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1 Inleiding
In deze schoolgids kunt u alle informatie nalezen die relevant is voor het schooljaar 2022-2023. Er
staat veel praktische informatie in en daarnaast maken we in deze gids ook duidelijk waar onze
school voor staat: onze doelen, hoe werken we met leerlingen, wat vinden we daarbij belangrijk,
welke sfeer streven we na. Kortom; onze visie op goed onderwijs op onze school.
Zo weet u wat u dit jaar van ons mag verwachten. Jaarlijks passen we de schoolgids aan, het
onderwijs is altijd in beweging. Dit geldt zeker ook voor onze school; we zijn heel wat nieuwe
ontwikkelingen gestart en dit zal in dit nieuwe schooljaar ook weer verder uitgewerkt worden en
vorm krijgen.
De school is immers een onderdeel van de maatschappij die voortdurend verandert en te maken
krijgt met vernieuwingen. Wij zien het als onze opdracht om de kinderen voor te bereiden op deze
maatschappij en de toekomst.
We willen dat kinderen zich ontwikkelen tot kritische, zelfbewuste, zelfstandige en verantwoordelijke
deelnemers in deze maatschappij.
Wij organiseren ons onderwijs zodanig dat leerlingen zich op eigen wijze kunnen ontwikkelen,
waarbij we zoveel mogelijk de talenten van leerlingen willen inzetten en benutten.
Zelfstandig werken, samenwerken en eigenaarschap zijn begrippen die wij hoog in het vaandel
hebben staan.
Wij hebben er plezier in samen met u en uw kind op zoek te gaan naar de mogelijkheden en kansen
voor ontwikkeling en groei. Dat doen we altijd met oog voor het kind en haar/zijn kwaliteiten. Ons
onderwijs stemmen we daaropaf in een kindvriendelijke en uitnodigende omgeving. Openheid en
duidelijkheid staan daarbij voorop, naar de kinderen toe, maar ook naar u als ouders. Deze
schoolgids is daar een voorbeeld van.
De schoolgids is tot stand gekomen in samenspraak met ouders, Medezeggenschapsraad (MR),
leerkrachten en de directie. De gids geeft een beeld van hoe wij werken en wat onze doelen zijn.
De schoolgids staat op de website van onze school.
Mochten er vragen of opmerkingen bij u opkomen na het lezen van de schoolgids, dan kunt u deze
aan ons doorgeven of met ons het gesprek over aan gaan.
Ik hoop dat u de schoolgids met genoegen zult lezen en u een duidelijk beeld geeft van de omgeving,
waarin uw kind dagelijks verblijft of zal gaan verblijven.

Lyan Schreurs
Directeur KC Eigen-Wijs en OBS de Kring
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2. Algemeen
2.1 Missie en Visie van de school
Missie
Op KC Eigen-Wijs kan ik, met plezier in een vriendelijke leerrijke omgeving op mijn eigen manier
mezelf, de ander en de wereld leren kennen.
Samen werken we aan een mooiere, waardevolle wereld.
Onze kernwaarden
Veiligheid, plezier, talenten, boeiende omgeving, positieve benadering, samen, veiligheid, eigen
identiteit, eerlijkheid en respect.
Visie
KC Eigen-Wijs neemt sinds januari 2022 deel aan de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV). Dit
houdt in dat de basisschool, samen met de kindpartner Spelenderwