfkennis vormt daarbij een wezenlijk bestanddeel. Wij vinden dat het onderwijs 
kinderen de kans moet geven om actief lerend en creatief bezig te zijn. Binnen duidelijke kaders die 
een gevoel van veiligheid geven, dient het kind de vrijheid te ervaren om zelfstandig, onderzoekend 
en actief uitdagingen aan te gaan. 
 
Volgens onze overtuiging kunnen leerlingen de opgedane kennis goed toepassen wanneer zij daar 
zelfbewust mee omgaan. Dat betekent dat ze weten waar die kennis voor nodig is, ze zeker van 
zichzelf zijn en verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van het eigen handelen. In 
maatschappelijk perspectief betekent zelfbewustzijn ook dat ze zich zelf bezien in relatie tot de 
samenleving. Ze voelen zich betrokken bij de wereld, nemen daar actief en zelfbewust aan deel en 
voelen zich mede verantwoordelijk voor wat er om hen heen gebeurt. 
 
Naast de cognitieve ontwikkeling schenken we veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling 
en aan persoonlijkheidsontwikkeling.  Daarbij sluiten wij aan bij de ontwikkelbehoeften, capaciteiten 
en kwaliteiten van ieder kind. We houden bij ons onderwijs rekening met verschillen tussen kinderen 
en maken daar ook gebruik van, geven effectieve en gedifferentieerde instructie en bieden ruimte 
voor zelfstandig werken. We gebruiken daarbij methodieken als bronnenboek en zetten informatie- 
en communicatie technologie (ICT) in. 
 
Oog voor talent en cultuur 
Culturele vorming neemt een speciale plek in binnen ons onderwijsaanbod in de vorm van projecten 
waarmee we leerlingen ervaringen op laten doen met verschillende disciplines (dans, drama, 
beeldende vorming, muziek, architectuur, kunst, literatuur en poëzie).  
In onze school mogen de kinderen leren met de gedachten “alles is een leermoment”. Zo zijn er in de 
school verschillende leiderschapsrollen voor leerlingen die passen bij hun talenten. Wij vinden het 

belangrijk dat onze leerlingen zich samen betrokken voelen bij de eigen groep, de unit en de 

school(omgeving). Zo hebben leerlingen ook inspraak in het reilen en zeilen in de klas en school via 
een leerling-lighthouse of in samenspraak met hun leerkracht. 
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3.2 De leerling-verdeling 
Bij het samenstellen van de groepen, hanteren we een aantal criteria bij het verdelen van de 
leerlingen: 

- het sociaal-emotioneel welbevinden. In welke groep zal het kind zich goed voelen? Doet het 
  kind jong aan, is hij open of gesloten,  (faal)angstig, sociaal (on)vaardig? 
- de zorgbehoefte van een groep. Denk hierbij aan: 

-instructiebehoefte 
- zelfstandigheid 
- taakwerkhouding 
- groepsgrootte 
- individuele aandachtpunten/specifieke behoeften 

- Verdeling jongens/meisjes 
- familieleden; ons uitgangspunt is dat broertjes/ zusjes niet bij elkaar in de klas komen.  
  Tenzij dit niet anders mogelijk is of na overleg met ouders anders wordt bepaald. 

Per kind worden al deze punten bekeken en in het team besproken. De indeling van de kinderen 
gebeurt in nauw overleg tussen de leerkrachten, de intern begeleider en de directie. 
De groepssamenstelling kan jaarlijks wijzigen afhankelijk van de in- en uitstroom in een groep en het 
totale leerlingenaantal op school. We kunnen geen garantie geven dat uw kind in de 
basisschoolperiode elk jaar dezelfde groepsgenoten heeft. 
     

3.3 Bezetting van onze organisatie 
Op school wordt gewerkt met een managementteam bestaande uit de directeur en IB-ers. Op vaste 
tijden bespreken zij het te voeren beleid in het managementoverleg. 
Indien de directeur niet aanwezig is, zullen de IB-ers het aanspreekpunt zijn. We zorgen ervoor dat 
(in principe) elke dag iemand van het MT aanspreekpunt is en bereikbaar is voor ouders.  
U kunt altijd telefonisch e/o per mail een afspraak met directie e/o betreffende IB-er. 
In het schooljaar 2020-2021 hanteren wij de volgende groepsbezetting: 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2a Rachel Rachel Rachel/Debbie Rachel  

1-2b Wendy Wendy Wendy Wendy Wendy 

1-2c Anouk P. Anouk P. Anouk P. Nanda  

1-2d Lidian Lidian Lidian Marga Marga 

1-2e Sandra Sandra Sandra/Marion Sandra Sandra 

3-4a Anke H. Anke H. Nanda Anke H. Nanda 

3-4b Nienke Chantal Nienke Nienke Chantal 

3-4c Saskia Saskia Saskia Saskia Saskia/Els 

3-4d Els Els Els Els Els/Saskia 

5-6a Hanneke Hanneke Anouk H. Anouk H. Anouk H. 

5-6b Bram Bram Bram Bram Bram 

5-6c Ivemie Ivemie Ivemie Anke R. Anke R. 

5-6d Cécile Anke R. Cécile Cécile Cécile 

7-8a Annika Annika Marie-José/Hanneke Marie-José Marie-José 

7-8b Youri Youri Youri Inge Inge 

7-8c Art Art Art Art Art/Debbie 
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Interim-directeur:   Bert Peeters  b.peeters@kindante.nl 
IB-er:    Lieske Boselie  l.boselie@kindante.nl   unit 1-2/3-4
    Chantal Klinkers c.klinkers@kindante.nl  unit 5-6/7-8 
ICT-er:     Youri Wessels  y.wessels@kindante.nl   
Managementassistente: Manon Smeets  m.smeets@kindante.nl   
Conciërges:   Mien Saija     
    Wil Virdis       
 
Onderwijsassistente unit 1-2: Liona        
Onderwijsassistente unit 3-4: Sanne/Silvia/Liona 
Onderwijsassistente unit 5-6: Silvia/Marcia 
Onderwijsassistente unit 7-8: Simone/Yayani 
 

4 Waar de school voor staat 

 

4.1 Ons Onderwijs 
Ons onderwijs is gericht op opbrengsten in de breedste zin van het woord. We staan voor het 
verwerven van kennis vanuit de individuele persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Aan het  
leren van vaardigheden om te kunnen deelnemen aan onze huidige maatschappij met  de daarbij 
behorende attitude en de persoonlijkheidsontwikkeling hechten wij grote waarde. 
 
 
Speelplezier 
Jonge kinderen leren door te exploreren, te experimenteren en te imiteren.  
Op BS Leyenbroek wordt met de methodiek Speelplezier gewerkt, gespeeld en geleerd.  
In groep 1 en 2 worden alle ontwikkelgebieden aangeboden volgens deze methodiek. De 
ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en geregistreerd met behulp van de digitale groeiwijzer. Dit 
document wordt 2 keer per jaar besproken met ouders. 
De methodiek Speelplezier bestaat uit dagelijks terugkerende speel-leerroutines: 
demonstratiespel en een (hand)pantomimespel voor spel- en taalstimulering  in de grote groep, een 
begeleid spel met een pedagogisch of didactisch motief in de kleine groep en observerend en kind - 
volgend meespelen en spel verrijken tijdens vrij spel. 
 
Deze Speelplezier speel-leerroutines zijn gebaseerd op de drie i’s: 
– inspireren,  inleven,  interveniëren  
De bedoeling van het interveniëren is om het  spel van kinderen te verrijken en ontwikkeling op 
diverse gebieden te stimuleren. Kinderen die spelen, zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken, 
geconcentreerd en inventief; ze voelen zich competent. Spelende kinderen hebben plezier en zijn 
voortdurend in ontwikkeling. 
 
In de grote groep wordt het themaverhaal voorgespeeld en verwoord tijdens het demonstratiespel. 
We beelden de verhaallijn uit via een gezamenlijk (handpantomime) spel. Door het verhaal 
lichamelijk te beleven, beklijft de verhaallijn beter. Het verhaal wordt hierna verklankt in een 
abstracte vorm met picto’s, tekens, cijfers en letters.  

mailto:b.peeters@kindante.nl
mailto:l.boselie@kindante.nl
mailto:c.klinkers@kindante.nl
mailto:y.wessels@kindante.nl
mailto:m.smeets@kindante.nl
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We maken ook een woordbeeldactiviteit rondom het thema. De kinderen gaan met het thema 
verhaal aan de slag in een rijke, aangepaste speelleeromgeving. De verwerkingsactiviteiten staan 
aangegeven met plaatjes op het plan- bord van waaruit kinderen met een speelmaatje kunnen 
kiezen. 
Tijdens de begeleide activiteiten worden kinderen in een klein groepje uitgenodigd door de 
leerkracht. De leerkracht gaat bewust meespelen en daagt de kinderen uit om zo een brede 
ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast bieden we een circuit aan dagelijks waar kinderen materialen 
krijgen aangeboden om de verschillende ontwikkelingsgebieden te stimuleren. In de kleine groepen 
kan de leerkracht ieder kind observeren en waar nodig interveniëren.  
Bij het kind volgend meespelen tijdens vrije keuze momenten wordt eerst gekeken (geobserveerd) 
Vervolgens sluit de leerkracht aan bij het spel van het kind door mee te spelen. Als het wenselijk is 
zal de leerkracht iets nieuws aan het spel toevoegen. De leerkracht sluit het contact af en kijkt of de 
interventie zorgt voor spelverrijking.  
 
Zelfstandig werken 
Het zelfstandig kunnen werken én leren is een vaardigheid die we bij BS Leyenbroek erg belangrijk 
vinden. Het is een vaardigheid die op het eerste oog eenvoudig lijkt, maar het echter niet is! We 
starten daarom vroeg met het aanleren en oefenen van deze vaardigheid door de kinderen 
geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid te geven. Dit houdt in dat kinderen, in toenemende mate,  
verantwoordelijkheid nemen voor de leeractiviteit die ze zelf (in overleg) inplannen.  Dit betekent 
een zekere  mate van  vrijheid; vrijheid om eigen keuzes te maken en hierin een eigen weg te vinden. 
De leerkrachten bieden de kinderen een duidelijke structuur en heldere afspraken zodat ze binnen 
gestelde grenzen leren om te gaan met deze vrijheid.  Onderstaand een aantal voorbeelden van deze 
structuur en afspraken: 
 

 Dagplanning, dagritmekaarten, taken 
Voor kinderen is het belangrijk te weten wat er van hen verwacht wordt, daarom maken alle 
leerkrachten de dagplanning visueel zichtbaar.  
In de groepen 5 tot en met 8 wordt er wekelijks gewerkt met taken. De dagen waarop er met een 
taak gewerkt wordt verschilt per unit, waar er een opbouw in zit vanaf groep 5 t/m groep 8. Opbouw 
in aantal dagen, hoeveelheid en doelen. Op deze taak staan de leeractiviteiten en de bijhorende 
leerdoelen vermeld. De ontwikkeling wordt nauw gevolgd en naar gelang de ontwikkelingsgroei en –
capaciteit wordt de leerling gecoacht om uiteindelijk zélf (in overleg met de leerkracht) zijn/haar taak 
vorm te geven.  
 

 Time-timer, zandloper 
Met de Time-Timer geeft de leerkracht aan hoe lang er zelfstandig gewerkt/geleerd gaat worden. Dit 
biedt de leerling duidelijkheid en voorspelbaarheid.  
 

 Blokje 
In unit 3-4 zijn we in schooljaar 2019-2020 gestart met blokjes. Middels het blokje dat het kind 
gedurende de dag inzet, wordt er geoefend met het omgaan van ‘uitgestelde aandacht’. Tevens 
wordt op deze manier actief gewerkt aan het optimaliseren van een goede taak-werkhouding.  Het 
blokje bevat een rode en groene stip én een vraagteken. Wanneer het kind de rode stip toont, wil 
hij/zij niet gestoord worden. De groene stip geeft aan dat het kind zich beschikbaar stelt  om vragen 
van een ander te beantwoorden (hulpmaatjes). Wanneer het kind zijn blokje op het vraagteken legt, 
wil het hulp van een leerkracht.  
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 Samenwerken 
Binnen de groepen werken de kinderen regelmatig samen in groepjes. 
Op deze manier bevorderen wij dat kinderen elkaar helpen waar dit 
mogelijk is. We gebruiken hiervoor de termen maatje, leesmaatje  en 
schoudermaatje. Leerkrachten maken gebruik van elkaars talenten door 
groepsoverstijgend binnen de eigen unit te werken. Hierdoor werken we 
efficiënter en effectiever. Daarnaast leren we de kinderen binnen hun 
eigen groep ook samen te werken aan gezamenlijke opdrachten.  
 
 

 

 Hulpmaatje, looprondes leerkracht 
Vóór het zelfstandig werken/leren mogen de leerlingen binnen hun tafelgroepje om hulp vragen. 
Tijdens het zelfstandig werken/leren met de taak, maken de leerkrachten uit de groepen 3 t/m 8 
looprondes om leervragen van de leerlingen te beantwoorden. Dit groepsdoorbrekend werken 
creëert een open leeromgeving en biedt de mogelijkheid om kinderen gebruik te laten maken van 
elkaars talenten en kennis; ze leren actief van elkaar (sociaal leren)! Het bovengenoemde blokje is 
helpend bij het leren van deze vaardigheid. 
 

 Kenmerkende werkplekken 
Tijdens het zelfstandig werken/leren zijn er verschillende ruimtes waar de kinderen gebruik van 
kunnen maken (klaslokaal en leerplein). De ruimte wordt afgestemd op de desbetreffende leer- en 
onderzoeksbehoefte. De keuzemogelijkheden stimuleren het sociaal leren (met en van elkaar).  
 

 Zelfcorrectie en persoonlijke doelen 
Door kinderen op jonge leeftijd al te leren om (gedeeltes van) hun werk na te kijken zien ze in dat ze 
werken voor zichzelf en niet voor de leerkracht. Ze krijgen zo meer inzicht in hun eigen kennen en 
kunnen en ervaren op die manier ook dat fouten maken mag en dat je hiervan leert. Uiteraard houdt 
de leerkracht het overzicht op de vorderingen en zal dit ook bespreken met het kind.  
We stimuleren kinderen om persoonlijke (leer)doelen te stellen en hier ook regelmatig op te 
reflecteren. In de onderbouw zijn dit meer kind gerelateerde doelen (ik-doel), in de bovenbouw gaat 
de nadruk meer naar leerdoelen (rekenen, spelling, of een eigen doel). Deze doelen worden door de 
leerkracht en de leerling regelmatig besproken en geëvalueerd.  
 

 Klaar-opdrachten 
Wanneer kinderen klaar zijn met hun leeractiviteiten zijn er  “klaar-opdrachten”. Deze opdrachten 
kunnen de vorm hebben van herhaling (extra oefening) of verrijking (verdieping/ uitdaging).  De 
keuze voor herhaling of verrijking is afhankelijk van wat een kind nodig heeft. Een “klaar-opdracht” 
kan  ook  een ontspannend karakter hebben. 
Vanaf groep 3 heeft de leerkracht tijdens het zelfstandig werken/leren de mogelijkheid om de 
reguliere instructies te verzorgen maar creëert ook extra individuele instructie- en 
begeleidingsmomenten voor kinderen of kleine groepjes kinderen met specifieke behoeften. 
Daarnaast houden de leerkrachten de vorderingen van de kinderen bij, krijgen kinderen feedback op 
hun aanpak en zijn de leerkrachten beschikbaar voor vragen tijdens hun rondes. Hoe duidelijker de 
structuur des te beter verloopt het zelfstandig leren/werken. Dit zorgt dat kinderen groeien in hun 
zelfstandigheid en het vergroot de eigen verantwoordelijkheid. Dit maakt hen eigenaar van hun 
persoonlijke leerproces.  
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Samengevat leren de kinderen: 

 plannen van eigen werk  

 zelf verstandige keuzes te maken 

 omgaan met uitgestelde aandacht 

 omgaan met vrijheid (binnen een duidelijke structuur) 

 instructie volgen op het moment dat die gegeven wordt 

 leer-/werkactiviteiten zelfstandig verwerken en (gedeeltelijk) na te kijken 

 inzicht krijgen in eigen functioneren 

 op een juiste manier samenwerken met anderen 

 verantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces 

 eigenaar worden van het eigen leerproces. 
 

Nederlandse taal 
Wij schenken op onze school veel aandacht aan de vakken taal en lezen. In de groepen 4 t/m 8 
werken wij met de methode “Taal en Spelling op maat”. Bij taal hoort goed lezen, immers hier wordt 
de basis gelegd voor het kunnen opnemen van kennis bij alle andere schoolvakken. Het leren lezen 
start in groep 3 met de vernieuwde methode “Veilig Leren Lezen-Kim”. Deze methode besteedt niet 
alleen aandacht aan technisch lezen, maar ook aan spreken, luisteren, creatief stellen, begrijpend 
lezen, spellen en taalbeschouwing. De methode tracht de verschillen tussen de kinderen zo veel 
mogelijk te honoreren, maar ook hanteerbaar te maken voor de leerkracht.  

Om leesproblemen vroegtijdig te kunnen onderkennen en behandelen maken wij ook in deze groep 
gebruik van het “protocol dyslexie”. We weten dat leerlingen verschillen in de tijd die ze nodig 
hebben om het technisch lezen onder de knie te krijgen. Sommige kinderen hebben hiervoor wel 6 
keer zo veel tijd nodig als andere kinderen. Risicoleerlingen profiteren van meer aandacht (instructie) 
door de leerkracht. In aanvulling op de tijd voor de groep als geheel trachten wij risicoleerlingen 
extra instructie en begeleide oefening te bieden.  
In schooljaar 2020-2021 oriënteren wij ons op een nieuwe methode voor zowel technisch als 
begrijpend lezen.  Op dit moment maken we nog gebruik van de methode “Leesestafette-2009” in de 
groepen 4 t/m 8.  
De kinderen leren afzonderlijke deelvaardigheden om die vervolgens te integreren. Eerst correct 
lezen, dan snel lezen, dan allebei. Eerst woorden, dan zinnen, dan hele teksten. Doordat de leerlijn 
van de methode begint in groep 4 en doorloopt tot en met groep 8 kunnen leerlingen altijd op hun 
eigen niveau starten en doorgroeien in hun leesontwikkeling. Doel van het leesonderwijs is dat onze 
leerlingen als goede begrijpend lezers de basisschool verlaten. Daarom wordt in alle groepen 
aandacht besteed aan tekstbegrip. In groep 1, 2 en 3 wordt gewerkt aan de tussendoelen 
beginnende geletterdheid (Verhoeven, e.a. 1999). 

Met name boekoriëntatie en verhaalbegrip zijn tussendoelen die de basis leggen voor het omgaan 
met en het begrijpen van teksten. Voorlezen en begrijpend lezen zijn dagelijkse activiteiten in de 
onderbouw. In groep 3 richt de aandacht zich vooral op het aanvankelijk lezen. In de methode voor 
aanvankelijk lezen, Veilig Leren Lezen, komt echter ook leesbegrip aan de orde. In de groepen 4 t/m 8 
gebruiken wij de methode “Nieuwsbegrip” om de lessen begrijpend lezen vorm en inhoud te geven. 
Deze methode is door het Projectbureau van de CED-Groep Rotterdam ontwikkeld en is een aanpak 
waarbij leerlingen een tekst lezen over een actueel onderwerp. Aan de actuele tekst zijn tekstbegrip-
oefeningen gekoppeld, die betrekking hebben op strategieën. De achterliggende gedachte voor het 
ontwikkelen van “Nieuwsbegrip” is dat de actualiteit de leerling zal motiveren om de tekst te lezen. 
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Lezen 
Op onze school zijn we op allerlei manieren bezig met lezen! We nemen deel aan de 
Kinderboekenweek, De Nationale voorleesdagen en de Voorleeswedstrijd. In de groepen 6 t/m 8 
hebben kinderen de mogelijkheid te melden als tutor om leerlingen te begeleiden met het 
programma Bouw Tutorlezen. De schoolbibliotheek begint eindelijk vorm te krijgen en zal naar 
verwachting in schooljaar 2020-2021 worden geopend. Er worden daarnaast leesbevorderende 
activiteiten gedaan en lezen we iedere dag. Leesplezier staat voorop! 
 
Rekenen en Wiskunde 
Het rekenonderwijs binnen de Kring maakt gebruik van de methode: “De Wereld in Getallen (4de 
uitgave, 2009)”. Nadat de lessen verwerkt is, krijgen de leerlingen de kans om zich te verdiepen of de 
lesstof te herhalen van de aangeleerde doelen met gebruik van laptops.  

Actief burgerschap 
Actief burgerschap is de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en 
daar een actieve bijdrage aan te leveren. Heel praktisch gezien gaat het er om dat een persoon in 
verschillende situaties niet alleen zijn/haar eigen belang nastreeft, maar ook een algemener belang, 
bijv. de wet naleven, rekening houden met andere mensen, een eigen mening vormen en die ook 
durven uiten. Actief burgerschap hangt nauw samen met de sociale competentie. Dat is het 
vermogen om adequaat en passend te handelen in sociale situaties. 
 
Met actief burgerschap willen we bereiken dat de kinderen leren: 
 

 zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en die van 
anderen; 

 zich redzaam te  gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. 
 
Op onze school hebben kinderen inspraak d.m.v. een leerling Lighthouse. 
 
Verkeer 
Doelstelling verkeer:  
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als 
consument. Onze werkwijze voldoet aan het kerndoel van Tule SLO. 
 
Werkwijze/kenmerken:  
We maken gebruik van de verkeerskranten van VVN. Daarnaast zijn er jaarlijks activiteiten 
georganiseerd door de verkeerscoördinatoren en verkeersouders. 
 De verdere uitwerking staat in het activiteitenoverzicht en het actieplan.  
 
Methoden/materialen:  
-verkeerskranten VVN  
-fietskist 
-inzet lespakketten VVN 
-Als school hebben wij het verkeersveiligheidslabel. Dit betekent dat we verkeersouders hebben en 
een leerkracht die in overleg met deze groep activiteiten organiseert. Ook houdt dit in dat we een 
dekkend aanbod hebben op het gebied van verkeer. 
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Techniek 
Techniekonderwijs is meer dan een stroomkring of een bouwplaat in elkaar zetten. Ze gaan actief 
aan de slag, proberen dingen uit, leren kritische vragen te stellen en evalueren samen. Techniek leent 
zich uitstekend om nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen te 
ontwikkelen. Techniek op de basisschool is dan ook beter te omschrijven met de term “Wetenschap 
en Techniek” (W&T). 
 

 
Bron: www.kindante.nl/STEMII  Bee-Bot   Ozo-Bot    Pro-Bot 

 
Door de cyclus “Ontwerpend en Ontdekkend leren” in te zetten leren kinderen hoe ze stapsgewijs 
een onderzoeksvraag of probleemstelling kunnen aanpakken op een manier die ervoor zorgt dat er 
verschillende kennis- en vaardigheidsgebieden worden ontwikkeld. Daarnaast leren kinderen 
samenwerken (om gezamenlijk een onderzoek goed te kunnen volbrengen) en ervaren ze dat een 
onderzoek niet altijd hoeft te slagen om conclusies te kunnen trekken.  
 
Vanuit het STEM II project, welke een breed samenwerkingsproject is op het gebied van Wetenschap 
en Techniek binnen het primair onderwijs op een 40-tal scholen, is BS Leyenbroek in het verleden 
ondersteund in de ontwikkeling en implementering van W&T.  
 
Elke unit van  BS Leyenbroek beschikt over verschillende programmeermaterialen. Voorbeelden 
hiervan zijn de Co de Rups (onderbouw), Bee-Bot (onder- en middenbouw). Tevens kan BS 
Leyenbroek één keer per jaar gebruik maken van een 3D printer. Leerlingen en leerkrachten zijn vrij 
om deze materialen in te zetten bij het vormgeven en ontwikkelen van hun lessen. 
 
Kunstzinnige oriëntatie 
Onder deze term bundelen wij de vakken tekenen, handvaardigheid, muzikale vorming, dramatische 
vorming, dansante vorming en spel. Op BS Leyenbroek is vorming van kinderen via deze vakken een 
onderdeel van de totale persoonlijkheidsontwikkeling. De ontwikkeling van de zintuigen krijgt daarbij 
voldoende aandacht. De keuze uit diverse materialen en technieken laten we afhangen van de 
kinderen. 
 
Bewegingsonderwijs 
Op basisschool Leyenbroek hechten we veel belang aan het bewegingsonderwijs. Naast het 
beweegaspect vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd 
samen. Ook geven wij de leerlingen tijdens en tussen lessen door regelmatig gelegenheid om even te 
bewegen. 
 
 
 

http://www.kindante.nl/STEMII
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Onze blijvende ambities zijn:  
1. Wij beschikken over een goed gefaciliteerd interne gymzaal waardoor er effectieve gym 

tijd geboden kan worden.  
2. Wij besteden voldoende tijd aan bewegen.  
3. Wij doen jaarlijks mee aan de Nationale Sportdag in Sittard-Geleen. 
4. Kinderen kunnen deelnemen aan een naschools beweegprogramma Buurt in actie.  
5. Een groot deel van de leraren is bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen. In de 

organisatie hebben we het zo georganiseerd dat er altijd een bevoegde leerkracht de 
gymles verzorgd. 

6. Wij voldoen aan een uitgewerkt curriculum Lichamelijke opvoeding. 
7. Wij werken samen met Ecsplore om ons bewegingsonderwijs te optimaliseren. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seksuele en relationele vorming  
Op BS Leyenbroek doet mee aan het project “Lentekriebels” gebruikt.  
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door en hebben al veel vragen over 
het thema. De school sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan op deze ontwikkeling 
en geeft ze de juiste kennis en vaardigheden. Kinderen raken vertrouwd met het thema en leren dat 
het een normaal onderwerp is om over te praten en dat zij hierin hun wensen en grenzen mogen 
aangeven.  
 
Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen. 
Ze zijn zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. 
En maken verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit. Zo: 
  

 durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit. 

 ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema. 

 worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. 

 leren ze respectvol met elkaar om te gaan. 
 

Uiteindelijk heeft structurele aandacht meer effect dan ad hoc activiteiten.  
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Huiswerkbeleid   
We geven huiswerk mee om de kinderen te laten oefenen met plannen en te leren zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor het werk. Van ouders verwachten we dat zij thuis hun kind 
ondersteunen door erop toe te zien dat het werk gemaakt en geleerd wordt. Het werkt het beste als 
daarvoor een vast moment wordt gekozen en dat u zorgt voor een vaste rustige werkplek.  
Het kan gebeuren dat het huiswerk eens vergeten wordt te maken of mee naar school terug te 
nemen. Echter als dit voor de 3e keer gebeurt dan volgt er een consequentie. 
 
In groep 3 krijgen de kinderen wisselrijtjes met woorden mee die ze thuis kunnen lezen. 
In groep  4 krijgen de leerlingen af en toe opdrachten voor thuis mee, die betrekking hebben op het 
automatiseren van de leerstof (bv. keersommen en digitale klok). 
Vanaf groep 5 is structureel aandacht voor huiswerk. Dit wordt naar groep 8 toe in frequentie 
opgebouwd. Daarnaast kan het zijn de leerlingen leerstof meekrijgen voor een toets. In de groepen 7 
en 8 wordt naast maakwerk ook incidenteel leerwerk meegegeven.  
  
ICT in ons onderwijs 
ICT gaat op BS Leyenbroek een steeds belangrijkere plaats innemen. Wij zien in effectief gebruik van 
ICT een grote meerwaarde in ons dagelijkse aanbod. 
ICT helpt ons om effectief met onze leertijd om te gaan en beter aan te sluiten bij de behoeften van 
de individuele leerling. Middels goede ICT mogelijkheden zijn we steeds beter in staat om het 
onderwijsaanbod individueel af te stemmen, binnen de organisatie en realisatie die haalbaar is in een 
groep.   
 
Als we het over gepersonaliseerd leren hebben, dan gaat het over: 

 de diepte van leren (variëren van moeilijkheidsgraad) 

 de snelheid van leren (tempo waarin leerdoelen worden bereikt) 

 de verschillende leerstijlen (auditief, visueel of meer tast en beweging) 

 de motivatie (aangeboren en aangeleerd) 

 zelfsturing (leerling oefent invloed uit op zijn leerproces) 
 

Binnen ons aanbod maken we steeds vaker de keuze voor digitale oefenstof, verwerkingsstof of 
toetsing gelieerd aan methodegebruik maar vooral gebaseerd op de leerlijnen die daaraan ten 
grondslag liggen. Kinderen hebben daarbij steeds meer de mogelijkheid om naast eventuele basisstof 
zelf keuzes te maken in wat men wilt leren en wat men wilt oefenen (al dan niet binnen de vooraf 
vastgestelde kaders die de leerkracht bepaalt).  
Het is van belang dat we ons als leerkrachten en als school blijven inzetten om ervoor te zorgen dat 
leerlingen ICT-vaardig zijn. Hier werken we met name in de bovenbouw groepen aan, waarin ook een 
stuk zelfstandigheid van de leerlingen verwacht wordt.  
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21ste  Eeuwse vaardigheden 
Het begrip “21st – Century skills” is niet meer weg te denken 
op in de nationale en internationale onderwijssector. Alhoewel 
er geen eenduidige wetenschappelijke definitie van bestaat en 
er talloze 
variaties te vinden zijn, is er toch veel overeenstemming over 
het belang van deze generieke vaardigheden, die niet binnen 
een vakgebied op school te duiden zijn. Het zijn in ieder geval 
richtinggevende vaardigheden, die naast kennisvergaring van 
belang zijn voor de ontwikkeling vaneen kind in het huidige 
tijdsbeeld. Een aantal van die vaardigheden is o.a. gerelateerd 
aan de inzet en 
het gebruik van ICT en hebben in dat kader hier hun plek. 
 

4.2 Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs  
In het Schoolplan 2019-2023 zijn keuzes gemaakt om de kwaliteit van het onderwijs verder te 
verbeteren en de vaardigheden van het team te vergroten. Belangrijk daarbij is te behouden wat 
goed gaat (borgen) en te veranderen wat beter kan.  
 

In het schooljaar 2020-2021 werken we aan: 
 

 Ontwikkeldoel Activiteiten Tijdpad 
1.  Kiezen nieuwe methode 

voor technisch lezen, 
begrijpend lezen, Engels en 
wereldoriëntatie 

Inventariseren, oriënteren, uitproberen, 
definitieve keuze maken en aanschaffen 

2020-2021 

2.  Implementatie VLL Kim 
versie groep 3 

Verdiepen in methode, inzet in groep, 
afstemming tussen leerkrachten en observaties 

2020-2021 

3.  Ouderbetrokkenheid 3.0 Betere afstemming tussen ouders en school 2020-2021 
 

4.  Werken in units verbeteren De doorgaande lijn in aanpak en afstemming 
tussen de verschillende units verbeteren.  

Vanaf 2020 

5.  Borgen The Leader in Me 
en Rots in Water 

Door scholing blijven ontwikkelen Verder in 2020 

6.  Door ontwikkelen Kind 
Centrum 

Uitbreiden van samenwerking met de 
verschillende partners 

Verder in 2020 

7.  Schoolplein naar 
droomplein 

Schoolplein upgraden rekening houden met de 
speelbehoefte van kinderen 

Vanaf 2020 

8.  Ontwikkelen van 
verslagleggen via een 
Rapportfolio 
 

Oriënteren en vormgeven van het rapportfolio 
passend bij de ontwikkeling en visie van onze 
school 

Vanaf 2020 

9.  Werken zonder groepsplan 
 

Kennis hebben van de leerlijnen, duidelijk krijgen 
wat de specifieke onderwijsbehoeften van de 
individuele leerling zijn en deze goed vastleggen 
en communiceren 

Vanaf 2020 

 
 
Toelichting bij enkele van bovengenoemde items: 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmxM6C-InbAhXBjKQKHcOmDRsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/&psig=AOvVaw3KIa_CcnZ21Q6OFyqBonPe&ust=1526549989157301


 
 

 

Schoolgids 2020-2021 20 

 
1. Oriënteren op verschillende methodes, bekijken op NOT onderwijsbeurs en na keuze 
       uitproberen in de groepen.  
 
2. Oriënteren op het medium ouderportaal in afstemming met MIK De Rode Loper,  

ouderavond ter informatie van lopende thema’s, ouders als educatief partner 
meenemen. 
 

3. Vergaderen, delen van ervaringen, afstemmen van regels en afspraken, collegiale 
consultatie binnen de verschillende units. 
 

4. Nieuw collega’s volgen de training van The Leader in Me. Daarnaast komt dit thema 
regelmatig terug op studiedagen en worden The Leader in Me en Rots en Water 
geïntegreerd in het onderwijsaanbod. 

 
5. Afstemming verbouwing, gebruik en vormgeving schoolplein, in gebruik neming 

Ouderportaal. 
 
Het afgelopen jaar hebben we gewerkt, of zijn we nog bezig met: 
 

 Verhogen van de opbrengsten voor taal en spelling, door inzet van een nieuwe methode 
(Taal en Spelling op maat) extra aandacht en tijd te besteden aan inslijpen van spellingregels. 

 Implementeren van Taal en Spelling op maat, gecoördineerd door de specialist Leren 

 Oriënteren op en de aanschaf van de nieuwe methode voor aanvankelijk en technisch lezen 
groep 3. 

 Werken in units door goede samenwerking en afstemming binnen de units. 

 Studiedag Kind Centrum met alle partners en werkgroepen gevormd. 

 Ouderpanel gevormd aangaande oudercommunicatie. Eerste bijeenkomst heeft 
plaatsgevonden in het bijzin van directie, personeelsleden en ouders van de werkgroep en 
werd voorgezeten door mw. Maud Golsteyn van Kindante. I.v.m. Corona heeft dit geen 
vervolg meer gehad en zal in komende schooljaar weer worden opgepakt. 

 Noodgedwongen anders organiseren van onderwijs ten tijde van Corona 
 

De school is en blijft in beweging! 
 
Een overzicht van de uitgebreide plannen en een evaluatie van de plannen ziet u na 1 oktober op de 
website van de school (www.bsleyenbroek.nl) onder het kopje  jaarplan 2019-2023.  
 

4.3 Leerling Lighthouse   
Het Leerling Lighthouse bestaat uit leerlingen uit unit 5/6 en 7/8. Zij hebben gesolliciteerd voor deze 
functie. Het panel komt een aantal keer per jaar bij elkaar onder voorzitterschap van een 
afgevaardigde van het team. Voorafgaand aan elke vergadering bespreken de 
groepsvertegenwoordigers de agendapunten binnen de unit. Na afloop van de vergadering brengen 
zij verslag uit van de resultaten. 
 
 

http://www.bsleyenbroek.nl/


 
 

 

Schoolgids 2020-2021 21 

Met het functioneren van het Leerling Lighthouse willen we bereiken dat: 
 

 de betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen school wordt vergroot; 

 wij als schoolteam beter inzicht krijgen in wat de kinderen vinden van hun school en de 
dingen die we op school doen; inspraak organiseren; 

 de kinderen kunnen oefenen met het formuleren van hun mening over zaken die hen direct 
aangaan; 

 de kinderen meer inzicht krijgen in de werking van de democratie. 
 
Ze denken samen na over een mission statement en formuleren aan het begin van het schooljaar een 
aantal Big rocks die middels een tijdspad visueel gemaakt worden.  
 

4.4 Ouderbetrokkenheid en communicatie 
De rol van ouders en school bij onderwijs en opvoeding is niet gelijk, 
maar wel gelijkwaardig. Vanuit dit vertrekpunt vindt op onze school de 
communicatie tussen ouders en school plaats. De ouders zijn primair 
verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. De school is primair 
verantwoordelijk voor het onderwijs aan dit kind.  De ouders vervullen 
voor onze school de rol van pedagogisch partner, want zij beschikken 
over veel kennis over de groei, de ontwikkeling en het karakter van 
hun kind. De school vervult voor de ouders de rol van onderwijskundig 
of didactisch partner, waar veel kennis is over hoe kinderen leren en 
samen leven. De ouders en de school hebben gezamenlijk hetzelfde doel: het kind optimale kansen 
bieden voor ontplooiing. Het onderwijs en de opvoeding zijn zo nauw met elkaar verbonden dat wij 
samen optrekken om dit doel te bereiken.  
De samenwerking tussen ouders en school betekent dat ouders een actieve rol hebben bij het 
onderwijs aan hun kind. Zowel leerkrachten als ouders investeren in een goede, bestendige en 
positieve, wederzijdse relatie. Voor ons is daarbij het uitgangspunt dat we doen wat we zeggen en 
zeggen wat we doen.  
 
Werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0 / communicatie 
Uit de tevredenheidonderzoeken die regelmatig worden gehouden, blijkt dat ouders wensen dat de 
communicatie vanuit school verbetert. In schooljaar 2019-2020 is daarom besloten om een 
werkgroep in het leven te roepen een start gemaakt en heeft een groep ouders zich opgegeven om 
deel te nemen aan deze werkgroep. Doel van de werkgroep is om de ouderbetrokkenheid en 
communicatie te verbeteren. Helaas is de werkgroep, vanwege de Corona maatregelen, slechts één 
keer bijeengeweest. In schooljaar 2020-2021 wordt hier een vervolg aan gegeven. 
 
Communicatie 
Het communiceren met ouders maakt een digitale ontwikkeling door. Zo zien we de trend in het 
gebruik van online oudercommunicatiemiddelen. Onze website als zodanig wordt alleen nog 
maar  gebruikt voor ‘statische’ informatie. Ook het verzenden van nieuwsbrieven naar mailadressen 
van ouders doen wij niet meer.  
Voor de communicatie met ouders maken wij gebruik van een ouderportaal (ISY en Klasbord). Hier 
kunnen we snel en effectief communiceren met ouders op schoolniveau en/of groepsniveau.  
Op dit moment biedt ISY en Klasbord voor ons en de ouders de volgende mogelijkheden: 
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 Snelle en adequate berichtgeving naar ouders 

 Delen van kalender en planningen 

 Plannen van oudergesprekken door de ouders 

 Delen van bestanden met ouders 
We zijn ons steeds meer ervan bewust dat we zaken met ouders nog meer mogen delen. Wat voor 
ons als team vanzelfsprekend is, hoeft dit voor ouders niet zo te zijn. Ook het delen van de 
momenten, activiteiten enz. waar we trots op zijn, mag nog meer via ISY met ouders gedeeld 
worden. Daarnaast heeft de ervaring van de afgelopen twee jaar geleerd dat een algemene 
ouderavond ook als zeer welkom ervaren wordt.  
Wanneer ouders inhoudelijke vragen of klachten hebben dan vinden wij het belangrijk om dit 
persoonlijk te doen en niet via een digitaal middel zoals email.  
 

5 Zorg en begeleiding 

 

5.1 Algemeen 
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en 
zorg, maar zeker diegenen die moeite hebben met het leren of die juist vlot leren.  
Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp, leertijd en oefenstof. Wie goed kan 
leren krijgt extra uitdagende opdrachten. De leerkrachten proberen de oefenstof te geven die past 
bij de ontwikkelingsfase van uw kind. Maar dat lukt niet altijd, omdat enerzijds de problemen bij 
kinderen soms heel complex en divers zijn en anderzijds leerkrachten niet altijd optimaal kunnen 
inspelen op de individuele behoeften van kinderen. Onderwijs op maat is een begrip dat we voort- 
durend aan het ontwikkelen zijn. 
 
Het is vaak moeilijk voor een leerkracht als deze moet melden dat het op school minder goed gaat 
dan verwacht. Soms komt dat omdat ouders te hoge verwachtingen hebben, soms is er meer aan de 
hand. Kinderen kunnen zich moeilijk concentreren, vertonen problemen in het gedrag, blijven achter 
met lezen of rekenen of maken de meest merkwaardige fouten. Begrippen als dyslexie, rekenstoornis 
(als dyscalculie) en leer– of gedragsprobleem vallen dan al snel. Maar wat is er eigenlijk precies aan 
de hand? En, wat kan er aan gedaan worden? 
 
Als er sprake is van achterstanden of andere problemen dan zal de groepsleerkracht die proberen 
weg te werken om het kind zo snel mogelijk (weer) op het goede spoor te krijgen. Zij worden in het 
groepsplan ingedeeld op zorgbehoefte. In dit plan wordt aangegeven  welke gerichte activiteiten, 
gedurende  een  periode van enkele  weken, er met een kind  gedaan worden.  
 
Wanner op zorgniveau 3 zorg nodig is, zal dit altijd met ouders besproken. Als de leerkracht behoefte 
heeft aan ondersteuning bij het vormgeven van de specifieke zorg, dan wordt die geboden door de 
interne begeleider van de school: zij bespreekt met de leerkracht hoe de extra zorg die een kind in de 
groep nodig heeft gegeven kan worden of adviseert contact op te nemen met een externe specialist. 
 
De zorg en begeleiding is onderverdeeld in 5 niveaus: 
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Zorgniveau 1 :  
Het bieden van een effectief onderwijsaanbod 
Geen speciale ondersteuning op school. 
 
Zorgniveau 2 :  
Extra begeleiding in de klas 
Intensivering van het onderwijsaanbod. Extra ondersteuning binnen de groep onder 
verantwoordelijkheid van de leerkracht, gericht op terugkeer in niveau 1. 
 
Zorgniveau 3 :  
De gestructureerde interventie 
Extra intensieve en systematische aanpak door het inzetten van een specifieke 
interventie. Leerkracht, interne specialist en/of intern begeleider stemmen inhoud en 
aanpak af, gericht op terugkeer in niveau 2 en 1. 
 
Zorgniveau 4:  
Autonome bestuursondersteuning (KindanteKwadrant, Preventieve Dyslexiezorg, procesbegeleiding, 
uren Adelante) Interventies binnen het (groeps)plan met een afgestemd aanbod (mogelijk afwijkend 
van het reguliere curriculum) gericht op terugkeer in niveau 3, 2 en 1. 
Ondersteuning op school gericht op terugkeer in niveau 3, 2 en 1. 
 
Zorgniveau 5: 
Verwijzing SBO en SO en/of maatwerk. In de Westelijke Mijnstreek is de trajectbegeleider altijd 
betrokken. 
NB. In een aantal gevallen kan een uitzondering worden gemaakt en beredeneerd afgeweken 
worden van de richtlijn. 
 

5.2 Zorgprotocol en Intern Begeleider 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen aangesproken worden op hun mogelijkheden. Dit betekent 
dat wij alle kinderen willen laten werken op hun eigen niveau (adaptief onderwijs) om hun ‘talent’ 
optimaal te benutten. De groepsleerkrachten zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij trachten het primaire 
onderwijsproces en de daarbij behorende zorg af te stemmen op de leervraag van de individuele 
kinderen. De intern begeleider kijkt hierbij voortdurend over ‘de schouder mee’. Indien nodig onder- 
steunt zij de leerkrachten bij het afstemmen, signaleren en analyseren van onderwijsleerproblemen. 
Daarnaast is de intern begeleider verantwoordelijk voor het coördineren, continueren en controleren 
van zorg( trajecten) binnen de gehele schoolorganisatie. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de 
intern begeleider en de directeur van de school. 
 
De taken van de IB-er zijn o.a.: 

 Intake van nieuw aangemelde leerlingen  

 Onderhouden van contacten met de PSZ vanwege afstemming, doorgaande leerlingenzorg en na 
toestemming van ouders het bespreken van de leerlingen i.v.m. de overdracht van leerlingen 
naar het P.O. 

 Coördineren van de interne en externe leerlingenzorg. 

 Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van zorgbeleid en op de hoogte houden van de 
leerkrachten hiervan.  
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 Coaching van leerkrachten bij het aanleren van nieuwe vaardigheden op het gebied van het 
pedagogisch handelen en managementvaardigheden. 

 Verder voert zij overleg met en is zij aanspreekpunt voor ouders en directie en geeft leiding aan 
groeps- en leerling besprekingen. 

 Monitoren van de opbrengsten ( kwaliteitszorg) en initiëren van acties om daar waar ze tegen 
vallen, op een hoger plan te brengen. 

 
De groeps- en leerling besprekingen zijn een belangrijke schakel in de zorg aan onze leerlingen. Aan 
de start van het schooljaar en na ieder Cito-toetsmoment in de periode januari en juni bespreken 
groepsleerkrachten en de intern begeleider de vorderingen van de groep en de individuele kinderen 
en reflecteren op het geboden onderwijs in de periode tussen twee toets momenten in. Ook 
informatie verkregen uit methode gebonden toetsen en dagelijks werk wordt in de bespreking 
meegenomen. 
 
Tijdens de groepsbespreking wordt besloten welke vervolgacties genomen zullen worden. Er worden 
aandachtspunten voor de gehele groep geformuleerd, de onderwijsbehoeftes van kinderen worden 
verhelderd en/of aangescherpt en er worden kinderen gesignaleerd die extra zorg nodig hebben. Op 
basis van alle informatie uit toetsing en gesprekken stellen de groepsleerkrachten een groepsplan 
(rekenen, begrijpend- en technisch lezen en spelling) op waarin het onderwijsaanbod voor de hele 
groep, subgroepen en/of individuele kinderen wordt geformuleerd. In geval van complexe 
vraagstelling met betrekking tot een individuele leerling wordt er in navolging op een 
groepsbespreking een leerlingbespreking ingepland. Centraal in de leerlingbespreking staat om op 
basis van de begeleidingsvraag van de leerkracht de onderwijsbehoeften van de betrokken leerling te 
verhelderen en te bekijken hoe de leerkracht aan deze onderwijsbehoeften de komende periode 
tegemoet kan komen. 
 

5.3 Leesproblemen en Dyslexie 
Onze school werkt we met het programma BOUW! van Lexima. Bouw! is een computergestuurd 
interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 5 voorkomen 
kunnen worden. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, 
oudere leerlingen van vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.  Wij houden als school daarbij de 
verdeling aan dat er 2x per week op school wordt geoefend en 2x per week thuis. Door de  gedeelde 
verantwoordelijkheid en met deze frequentie is het een bewezen effectief interventie programma. 
Worden er ruim 60% minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie gediagnosticeerd. 
Het programma is naast andere meetmethodes te gebruiken. 
Scholen die met Bouw! werken voldoen aan de eisen van zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar 
diagnostiek dyslexie (bron: Masterplan Dyslexie en Kwaliteitsinstituut Dyslexie) 
Bouw! vermindert het aantal diagnoses dyslexie en de instroom naar dyslexiebehandeling buiten de 
school. 
Kinderen die een dyslexieverklaring hebben, komen in aanmerking voor compenserende of 
dispenserende maatregelen. Hierbij is te denken aan het voorlezen van teksten (behalve bij 
begrijpend lezen), verminderen van overschrijfwerk, het vergroten van de tekst en/of meer tijd om 
de toets te maken. De maatregelen worden afgestemd op de behoefte van het kind. De extra tijd kan 
niet gegeven worden als het gaat om toetsen waarbij de normering in tijd uitgedrukt wordt zoals 
bijvoorbeeld de DMT-leestoets en de AVI-toets. 
Bovengenoemde stappen en aanpakken staan uitgebreider beschreven in het dyslexieprotocol. 
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5.4 Dyscalculie 
Ook leerlingen die een dyscalculieverklaring hebben, komen in aanmerking voor compenserende of 
dispenserende maatregelen. De maatregelen worden afgestemd op de behoeften van de leerling en 
adviezen van de betrokken onderzoeksinstelling. Deze kunnen per leerling verschillen. Ook hier 
conformeren we ons aan de voorschriften van de inspectie als het gaat om de afname van de CITO 
toetsen. 
 

5.5 Meer en hoogbegaafdheid   
Op BS Leyenbroek zorgen we er voor dat de excellente leerling (meer- of hoogbegaafd) zich in de 
eigen groep optimaal kan ontwikkelen. Binnen de eigen groep worden er binnen het reguliere 
onderwijsprogramma waar mogelijk aanpassingen gedaan, er wordt gedifferentieerd.  
Bij differentiatie wordt aan de sterkere leerlingen verrijkingsstof aangeboden. Verrijking is onder te 
verdelen in verdieping en verbreding. Verdieping sluit aan op de basisstof en het reguliere 
curriculum. Verbreding is een uitbreiding van het reguliere curriculum, bijvoorbeeld door een cursus 
Spaans. Verdieping is het verkennen en onderzoeken van een ander element van het vakgebied, dat 
is iets anders dan het vooruit laten werken van leerlingen. Want bij dat laatste wordt het verschil met 
de andere leerlingen alleen maar groter. Ook loopt de leerkracht in groep 8 dan 
waarschijnlijk vast met de leerling, omdat hij de stof van dat jaar al doorgewerkt heeft. Het is 
belangrijk dat de verdiepingsstof niet bovenop het gewone werk komt, maar dat de reguliere leerstof 
compact wordt aangeboden en dat de verdieping in plaats van herhalingsstof komt. Bij het 
selecteren van verdiepingsstof is het belangrijk dat de leerstof uitdagend is en waar dat kan aansluit 
bij de interesses van de leerlingen. 
 
Wanneer er signalen van ouders, leerkrachten of externen komen dat een leerling kenmerken laat 
zien van meer- of hoogbegaafdheid, dan bespreken we de leerling tijdens een leerlingbespreking. 
Samen met de leerkracht, ouders, Ib-er en specialist begaafdheid proberen we een zo compleet 
mogelijk beeld te schetsen van deze leerling. Zo kunnen we ook de leerstof gaan afstemmen op het 
individuele kind. 
 
Voor meer- of hoogbegaafde kinderen is het waardevol om zo nu en dan ook aan de slag te gaan met 
peers, kinderen die op hetzelfde denkniveau functioneren of dezelfde interesses delen. Ongeveer 
een keer per 2 weken is er dan ook een mogelijkheid om een kind te laten meedoen in de plusgroep. 
In kleine groepjes wordt er aan opdrachten gewerkt waarbij we de hogere denkvaardigheden 
aanspreken (Taxonomie van Bloom). 
 

5.6 Onderwijs aan zieke leerlingen 
Voor leerlingen die niet naar school kunnen vanwege langdurig ziek zijn, wordt in overleg met de 
ouders gekeken hoe het onderwijs kan worden doorlopen. Dit kan via het meegeven van huiswerk. 
Indien nodig zal externe hulp voor Onderwijs aan zieke leerlingen worden ingeschakeld. Wordt een 
leerling opgenomen in een academisch ziekenhuis dan wordt het onderwijs overgenomen door een 
consulent van de ziekenhuisschool van het desbetreffende ziekenhuis. Er is dan regelmatig overleg 
met school. De vorderingen van deze leerlingen worden extra in de gaten gehouden. 
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5.7 Oudergesprekken 
Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Wij hebben 
elkaar nodig om tot goede resultaten te komen. Daarom zijn goede contacten en informatie-
uitwisseling tussen school en ouders noodzakelijk. Wij informeren u over alle schoolse zaken en over 
het wel en wee van uw kind. We verwachten van u dat u ons van belangrijke gebeurtenissen en 
ontwikkelingen thuis met betrekking tot uw kind op de hoogte stelt.  
 
Algemeen 
De informatie verkregen vanuit het leerlingvolgsysteem, observaties, methode gebonden toetsen, 
werkanalyses en de groeps- en leerlingbespreking willen wij natuurlijk met u delen. Daarom 
organiseren wij een keer per jaar, begin schooljaar, een omkeergesprek. Hierbij staan de behoeften 
van het kind centraal. Daarnaast vinden er nog twee keer reguliere oudergesprekken plaats. Ouders 
krijgen tijdens deze gesprekken informatie over de vorderingen en welbevinden van hun kind en 
worden in de gelegenheid gesteld hun vragen te stellen. Ouders die buiten de vaste 
oudergesprekken behoefte hebben aan een gesprek kunnen dit altijd kenbaar maken bij de 
leerkracht van hun kind. Ook  kunnen leerkrachten contact opnemen met de ouders als daar 
aanleiding toe is. 
 
Groeiwijzer 
De ontwikkeling van onze kleuters wordt bijgehouden in het digitale groeiwijzer. Deze is gekoppeld 
aan de methode Speelplezier. De onderwijs doelen en  vaardigheden worden per 
ontwikkelingsbebied gevuld in niveau’s d.m.v. observaties/ spelopdrachten. De ontwikkelingen wordt 
gevisualiseerd middels foto’s.  
 
Documenten 
Voorafgaand aan ieder rapportgesprek (twee keer) ontvangen de ouders het leerlingrapport.  
 

5.8 Schoolopbrengsten  
Spelling: In de groepen 3, 4, 5 en 8 is een mooie groei op het gebied van spelling. Bij de groepen 6 en 
7 hebben de kinderen in de eerste periode van het schooljaar nog onvoldoende geprofiteerd van het 
aanbod van de nieuwe methode van Spelling op maat. De scores zijn positief bijgetrokken richting de 
eindmeting en de geboden extra instructie heeft zijn vruchten afgeworpen. Dit zal in het komende 
schooljaar worden voortgezet.  
 
Rekenen: bij de groepen 3, 4, 5  en 7 is een positieve groei zichtbaar. In groep 6 en 8 heeft de groep 
zwakke rekenaars onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Omdat we merken dat 
de automatisering van rekenvaardigheden moeizaam verloopt, gaan wij investeren in het opleiden 
van collega’s d.m.v. de cursus Met sprongen vooruit. Daarnaast zijn ondersteunende materialen voor 
bij les geïnventariseerd en aangevuld om de lessen nog beter vorm te geven. 
 
Begrijpend lezen: er is in alle groepen een positieve ontwikkeling zichtbaar op het gebied van 
begrijpend lezen. Wij hebben dit jaar als pilot de methode Nieuwsbegrip geïntroduceerd en deze 
blijkt mee te helpen in het aanleren van vaardigheden om een tekst goed te bestuderen en te 
begrijpen. Wij gaan de eerste periode van het komend schooljaar de methode Nieuwsbegrip 
evalueren en eventueel andere methoden vergelijken. We hopen daarna te kunnen overgaan tot 
aanschaf van een nieuwe methode voor begrijpend lezen. 
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DMT: Groep 3 en 4 laten een wat grotere groep zwakke lezers zien. Echter door Corona hebben de 
kinderen een stuk technische ondersteuning gemist. In de laatste periode van het jaar laten de 
groepen een positieve groei zien. Ook groep 5, 6 en 7 laten een mooie groei zien. Groep 8 laat bij de 
zwakkere lezers onvoldoende groei zien. Wij zien dat de methode van technisch lezen niet meer 
aansluit bij de behoefte. De eerste periode van het komend schooljaar worden een aantal methoden 
voor technisch lezen vergeleken. Daarna zullen wij overgaan tot een pilot waarin een van de 
methoden zal worden uitgeprobeerd. Wanneer deze goed bevalt, gaan we over tot aanschaf van een 
nieuwe methode. Wij hopen dat deze methode in alle groepen een positief effect zal opleveren in de 
leesresultaten. Daarnaast zullen leerkrachten gecoacht worden in het begeleiden van de 
onvoldoende lezers. 
 

5.9 De resultaten van de eindtoets 
De CITO eindtoets verschaft informatie over individuele leerlingen in verband met de overgang naar 
het voortgezet onderwijs en levert tevens informatie t.b.v. de evaluatie van het onderwijsprogramma 
van de school. De verstrekte schoolrapporten worden vergeleken met de gemiddelden van alle 
deelnemende en alle vergelijkbare scholen. Onze school houdt de schoolrapporten goed bij en 
gebruikt de resultaten voor de schoolevaluatie.  
 
Gemiddelde ongecorrigeerde standaardschoolscore Eindtoets  

 Landelijk BS Leyenbroek 

2018 534,9 538,3 

2019 535,7 539,8 

2020 Geen afname i.v.m. 
Coronavirus 

Geen afname i.v.m. 
Coronavirus 

 
Uitstroomgegevens BS Leyenbroek 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

VWO 5 13 9 

HAVO/VWO 12 5 0 

HAVO 11 11 7 

VMBO TL/ HAVO 8 4 2 

VMBO TL 8 3 8 

VMBO KL-TL 2 0 3 

VMBO KL  0 2 7 

VMBO BL-KL 0 0 0 

VMBO BL 0 0 0 

LWOO 0 1 2 

Praktijkonderwijs 0 0 0 

VSO 0 0 0 

Totaal 46 39 38 

 
De uitstroom naar VWO en Havo is lager dan voorgaande jaren. De gerealiseerde uitstroom  komt 
echter overeen met het beeld en de prestaties van deze jaargroep gedurende de gehele 
schoolloopbaan en is daarmee ook verklaarbaar. 
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Door het volgen van de leerresultaten van uw zoon of dochter door de jaren heen en het bespreken 
van de CITO LOVS gegevens met de leerkrachten in alle groepen, kunt ook u zich een eerlijk beeld 
vormen over de kwaliteiten van uw zoon of dochter. Een goede communicatie tussen school en 
ouder gedurende de 8 schooljaren voorkomt een verkeerd verwachtingspatroon bij u als ouder 
betreffende de mogelijke verwijzing. Verkeerde verwachtingen leggen veel te vaak een enorme druk 
op de leerling en dat bevordert de ontwikkeling allerminst. Aan ons de taak om samen met ouders 
goed af te stemmen en met regelmaat met elkaar in gesprek te zijn en blijven.  
 

5.10 Voor-advies groep 6 en 7 en uitstroomadvies in groep 8 
De Eindtoets geeft per kind een indicatie van zijn/haar mogelijkheden in het voortgezet onderwijs; 
bovendien geeft het de school inzicht in het niveau van allerlei deelvaardigheden per kind, maar ook 
voor de hele groep. Deze groepsresultaten gebruiken wij onder andere voor beslissingen over 
methodekeuze, didactische ontwikkeling en ter bevestiging van onze advisering richting voortgezet 
onderwijs.  
Aan het eind van groep 6 en 7 krijgen alle leerlingen een voor-advies voor het voortgezet onderwijs. 
Dit geeft aan wat de verwachting is van het uitstroomniveau aan het eind van de basisschool, ervan 
uitgaand dat het kind zich op dezelfde wijze blijft ontwikkelen.  
 
We betrekken de volgende gegevens bij de uitstroomindicatie: 

 de werkhouding en motivatie van het kind; 

 de resultaten van de methodegebonden toetsen; 

 de resultaten van de CITO LOVS-toetsen; 
 
Het voor-advies wordt  in een oudergesprek aan het einde van het schooljaar toegelicht.  
 
Elke leerling uit groep 8 krijgt voor 1 maart van school een schooladvies. Daarin staat welk type VO 
het beste bij de leerling past. De school kijkt daarvoor o.a. naar leerprestaties, aanleg en 
ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. Na het advies vindt de aanmelding bij een school 
voor voortgezet onderwijs plaats. 
Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets PO, een objectief 
tweede gegeven bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets. De Eindtoets wordt 
afgenomen in april, in mei volgt de rapportage daarover. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij 
de plaatsing van leerlingen in het VO. Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, 
moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze 
heroverweging, in overleg met de ouders van het betreffende kind. De heroverweging kan leiden tot 
een wijziging in het schooladvies. Als het resultaat van de eindtoets PO minder is dan verwacht, mag 
de basisschool het schooladvies niet aanpassen. 
 
Soms zijn er meerdere gesprekken noodzakelijk om tot een verantwoord schooladvies te komen. Alle 
eindadviezen worden door de directeur en de leerkrachten van groep 8 ondertekend. Nadat de 
kinderen groep 8 verlaten hebben, krijgt de school nog een aantal jaren overzichten van hun 
vorderingen om ze te kunnen volgen en te evalueren of de schoolloopbaan overeenkomt met de 
verwachtingen en ons advies. 
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5.11 Scholing van leraren 
Het is belangrijk dat wij als professionals beschikken over voldoende zelfkennis en reflectief 
vermogen, zodat we kritisch kunnen en durven kijken naar de effecten van ons eigen handelen. 
Didactische, organisatorische, coachende en communicatieve vaardigheden zijn nodig om op die 
manier aan leerlingen steeds meer ruimte te bieden om het zelf te leren doen.  
In het schooljaar 2020-2021 gaan we verder met scholing en professionalisering. In de jaarplanning 
zijn diverse studiedagen daarvoor opgenomen. Hieronder de belangrijkste zaken: 
 

 2 leerkrachten gaan de Habbit training van onze schoolontwikkeling “The Leader In Me” 
volgen. 

 1 leerkracht gaat de driedaagse training Rots en Water volgen. 

 het hele team volgt tijdens een studiedag het vervolg op de VFAT (omgaan met verbale en 
fysieke agressie training). 

 álle BHV-ers volgen de verplichte herhalingslessen. 

 ongeveer de helft van de leerkrachten neemt deel aan één of meerdere kenniskringen van 
Kindante. 

 1 leerkracht volgt de basiscursus startend MR lid. 

 álle leerkrachten van de unit 1-2 volgen de “borging Speelplezier” en “¼ circuit”. 

 minimaal 1 leerkracht volgt de training “meidenvenijn”. 

 4 leerkrachten gaan de cursus volgen Met Sprongen vooruit. 
 

5.12 Stagiaires en Leerwerkbedrijf (Vista) 
Onze school stelt plekken ter beschikking voor stagiaires van verschillende 
opleidingen op MBO  en HBO. U zult als ouder altijd worden geïnformeerd als er een stagiaire 
werkzaam is in de groep van uw zoon/dochter. De groepsleerkracht blijft te allen tijden 
verantwoordelijk. Deze stagiaires mogen wel onder hun toezicht activiteiten uitvoeren binnen de 
groep.  
Het is de bedoeling dat in de loop van schooljaar 2020-2021 Leyenbroek een leerwerkbedrijf gaat 
worden voor studenten van het Vista college. In samenwerking met de Kindpartner MIK en het Vista 
college kunnen geselecteerde studenten een deel van hun opleiding in ons gebouw volgen. Daarbij 
doorlopen zij hun stage afwisselend binnen school én in de opvang. Het was oorspronkelijk de 
bedoeling dat dit op 1 augustus zou starten, echter vanwege de Corona maatregelen is dit uitgesteld 
tot een nog niet bekend moment in schooljaar 2020-2021. 
 

6 Praktische aangelegenheden 

 

6.1 Contact met school 
U bent altijd  welkom om binnen te wandelen met uw vragen e/o zorgen. De leerkracht zal u altijd te 
woord staan. Zou het overlegmoment ongelegen komen dan zal de leerkracht een afspraak voor een 
gesprek met u maken. De groepsleerkracht is in eerste lijn uw aanspreekpunt. Indien gewenst en in 
overleg met de leerkracht kunt u een afspraak maken met de betreffende intern begeleider (IB-er).  
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Mocht u het gevoel hebben dat uw vragen onbeantwoord blijven e/o bent u het oneens met het 
gehanteerde beleid (in relatie tot uw kind) dan kunt u contact opnemen met de directie van de 
school. Deze zal altijd de leerkracht en intern begeleider van dit gesprek op de hoogte brengen.  
Voor overige vragen rondom de school en het onderwijs kunt u altijd contact opnemen met de 
directie van de school. Op werkdagen zijn de medewerkers van de school tussen 08.15 en 16.30 uur 
telefonisch bereikbaar.  
Om het leerproces van de kinderen niet te verstoren zijn leerkrachten tijdens lesuren niet telefonisch 
bereikbaar! U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 045-4513138.  
Medewerkers van de school zijn ook middels e-mail te bereiken. Deze zijn te vinden op onze website 
www.bsleyenbroek-sittard.nl  
 
Wij vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de ontwikkeling van uw kind. Daarom 
creëren wij voldoende mogelijkheden tot overleg. Dit doen wij onder andere middels de bekende 
rapportgesprekken. De omkeergesprekken vinden aan de start van het schooljaar plaats. Eventuele 
voortgangsgesprekken worden in overleg met U als ouders afgesproken. De rapportgesprekken 
vinden plaats in maart en op het eind van het schooljaar op aanvraag van ouders e/o leerkracht. U 
kunt voor de gesprekken weer inschrijven via ISY. Daarnaast houden we u middels ISY voor 
schoolgerelateerde zaken, via Klasbord voor klasgerelateerde zaken en de website zo veel mogelijk 
op de hoogte over alle ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen. 
Wilt u zaken bespreken of heeft u een probleem dat groepsgebonden is, neemt u dan gerust contact 
op met de leerkracht of met de directeur.  
 

6.2 Schooltijden 
Groep 1 
Maandag  8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.40 uur tot 14.45 uur 
Dinsdag     8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.40 uur tot 14.45  uur 
Woensdag  8.30 uur tot 12.30 uur 
Donderdag  8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.40 uur tot 14.45 uur 
Vrijdag   hele dag vrij 
 
Groep 2: 
Maandag  8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.40 uur tot 14.45 uur 
Dinsdag     8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.40 uur tot 14.45 uur 
Woensdag  8.30 uur tot 12.30 uur 
Donderdag  8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.40 uur tot 14.45 uur 
Vrijdag   8.30 uur tot 12.00 uur en ’s middags vrij 
 
Groep 3: 
Maandag  8.30 uur tot 11.40 uur en van 12.20 uur tot 14.45 uur 
Dinsdag     8.30 uur tot 11.40 uur en van 12.20 uur tot 14.45 uur 
Woensdag  8.30 uur tot 12.30 uur 
Donderdag  8.30 uur tot 11.40 uur en van 12.20 uur tot 14.45 uur 
Vrijdag   8.30 uur tot 12.00 uur en ’s middags vrij 
 
 
 

http://www.bsleyenbroek-sittard.nl/
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Groep 4: 
Maandag  8.30 uur tot 11.40 uur en van 12.20 uur tot 14.45 uur 
Dinsdag     8.30 uur tot 11.40 uur en van 12.20 uur tot 14.45 uur 
Woensdag  8.30 uur tot 12.30 uur 
Donderdag  8.30 uur tot 11.40 uur en van 12.20 uur tot 14.45 uur 
Vrijdag   8.30 uur tot 11.40 uur en van 12.20 uur tot 14.45 uur 
 
Groep 5 tot en met 8: 
Maandag  8.30 uur tot 12.20 uur en van 13.00 uur tot 14.45 uur 
Dinsdag     8.30 uur tot 12.20 uur en van 13.00 uur tot 14.45 uur 
Woensdag  8.30 uur tot 12.30 uur 
Donderdag  8.30 uur tot 12.20 uur en van 13.00 uur tot 14.45 uur 
Vrijdag   8.30 uur tot 12.20 uur en van 13.00 uur tot 14.45 uur 
 
Alle kinderen hebben ’s ochtends een pauze van 15 minuten. 
Tijdens deze pauzes mogen de kinderen iets eten en/of drinken.  
Wij willen u vragen uw kind geen snoep, zoetigheid en/of snacks mee te geven. Wij willen namelijk 
gezond eetgedrag stimuleren. Wilt u bij uw keuze van eten en drinken ook letten op het milieu. Zorg 
a.u.b. voor zo weinig mogelijk afval.  
 
Wanneer een kind wegens ziekte of andere omstandigheden de school niet kan bezoeken, wilt u dit 
dan voor schooltijd (08.15-08.30 uur) via telefoonnummer 046-4513138 laten weten.  
Wij controleren de klassen op aanwezigheid van onze leerlingen en melden ongeoorloofd verzuim bij 
de leerplichtambtenaar. 
 
Wordt uw kind onder schooltijd ziek, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld met het verzoek uw 
kind te komen ophalen. Geeft u goedkeuring aan school om uw kind zelfstandig naar huis te laten 

gaan, dan wordt van het kind verwacht naar school te bellen als het veilig thuis is aangekomen. 

Geef daarom relevante telefoonnummers door, zodat we altijd iemand kunnen bereiken! 
 

6.3 Inloopregeling 
Als school verzoeken wij jullie als ouder, jullie kinderen op tijd naar school te sturen. De leerlingen 
gaan direct naar hun eigen lokaal waar de groepsleerkracht vanaf 08.20 uur aanwezig is om de 
kinderen te begroeten. Om 08.30 uur start de lesdag. 
Om ervoor te zorgen dat de lessen op tijd kunnen beginnen, verlaten de ouders die de kinderen naar 
binnen begeleiden de klaslokalen weer bij het belsignaal van 08.25 uur. Ouders die de 
groepsleerkracht willen spreken doen dat bij voorkeur na school of per mail. 
 

6.4 Benutting van de verplichte onderwijstijd 
In de onderwijswetgeving is vastgelegd hoeveel uren les de leerlingen minimaal moeten krijgen. In 
acht jaren basisschool is dat tenminste 3520 uren in de eerste 4 schooljaren en minimaal 3760 uur in 
de laatste 4 schooljaren. Gemiddeld over 8 schooljaren is dat 940 uur per jaar en gedurende 8 jaar 
basisschool minimaal 7520 uur. 
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Voor het schooljaar 2020-2021 zijn onze onderwijsuren: 
groep 1:  786  uur 
groep 2 en 3:  919  uur 
groep 4 t/m 8:   991  uur 
Totale lestijd groep 1 t/m 8: 7579 uur (wettelijk 7520 uur). 
 
Scholen mogen voor de groepen 3 tot en met 8 maximaal zeven keer per jaar een vierdaagse 
schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken waarin een algemene feestdag valt of waarin, naar 
plaatselijk gebruik, traditioneel een vrije dag wordt gegeven.  
 
Onvolledige schoolweken in schooljaar 2020-2021 zijn in 2020: week  37, 42, 44, 47 en in 2021 week 
17 en 24. 
 
Meer informatie over het vakantierooster treft u aan op de website van Kindante.  Klik hier 

 

6.5 Vakanties en vrije dagen 
Vakanties 
Herfstvakantie:  17 oktober t/m 25 oktober 2020 
Kerstvakantie:   19 december 2020 t/m 3 januari 2021 
Voorjaarsvakantie: 13 februari t/m 21 februari 2021 
Meivakantie:  1 mei t/m 16 mei 2021 
Zomervakantie:  24 juli t/m 5 september 2021 
 
Vrije dagen 
Paasmaandag:  5 april 2021 
Koningsdag:  27 april 2021 
Pinkstermaandag: 24 mei 2021 
 
Opvallend 
Bevrijdingsdag (5 mei) en Hemelvaart (13 en 14 mei) vallen ín de  meivakantie. Koningsdag (27 april) 
valt in een reguliere schoolweek. 
 
Studiedagen:  
Woensdag   9 september 2020 
Donderdagmiddag  15 oktober 2020 (ochtend gewoon school) 
Vrijdag    16 oktober 2020 
Maandag   26 oktober 2020 
Woensdag   18 november 2020 
Dinsdagmiddag  9 februari 2021 (ochtend gewoon school) 
Maandag   26 april 2021 
Vrijdag    18 juni 2021 
 
Vrije middagen: 
Vrijdagmiddag   12 februari 2021 (voor Carnaval) 
Vrijdagmiddag   23 juli 2021 (voor de zomervakantie) 
 

https://www.kindante.nl/
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6.6 Nieuwe leerlingen 
Kennismakingsgesprekken worden gevoerd door de directeur. Bij het gesprek hoort een rondleiding 
door de school. U kunt voor een kennismakingsgesprek rechtstreeks contact opnemen met de 
directeur van de school via mail, telefoon (b.peeters@kindante.nl of 046-4513138) en website. Deze 
gesprekken kunnen geclusterd worden met meerdere ouderparen. 
  
Omdat we onze organisatie vormgeven op basis van het aantal aangemelde leerlingen vinden wij het 
fijn om ze vroeg mogelijk te weten welke kinderen onze school bezoeken. Bij voorkeur in het 
schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind de basisschool gaat bezoeken.  
 
Tijdens het intakegesprek met onze IB-er nemen we graag gegevens met u door die u van te voren 
invult op ons aanmeldingsformulier en de daartoe behorende bijlage. Deze formulieren ontvangt u 
na het plannen van een datum en neemt u mee naar het kennismakingsgesprek. Na dit gesprek 
ontvangt u een bevestiging van aanmelding via de administratie van school. Vervolgens zal school 
gegevens opvragen bij derden zoals PSZ, KDV of vorige school. Deze worden intern besproken om te 
kijken of we kunnen overgaan tot inschrijving. Bij een positief besluit zorgt de administratie voor de 
inschrijving en ontvangt u hiervan een bevestiging van inschrijving. 

Enkele weken voor de vierde verjaardag van uw kind ontvangt u van school bericht in welke groep en 
bij welke leerkracht uw kind is ingedeeld. Wij nemen dan contact op om wenmomenten af te 
spreken met de leerkracht. Hierbij hanteren we 4 wenmomenten in de ochtend.  
 
Het kind start op de eerste dag na de vierde verjaardag. Indien de verjaardag in of rond een 
vakantiedatum ligt, kan dit in overleg. Wij verwachten van kinderen die op school starten dat ze 
volledig zindelijk zijn. Na ongeveer 6 weken volgt er een voortgangsgesprek met de ouders.  
Uiteraard kunt u altijd terecht met vragen. 
 
Zij-instroom 
Bij leerlingen die (tussentijds) instromen van een andere school is er voorafgaand altijd overleg met 
de andere school. Bij de overstap zijn er verwachtingen vanuit beide partijen en vinden wij het 
belangrijk om samen te verkennen of school kan bieden wat de leerling nodig heeft. De scholen van 
Kindante werken nauw met elkaar samen. Het kan altijd voorkomen dat een overstap naar een van 
de andere scholen noodzakelijk is omdat dit echt ten goede komt van de leerling. Er is daarover altijd 
contact en overleg tussen de scholen en wordt een overstap pas gerealiseerd als dit voor alle 
betrokken partijen de juiste stap blijkt te zijn. We houden ons aan de termijnen welke binnen het 
passen onderwijs gesteld zijn. 
 

6.7 Informatieplicht van ouders aan school 
Het is in het belang van uw kind dat school op de hoogte is en blijft van relevante informatie rond 
persoonsgegevens, administratieve gegevens enz. en dat u wijzigingen doorgeeft. 
De telefoonnummers dienen actueel te zijn i.v.m. calamiteiten. Ook wijzigingen in de gezinssituaties 
zijn van belang door te geven aan de leerkracht van uw kind. De gegevens graag doorgeven via 
administratie@kindante.nl 
 

mailto:b.peeters@kindante.nl
mailto:administratie@kindante.nl
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6.8 Afmelden van leerlingen 
Wanneer u door verhuizing of andere omstandigheden uw kind van school laat veranderen, dient u 
in eerste instantie de directie daarvan op de hoogte te brengen. De directies van de scholen binnen 
de Onderwijsstichting Kindante en binnen het Samenwerkingsverband westelijke mijnstreek, hebben 
op directieniveau afspraken gemaakt die het veranderen van scholen regelt. 
De directeuren of intern begeleiders nemen met elkaar contact op en via de interne  begeleiders en 
de leerkrachten worden de leerlinggegevens  en het leerlingrapport  doorgegeven en doorgesproken. 
We doen alles om de leerling een zo goed mogelijke (door)start te kunnen laten maken op de nieuwe 
leerplek. 
 

6.9 Communie en Vormsel  
Communie 
De kinderen die de communie willen doen, kunnen hiervoor de voorbereidingslessen volgen. De kerk 
is verantwoordelijk voor de communievoorbereiding. Deze vindt na schooltijd plaats. 
Er wordt een ouderavond georganiseerd over de Communie. Daarbij worden afspraken gemaakt over 
het communiethema, de inhoud van de voorbereiding, de rol die de ouders en de kerk daarbij 
spelen, het versieren van de kerk, enz. De datum van de Communie wordt door het kerkbestuur 
bepaald.  
 
Vormsel 
De kinderen van groep 7 en 8 worden in de gelegenheid gesteld het sacrament van het Vormsel te 
ontvangen. De datum voor het Vormsel van 2021 is nog niet bekend. Ook de voorbereiding op het 
Vormsel gebeurt buiten schooltijd onder verantwoordelijkheid van de kerk.  
 

6.10 Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) 
CKV neemt al vele jaren binnen onze school een vaste plaats in. De school participeert in een 
netwerk voor cultuureducatie. Wij maken bij de invulling van cultuur educatieve activiteiten jaarlijks 
gebruik van diensten van lokale- en regionale instellingen voor kunst en cultuureducatie. 
Uitvoering van projecten draagt bij tot het opdoen van ervaringen in verschillende disciplines als 
dans, drama, beeldende vorming, muziek, architectuur, kunst, literatuur en poëzie. De ouders wordt 
gevraagd een vrijwillige bijdrage te leveren. Het gaat hierbij om een bijdrage van € 12,50 per kind of 
als uw kind instroomt vanaf januari van het schooljaar € 7,50. 
Betaling s.v.p. op rekeningnummer NL95 RABO 0187 6477 55 t.n.v. Stichting Kindante inz. 07VS. 

 

6.11 Een Gezonde School 
Onze school is gezond 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien 
dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots 
op dit behaalde resultaat! 
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én 
hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij 
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en 
minder schooluitval. 
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Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Sport en Bewegen’. 
Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: Doorlopend aanbod voor de groepen 1 t/m 8, genoeg 
beweegmomenten per week, de Nationale Sportweek, de Fittesten, de Smart & Fit week, Buurt in 
Actie en de Vakantie eXperience. 
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over 
(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
 

6.12 Voedingsbeleid 
Wij vinden ‘gezondheid’ een belangrijk speerpunt. Door het bewust opstellen en naleven van onze 
schoolafspraken over gezonde voeding,  leveren we een bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van 
kinderen.  En daar hebben we u bij nodig: 
Tijdens het lunchmoment zien we ook graag dat u bewust heeft nagedacht over de inhoud van de 
lunchtrommel van uw kind. Snoep, energiedrank en andere suikerboosters worden niet getolereerd.  
Uiteraard gelden deze afspraken niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de medewerkers van 
BS Leyenbroek. Ouders/leerlingen/medewerkers die niet aan deze afspraak voldoen, worden 
aangesproken. Samen maken we het verschil!  
 

6.13 Traktaties  
Als ‘Gezonde school’ gaan wij bewust met leerlingen in gesprek over gezond eten en voldoende 
bewegen. Uiteraard wordt er op de verjaardag van een kind uitgebreid stilgestaan bij dat feestelijk 
moment. De kinderen die jarig zijn worden flink in het zonnetje gezet! Dat kan ook zonder een 
traktatie.  

6.14 Tussenschoolse  opvang (TSO) 
Het overblijven op basisschool Leyenbroek  wordt gerealiseerd en georganiseerd in samenwerking 
met en door inzet van overblijfvrijwilligers. Door deze samenwerking kunnen we voor een goede 
kwaliteit en verloop van het overblijven zorgen. Leerkrachten nemen het samen eten op zich. Dat 
zorgt voor rust, sfeer en “goed” eten. Het buiten spelen gebeurt onder toezicht van een vaste groep 
overblijfvrijwilligers.  
Vanuit school is gedragsspecialist Sandra Harings voor inhoudelijke vragen beschikbaar en de 
coördinatie ligt in handen van Ingrid van Dael-Gelissen. 
 
Email:  s.harings@kindante.nl  / ingrid@marcgelissen.com 
Telefoon: 046-4513138 
 
Betalingsregeling 
Kinderen uit groep 1 t/m 8 betalen € 60,00 per schooljaar  
 

Betaling s.v.p. op rekeningnummer NL95 RABO 0187 6477 55 t.n.v. Stichting Kindante inz. 07VS 

 
Vermeld bij de betaling de naam en de groep van het kind.  
           
Het bedrag dient op onze bankrekening te staan vóór 1 oktober 2020.  

http://www.gezondeschool.nl/
mailto:s.harings@kindante.nl
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Voor kinderen die in de loop van een schooljaar deelnemen aan het overblijven is het jaar ingedeeld 
in 5 periodes, te weten: 
1. start schooljaar tot de herfstvakantie; 
2. na de herfstvakantie tot de kerstvakantie; 
3. na de kerstvakantie tot de carnavalsvakantie; 
4. na de carnavalsvakantie tot de meivakantie; 
5. na de meivakantie tot het einde van het schooljaar.  
 
Door deze indeling wordt ook het verschuldigde bedrag voor het overblijven gedeeld door 5. 
Hier volgen de bedragen die u bij het instromen tijdens de verschillende periodes dient te betalen. 
 
Periode 1         € 60,00                 
Periode 2         € 48,00                 
Periode 3         € 36,00                 
Periode 4         € 24,00                 
Periode 5         € 12,00                
 
Is het geld niet op tijd overgemaakt dan is er geen mogelijkheid tot overblijven.  
Een andere betalingsregeling is mogelijk indien u zelf contact opneemt met onze 
managementassistente m.smeets@kindante.nl 
 

6.15 Buitenschoolse opvang (BSO) 
Buitenschoolse opvang  ‘De rode loper’, een locatie van Stichting MIK gelegen naast de basisschool, 
biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. U kunt terecht voor opvang vóór en na school, tijdens 
alle roostervrije dagen en studiedagen van school en tijdens alle vakanties.   
BSO ‘De Rode Loper biedt de kinderen een ‘tweede thuis’. Een plek om even bij te komen van een 
drukke schooldag, maar ook een plek met voldoende uitdaging en afwisseling. Tijdens de vakanties 
worden ook activiteiten buitenshuis georganiseerd, zoals een bezoek aan een speeltuin of zwembad. 
Bij de BSO is wat ‘lekkers’ te eten en te drinken na school bij de prijs inbegrepen. 
Bij vragen over plaatsing of de  kosten van opvang kunt u contact opnemen met MIK Relatiebeheer, 
tel. 043 - 351 71 71 of via relatiebeheer@mik-online.nl.  
 
Meer informatie vindt u ook op www.mik-online.nl  of rechtstreeks bij ‘De Rode Loper’ 
Leyenbroekerweg 113d te Sittard 046-7501226. 
 

6.16 Peuterspeelzaal (PSZ) 
Peuteropvang nodig? Dat kan op de peuterspeelzaal! 
Spelend wijs en wijzer worden in een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving in de basisschool bij 
u in de buurt? Dat kan bij PSZ Jij en Ik. Kinderen van 2 t/m 4 jaar kunnen hier terecht voor 
peuteropvang.  
Omdat de peuterspeelzaal in het zelfde gebouw als de basisschool ligt, is er dagelijks contact en we 
maken ook samen met de kleuters gebruik van de speelplaats. De overgang naar de basisschool 
verloopt zo heel soepel omdat het kind al gewend is aan het gebouw en schoolomgeving.  
 

mailto:m.smeets@kindante.nl
mailto:relatiebeheer@mik-online.nl
http://www.mik-online.nl/
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Kom samen met uw kind een keer een kijkje nemen! Meer informatie over o.a. alle mogelijkheden 
wat betreft de opvang van uw kind op www.Spelenderwijs.nl. U kunt ook direct contact met ons 
opnemen op telefoonnummer 046-4235332.  
 
Contactpersoon op locatie: mw. José Kamps, 046-4525236 
 

6.17 Financiële kindregelingen 
Samen voor alle Kinderen 
De gemeente werkt samen met Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek en het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur. De vergoeding van kosten is mogelijk voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Het jaar waarin 
uw kind 18 jaar wordt is het laatste jaar dat u gebruik kunt maken van deze regeling. 
Via www.samenvoorallekinderen.nl kunt u een vergoeding aanvragen voor kosten die met school, 
sport en cultuur te maken hebben.  
 
Kosten in verband met school 
De vergoeding voor schoolkosten hoeft u niet meer aan te vragen en wordt aan u automatisch 
uitbetaald. U ontvangt de vergoeding in twee delen: in april en september.  
Deze vergoeding is bedoeld voor kosten die met school te maken hebben (bijvoorbeeld: vrijwillige 
ouderbijdrage, schoolreisje, gymkleding, schriften, agenda, etui en pennen).  
Voor kinderen van 0 tot 12 is deze vergoeding € 100,- per kind per jaar. 
Voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar is dit € 125,- per kind per jaar. 
 
Kosten in verband met sport- en culturele activiteiten 
De kosten in verband met sport, zwemlessen (vanaf 5 jaar) en culturele activiteiten worden 
rechtstreeks vergoed aan de club of vereniging. Voor bijkomende kosten (bijvoorbeeld voor 
sportkleding) ontvangt u een tegoedbon waarmee u deze kan aanschaffen. U kunt zowel een 
vergoeding voor school ontvangen als een vergoeding voor sport en cultuur. 
 
Laptop of fiets 
Maakt uw kind de overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs? Dan kunt u een aanvraag 
doen voor een laptop en/of fiets voor uw kind.  
 
Vrije tijd 
Voor de zomervakantie is het mogelijk om een zomerabonnement bij het zwembad of een speeltuin 
aan te vragen.  
 
Maatwerk 
Heeft u naast bovengenoemde vergoedingen nog kosten voor uw kind(eren) die niet vallen onder 
school, sport of cultuur? Dan kunt u vragen om maatwerk. Wij bekijken dan samen met u hoe we u 
van dienst kunnen zijn. 
 
Sociaal Plein 
Zoekt u hulp bij het (digitaal) invullen van formulieren? Bij het Sociaal Plein kunnen ze u hierbij 
helpen. Kijk op https://partners-in-welzijn.nl/sociaal-plein/ waar het dichtstbijzijnde Sociaal Plein 
voor u is. Of bel 046-457 5700. 
 

http://www.spelenderwijs.nl/
http://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://partners-in-welzijn.nl/sociaal-plein/
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Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via Cluster Sociale Zaken, via tel. 14046 en vraag naar ons 
team ‘Samen voor alle Kinderen’. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
16.30 uur. 

 
 

7 Veiligheid 

 

7.1 Veiligheid 
Op alle scholen binnen Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een 
veilige en geborgen omgeving te laten ontwikkelen.  
Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te 
maken over gedragingen en regels, die nageleefd moeten worden. 
Behalve dat er specifieke schoolregels bestaan, zijn er ook wettelijke bepalingen waaraan we ons 
moeten houden. Alle scholen hebben een actueel schoolveiligheidsplan waarin al deze zaken in 
relatie met elkaar zijn beschreven. 
Deze regels en afspraken gelden niet alleen voor de kinderen en personeelsleden binnen de school, 
maar voor iedereen die zich in en om de school ophoudt.  
Dat betekent dat alle kinderen, alle ouders, alle personeelsleden en alle andere personen die hand- 
en spandiensten verzorgen in en om de school  zich dienen te houden aan deze regels en afspraken 
en kunnen weten wat de gevolgen zijn als deze worden overtreden. 
 

Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen: 

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

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

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

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

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

 

7.2 Veiligheid op onze school 
Jaarlijkse monitoring sociale veiligheid 
Scholen moeten de sociale veiligheid elk jaar monitoren. Als de uitkomst op tekorten wijst, is het van 
belang dat de school maatregelen neemt en het veiligheidsbeleid aanpast. Scholen moeten er ook 
voor zorgen dat de Onderwijsinspectie de jaarlijkse monitorgegevens ontvangt. Het gaat daarbij om 
het gemiddelde beeld van een school. Dit is vastgelegd in de Wet sociale veiligheid.  
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Sociale veiligheid 
We willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen. 
Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze 
school. Om een veilig klimaat te waarborgen hebben we een vertrouwenspersoon en coördinator 
sociale veiligheid. Er is een klachtenregeling.  
 
We ondernemen diverse acties om de veiligheid te verhogen. 

 we betrekken kinderen actief bij het opstellen van de school– en gedragsregels. 

 We organiseren een leerling panel waarin leerlingen meedenken over het schoolbeleid. 

 We hanteren schoolbreed de SEO kring. 

 We onderhouden goede contacten met de wijkagent. 

 We gebruiken een leerling volgsysteem wat de sociaal– emotionele ontwikkeling betreft en 
verbinden conclusies aan de gegevens hieruit. 

 We hanteren het pestprotocol in de omgang met pestgedrag. 

 We bespreken conflicten op de speelplaats met betrokken collega’s. 

 In de klas wordt structureel ingezet op activiteiten die groepsvorming stimuleren. 

 We hanteren een internet protocol. 

 We voeren “lik op stuk” beleid: we doen aangifte van mishandeling/ bedreiging/ vernieling. 
 
Bij geweld en agressief gedrag van leerlingen informeren we ouders over het gedrag van hun kind en 
we betrekken hun bij het treffen van sanctiemaatregelen. We organiseren begeleiding via 
bijvoorbeeld Centrum jeugd en Gezin, schoolmaatschappelijk werk, Bureau Halt, indien we dat 
noodzakelijk achten. 
Scholen in het basisonderwijs zijn verplicht (gewelds) incidenten te registreren volgens eenduidige, 
landelijke definities , Incidentenregistratie moet een onderdeel zijn van breder veiligheidsbeleid van 
scholen en een instrument zijn om het veiligheidsgevoel te ondersteunen en te evalueren. 
 
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen: 

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

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

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

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

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

 
Coördinator Sociale Veiligheid 
Om het pesten tegen te gaan en om de sociale veiligheid op school te verbeteren, heeft onze school 
als vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders coördinatoren Sociale Veiligheid. Dit zijn Sandra 
Harings, s.harings@kindante.nl en Marie-José Ijpelaar, m.ijpelaar@kindante.nl. Zij hebben twee 
taken: ten eerste het coördineren van het anti-pestbeleid. Hoe gaat de school met pesten om, is er 
een didactiek die we schoolbreed kunnen inzetten, hoe kunnen activiteiten rondom pesten vorm 
gegeven worden? Ten tweede is de coördinator een aanspreekpunt voor leerlingen die worden 
gepest, voor hen die willen praten over een situatie waarin ze gepest worden en voor ouders die 
vragen hebben over pesten.  

mailto:s.harings@kindante.nl
mailto:m.ijpelaar@kindante.nl
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Samen met de leerling en de betrokken leerkracht en medeleerlingen wordt gewerkt aan een 
oplossing van het pestprobleem, zodat er weer voor iedereen een open en veilige sfeer binnen de 
school is. 
 
Cyberpesten 
Er zijn veel vormen van cyberpesten: anonieme berichten versturen via What’s App, SMS, schelden, 
roddelen, bedreigen, foto’s van mobieltjes en webcam op het internet plaatsen, wachtwoorden en 
credits stelen en misbruiken, haatprofielen aanmaken, virussen sturen, happy slapping en het 
versturen van een e mail bom. Twintig procent van de leerlingen heeft te maken met enige vorm van 
cyberpesten. De effecten van cyberpesten kunnen erger zijn dan bij traditioneel pesten. Veelal 
gebeurt deze vorm van pesten buiten school. Toch heeft de school er veel last van. Het ruziën en 
pesten gaat op school vaak door en schoolresultaten leiden er onder. Er ontstaat een onveilig 
klimaat. Cyberpesten is strafbaar!! Leerlingen realiseren zich dat vaak niet. Evenals wanneer het 
slachtoffer lichamelijk letsel of materiële schade is toegebracht, kan de politie ingeschakeld worden. 
Onze school hanteert een pestprotocol. Hierin worden elementen van cyberpesten opgenomen. 
 
Ongewenst (agressief) gedrag van ouders 
Het omgaan met ongewenst of agressief gedrag behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie.  
Het gedrag van ouders kan een reactie zijn op de aanpak van het gedrag van hun kind, omdat de 
vertrouwensrelatie tussen ouder en school is verstoord, omdat de ouders niet akkoord gaan met een 
maatregel van de school of als reactie op het gedrag van andere kinderen naar hun eigen kind. In het 
omgaan met ernstig ongewenst of agressief gedrag van ouders is het noodzakelijk om de grenzen van 
wat acceptabel is duidelijk te trekken. Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag: 

 Handtastelijkheden jegens leerlingen en leerkrachten 

 Dreigen met fysiek geweld 

 Verbaal geweld 

 Ongepast aanspreken van andere kinderen waarbij de relatie “groot tegenover klein” is 
ingezet 

 Schelden/vloeken 

 Gezag-ondermijnend gedrag 
 

Zonder afspraak aanspreken van leerkrachten in het bijzijn van andere ouders of leerlingen en waar 
een bijzonder negatieve gesprekslading is. Is deze grens overschreden, dan kan (binnen de kaders 
van het vastgestelde beleid ten aanzien van schorsing en verwijdering van leerlingen) worden 
besloten tot: 

 Het geven van een waarschuwing aan de ouders 

 Het schorsen van de leerling 

 De ouders verzoeken een andere school voor hun kind te zoeken 

 De leerling te verwijderen 

 De ouders een “schoolverbod” te geven. Verbod houdt in dat ouders niet zonder 
toestemming van de directie op het terrein van de school komen. 

Noodzakelijk bij het handhaven van gedragsregels is: 

 Een goede registratie van voorvallen 

 De rijksinspectie informeren 

 Zo nodig de wijkagent informeren 

 Zo nodig melding te doen bij de leerplichtambtenaar. 
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Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen of ouders, is het van groot belang om te registreren wat 
er is gebeurd, welke afspraken zijn gemaakt en welke besluiten zijn genomen. De rapportage wordt 
opgeslagen in het leerlingendossier. Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. 
 

7.3 Klachtenregeling      

Schoolcontactpersoon 

Bij de schoolcontactpersoon kan men terecht met een klacht. De schoolcontactpersoon is degene die 

u de weg kan wijzen bij klachten. De schoolcontactpersoon is op de hoogte van de mogelijke stappen 

die ondernomen kunnen worden om de ouder of leerling met een klacht te ondersteunen bij het 

zoeken naar een oplossing. De schoolcontactpersoon onze school is: 

Mw. Els Huysmans; e.huysmans@kindante.nl 

 

7.4 Regeling bij afwezigheid leerkracht   
Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval 
Bij afwezigheid van een leerkracht in verband met ziekte of verlof zal in eerste instantie een beroep 
worden gedaan op een groep ‘vaste vervangers’, die beschikbaar zijn binnen ons cluster, Windraak 7. 
Daarna zullen parttime leerkrachten van onze school benaderd worden. 
 
Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zal zoveel als mogelijk gedaan worden om de leerlingen 
van de groep van de afwezige leerkracht de éérste dag binnen de school op te vangen. Dit kan  
bijvoorbeeld door de leerlingen over verschillende groepen te verdelen of ambulante collega’s 
(leerkracht, specialist, IB-er, directeur) en/of onderwijsassistent in te zetten.  De directeur neemt 
vanuit zijn verantwoordelijkheid, het besluit welke maatregel genomen wordt om de leerlingen op te 
vangen. Ouders worden z.s.m. (streven is vóór 11.00 uur) alvast via Klasbord op de hoogte gebracht 
dat de leerkracht afwezig is, en dat zij mogelijk in de namiddag nog het bericht gaan krijgen dat de 
kinderen de volgende dag niet naar school kunnen. 
 
Als in de loop van de dag blijkt, dat er voor de volgende dag nog geen vervanging beschikbaar is, zal 
de betreffende groep leerlingen de volgende dag gevraagd worden om thuis te blijven.  
Hiervan worden de ouders/verzorgers via Klasbord op de hoogte gebracht. Het streven is om dit 
uiterlijk voor 18.00 uur te delen. 
Mocht de derde dag nog geen vervanger beschikbaar zijn, wordt er intern gezocht naar 
mogelijkheden om de pijn niet enkel bij de groep van de afwezige collega te leggen. Er kan voor 
gekozen worden om een andere groep binnen dezelfde unit thuis te laten en deze leerkracht tijdelijk 
in te zetten in de groep van de afwezige collega.  
 
Op het moment dat alle groepen binnen de unit een dag thuis zijn geweest, zal in overleg een andere 
groep van een andere unit gevraagd worden thuis te blijven. 
 
Voor ouders die beslist geen opvang kunnen regelen, biedt de school NOODopvang op de eerste dag. 
De directeur blijft proberen vervanging te regelen. Is dit gelukt dan worden de ouders hiervan op de 
hoogte gesteld en komen de leerlingen weer naar school. Dit protocol geldt voor alle scholen van 
Kindante en is voorgelegd aan de Inspecteur van het Primair Onderwijs en aan de 
medezeggenschapsraad van onze school.  
 

mailto:e.huysmans@kindante.nl
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Helaas is het ons afgelopen jaren niet altijd gelukt om in- of extern vervanging voor groepen te 
regelen en hebben wij een enkele keer een beroep op ouders gedaan om hun kinderen thuis op te 
vangen. We doen er alles aan om dit tot het minimum te beperken. We proberen het ziekteverzuim 
zo laag mogelijk te houden door de taken zo evenwichtig mogelijk te verdelen over de 
personeelsleden en door het voeren van een goed taakbelastingbeleid. 
 

7.5 Afspraken privacy beleid 
Vanaf vorig schooljaar is Kindante bezig met het implementeren van Informatiebeveiliging en Privacy 
(IBP) volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Privacy (AVG). Kindante heeft voor alle 
medewerkers en kinderen volgens landelijk beleid richtlijnen, procedures en protocollen opgesteld, 
zodat uw gegevens en de gegevens van uw kind(eren) goed beveiligd zijn en volgens de Europese 
regels worden verwerkt. Voor uitgebreide informatie en beleid verwijzen wij naar onze website 
onder de button ICT 
 
We gebruiken foto’s van uw kind(eren) voor intern en/of extern gebruik alleen als u daarvoor 
toestemming heeft gegeven. 

 Niemand kan zomaar foto’s gaan maken op school en die delen met derden. 

 Na werktijd ligt er geen privacygevoelige informatie op werkbureaus. 

 Nergens hangen lijsten met namen, adressen of telefoonnummers. 

 We locken computerschermen bij het verlaten van de werkplek. 

 We hebben we geen papieren lijstjes met wachtwoorden. 

 We gaan discreet om met privacy gevoelige informatie volgens de algemene richtlijnen AVG 

 We gebruiken geen USB-sticks. 

 

Uiteraard gaan we ervan uit dat ouders die op welke manier dan ook betrokken zijn bij activiteiten 

van school, geen foto’s van (andere) kinderen maken en die via welk mediakanaal dan ook 

verspreiden. 

 
Veel kinderen van de bovenbouw komen met de fiets naar school. Aan de zijkant van de school is 
ruimte om de fietsen te plaatsen. De school is niet aansprakelijk voor problemen bij het stallen van 
fietsen, u en uw kind doen dat op eigen risico.  
 

7.6 Risico Inventarisatie en Evaluatie en Schoolveiligheidsplan  
Risico Inventarisatie en Evaluatie 
De school is in het bezit van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) die in 2018 is gehouden. Dit is 
een verplichting vanuit de ARBO-wet. Hierbij hoort o.a. een ontruimingsplan, met 2x per jaar een 
oefening en een ongevallenregistratie. Betrokkenen bij het onderwijs die geconfronteerd worden 
met meldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals 
grove pesterijen, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme, 
e.d. kunnen contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het 
Onderwijs. Deze zoekt dan met de betrokkenen naar de meest wenselijke aanpak.  
Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is telefonisch te bereiken via het nummer:  0900-1113111 
(tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief).  
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Schoolveiligheidsplan 
Een wettelijke verplichting is dat de school over een schoolveiligheidsplan beschikt. Dit plan heeft 
vooral betrekking op de thema´s agressie & geweld, seksuele intimidatie en discriminatie.  
De school houdt ook een ongevallenregistratie en een incidentregistratie voor kinderen en 
leerkrachten bij en rapporteert daarover aan de Medezeggenschapsraad. 
Het Schoolveiligheidsplan wordt jaarlijks bijgesteld. 
 
Ontruiming 
De school moet worden ontruimd, opdat de aanwezigen in de school buiten de gevarenzone komen, 
om zodoende dood of letsel tot een minimum te beperken. 
Het goed voorbereid zijn op een ontruiming valt onder de verantwoordelijkheid van de leiding en het 
personeel van de school. Tevens wordt door het oefenen van de ontruiming voldaan aan de eisen die 
door de overheid worden gesteld ten aanzien van de openbare orde en veiligheid. Aansprakelijk voor 
de veiligheid is Kindante, de formele werkgever. 
 
De school moet ontruimd worden bij: 

a. een oefening; 
b. een brand of explosie in of bij het schoolgebouw; 
c. een (dreigende) gasontsnapping in of bij het schoolgebouw; 
d. een bommelding; 
e. een overval of kaping; 
f. een signaal: een oproep tot ontruiming via de intercom en/of 3x lange sirenetoon van ca.  

15 sec. 
 
De school wordt niet ontruimd bij:  een giftige gaswolk vanuit de omgeving. 
 
- Als verzamelplaats wordt het grasveld aan de voorzijde van het Rugcentrum aan de Vijverweg 
gebruikt. Deze verzamelplaats kan via de speelplaats, maar indien noodzakelijk ook buiten het 
hekwerk om bereikt worden. 
 
- Als opvangcentrum/buitenlocatie wordt Ophovenerhof gebruikt [mondelinge afspraak]. 
Door mogelijke hulpverlenende activiteiten van BHV-ers nemen collega’s het toezicht over die 
groep(en) over. 
 
Na een ontruimingsoefening wordt deze op teamniveau geëvalueerd. 
 

7.7 Verkeersveiligheid 
Betrokkenheid 
Als school hebben wij de verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Met de verkeerslessen, de 
praktijklessen en de aandacht voor en het deelnemen aan de acties via het Regionaal Orgaan 
Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) trachten we als leerkrachten een wezenlijke bijdrage te leveren 
aan de verkeerseducatie van onze en jullie kinderen. Een aandacht die noodzakelijk blijft gezien het 
jaarlijks grote aantal verkeersslachtoffers. 
De school vindt het van belang, dat wij samen de verantwoordelijkheid dragen voor een stukje 
veiligheid rondom de school. 
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Wij zouden het op prijs stellen indien u als ouder bereid bent het verkeersonderwijs op onze school 
mede te ondersteunen. Dit kan door uw medewerking te verlenen bij o.a. de praktijklessen 
(tweemaal per jaar) of door zich aan te melden als verkeerouder van onze school. 
Voor meer informatie hierover kunt u persoonlijk of via mail contact opnemen met Saskia Turlings of 
Anouk van Hoof. s.turlings@kindante.nl of a.vanhoof@kindante.nl 
 
Rondom school 
De verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de school-thuisroutes krijgen 
aandacht. Onze school spant zich in voor een overzichtelijke en veilige 
schooluitgang.  
Als school willen we zorgdragen voor een soepele doorstroming van het verkeer, 
vooral bij het brengen en halen van de kinderen. Ouders dienen zich aan de 
verkeersregels te houden die rondom onze schoolgelden. 
Wij stimuleren de ouders om kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet te 
halen en te brengen.    
 

8 Afgeleide zorg 

 

8.1 Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg 
Basisonderwijs schooljaar 2020-2021 
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. 
 

 
 

mailto:s.turlings@kindante.nl
mailto:a.vanhoof@kindante.nl
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Inentingen 
DTP/BMR-vaccinatie: 
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, 
tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Hiervoor krijgt u een aparte oproep. 
HPV-vaccinatie: 
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker.  
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 zullen zoveel mogelijk doorgaan, 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-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl. 
 

MijnKinddossier 

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met Mijn Kinddossier. Dit is een online ouderportaal 
waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ. 
In Mijn Kinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment: 

 Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien 

 Het 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. 
  

Contactgegevens 
Team JGZ Westelijke Mijnstreek locatie Sittard 

contactpersoon Renée Broekmans jeugdverpleegkundige 

E:  infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl 

T:  088-8805035 (ma t/m vr 8.30-12.30 uur)       

W: https://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/ 

 

http://www.jouwggd.nl/
https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/
https://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/
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Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg 
Basisonderwijs schooljaar 2020-2021  
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. 
 
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. 
 

8.2 Partners in welzijn     
Wat is sociaal pedagogisch werk? 
Bij de sociaal pedagogisch werker kunt u met al u vragen rondom opvoeden en opgroeien van 
kinderen terecht. Op vierjarige leeftijd gaat uw kind naar de basisschool. Dit is een belangrijke fase in 
de ontwikkeling van uw kind. Kinderen gaan de wereld om zich heen verkennen.  
Ze groeien op van kleuter naar puber. Zoals we allemaal weten, gaat dat niet altijd zonder 
strubbelingen. Soms is aan het gedrag van het kind te zien dat het niet zo goed gaat. Soms merken 
we op een andere manier dat hem of haar iets dwars zit. De sociaal pedagogisch werker kan u thuis 
of op school ondersteunen bij uw vragen. 
 
Wat is schoolmaatschappelijk werk? 
Als u of de school een beroep doet op de schoolmaatschappelijk werker, gaat deze een gesprek met 
u als ouder/verzorger aan. Samen bespreken jullie de vragen die jullie samen hebben. In goed 
overleg wordt een oplossing gezocht. Ook kan de schoolmaatschappelijk werker de leerkracht 
ondersteunen bij de begeleiding van kinderen met sociale of emotionele problemen. 
 
U kunt bij ons terecht als u als ouder hulp wilt bij, of vragen heeft over bijvoorbeeld, opvoeden, 
relatieproblemen, problemen op school, grip krijgen op ingrijpende gebeurtenissen en/of financiële 
problemen. Of als uw kind bijvoorbeeld gepest wordt of zelf pest, moeilijk te corrigeren is of veel 
ruzie heeft. 
Wilt u een afspraak maken, dan kunt u dit via school regelen of rechtstreeks contact opnemen: 
 
Mw. Josine Kuijpers  jkuijpers@piw.nl  06-22914776 
 

mailto:jkuijpers@piw.nl
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8.3 Hoofdluis 
Hoofdluiscontrole, hoe gaat dat in zijn werk?  
Elke eerste woensdag na een vakantie worden de haren gecontroleerd. 
Dit verloopt zeer discreet. Vindt een ouder een (vermoedelijke) 
besmetting, dan controleert een andere ouder altijd nog een keer.  Alle 
kinderen worden vriendelijk verzocht om op de controle-ochtenden 
naar school te komen zonder ingewikkelde kapsels, staartjes of 
vlechtjes, ook mag er geen gel in de haren zitten en verwachten we 
uitgekamde haren, zonder klitten. 
Wij vragen u dringend hiermee rekening te houden!  
 
Wat gebeurt er als er op school bij uw kind of in de groep van uw kind hoofdluis wordt 
geconstateerd?  
Voorbeeld 1: Wanneer in de groep waarin uw kind zit, geen hoofdluis wordt ontdekt, hoort u niets. In 
dat geval geldt: “Geen nieuws is goed nieuws”. 
Voorbeeld 2: Wanneer bij uw kind hoofdluis wordt ontdekt, krijgt u dezelfde dag een mail van de 
leerkracht van uw kind, waarin staat beschreven welke stappen u dient te ondernemen. 
Voorbeeld 3: Wanneer hoofdluis wordt ontdekt in de groep waarin uw kind zit, krijgt u dezelfde dag 
een bericht via ISY. 
In geval 2 en 3, is er na twee weken weer een controle bij alle kinderen van de betreffende groep. 
In principe bevat de brief voldoende informatie, maar mocht u desondanks nog vragen hebben dan 
kunt u onze schoolwebsite raadplegen of bellen met de GGD: 046 - 850 66 66. 
 
Wat te doen wanneer u zelf hoofdluis ontdekt? 
In dit geval vragen we u om uw kind te behandelen en de leerkracht op de hoogte te brengen, zodat 
andere ouders gevraagd kan worden om extra alert te zijn. Vanzelfsprekend  zal met uw informatie 
aan school discreet worden omgegaan. 
 

9 Diverse geledingen binnen de school 

 

9.1 De oudervereniging  
Veel ouders zijn al op de een of andere manier betrokken bij de school. Daarnaast bestaat er een 
oudervereniging, die ten doel heeft de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De 
oudervereniging is actief betrokken bij de organisatie en uitvoering van diverse schoolse activiteiten, 
zoals sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, paasviering, schoolreis en de sportdag. Ze helpt verder 
mee bij ouderavonden, afscheidsavond van groep 8 enz. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen 
wordt een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00 per kind per schooljaar gevraagd. Stroomt uw kind na 
januari in, dan bedraagt die bijdrage €15,00. De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de 
oudervereniging, tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van het schooljaar, 
vastgesteld. Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Mocht u de bijdrage niet voldoen, kan het zijn dat 
uw kind aan enkele activiteiten niet zal deelnemen. Op deze momenten zal er een vervangende 
activiteit aangeboden worden. Via ISY krijgt u een oproep om te betalen.  
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Het bedrag dient overgemaakt te worden op IBAN NL44 RABO 0150 5601 41 t.n.v. Oudervereniging 
BS Leyenbroek onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).  
De oudervereniging werkt met actieve vrijwilligers enthousiast en met veel plezier aan het realiseren 
van de activiteiten. Lid worden van het bestuur van de oudervereniging kan ook.  
U kunt daarvoor contact opnemen per e-mail: ov.leyenbroek@kindante.nl. 
 

9.2 De medezeggenschapsraad 
Medezeggenschap in onze school 
Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid 
van de school. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen 
(hierna: WMS). Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. 
De huidige MR van BS Leyenbroek is als volgt samengesteld: 
 
Teamgeleding:     Oudergeleding: 
Mw. Lidian van den Bongarth (voorzitter) Mw. Esther Arnoldts 
Dhr. Art Helwig     Mw. Ingrid van Rooij 
Mw. Wendy Peters    Dhr. Roel Frusch 
    
Correspondentieadres MR:   mr.leyenbroek@kindante.nl 
 
Naast de formele Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen bestaat er binnen 
Kindante ook een GMR-platform.  
Het GMR-platform bestaat uit afgevaardigden van de MR-en van de afzonderlijke scholen. In het 
GMR-platform neemt van onze school mw. Lidian van den Bongarth als MR lid zitting. 
 

9.3 Rijksinspectie  
Deze toezichthoudende instantie zorgt voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs o.a. door het 
bezoeken van scholen. Met enige regelmaat wordt met de directie en het team geëvalueerd wat 
ingezette veranderingen hebben opgeleverd en of het onderwijs voldoet aan de daarvoor 
vastgestelde standaarden. 
Gegevens van de inspectie in onze regio: 
Bezoekadres : Zernikestraat 6, 5612 HZ  Eindhoven. 
Postadres : Postbus 530, 5600 AM  Eindhoven. 
Telefoon : Informatie Rijksoverheid 1400 of Loket Onderwijsinspectie 088-6696060. 
Faxnummer : 040-2370486. 
 

9.4 Stichting Kindante    
Stichting Kindante bestuurt 32 scholen voor basisonderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, 
Sittard-Geleen, Beekdaelen en Stein. Verder ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen  en 2 SO 
scholen. 
Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Kindante 
is een onderwijskundige organisatie waar alle talenten in onze scholen kansen krijgen, groot kunnen 
en mogen worden, waar een ieder ongeacht achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en erkend 
weet in authenticiteit en autonomie. 

mailto:ov.leyenbroek@kindante.nl
mailto:mr.leyenbroek@kindante.nl
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We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie en 
onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen wil halen wat er in zit. Daar waar het moet en waar 
het ook kan, bieden we onderwijs op maat. 
Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een kansrijke 
medeburger welke zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving”. Leren 
‘leren’ en leren ‘leven’ is hierbij het motto.  
Meer informatie treft u aan op de website van Kindante. Klik hier 

 

Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit:  
dhr. drs.  P. (Peter) Lemmens en mevr. drs. Th. (Thecla) van Hoogstraten 
    
Het college van bestuur en het BURO Kindante zijn gehuisvest op onderstaand adres:   
Dr. Nolenslaan 138 
6136 GV Sittard 
Tel. 046 - 4363366 

 

9.5 Algemene informatie 
 
Een deel van de algemene informatie in deze schoolgids is wettelijk verplicht en voor alle scholen van 
Kindante gelijk. Daarom is deze informatie beschikbaar via deze link: https://kindante.nl/kaders   
 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de onderwerpen en de bijbehorende documenten. 
 

Onderwerp Document  

 Informatieplicht school aan ouders   informatieplicht aan ouders 

 Klachtenregeling  klachtenregeling 

 Leerplicht – verlof – verzuim  leerplicht (verlof verzuim) 

 Meldcode kindermishandeling en 
huishoudelijk geweld 

 meldcode mishandeling en huiselijk 
geweld 

 Medezeggenschap op school  medezeggenschap op school 

 Onderwijstijd  onderwijstijd 

 Ouderbijdrage  ouderbijdrage 

 Protocol medische handelingen  medische handelingen 

 Zorg onder schooltijd  zorg door externen 

 Sponsoring  sponsoring 

 Toelating – schorsing - verwijdering   aanmelden (schorsen verwijderen) 

 Collectieve verzekeringen  verzekeringen 

 Vakanties en verlof  verlof (leerplicht verzuim) 

 Leerplicht  verlof (leerplicht verzuim) 

 Verzuim  verlof (leerplicht verzuim) 

 Gezichtsbedekkende kleding  gezichtsbedekkende kleding 

 Passend onderwijs  passend onderwijs midden Limburg 
passend onderwijs zuid Limburg 

 
 

https://www.kindante.nl/
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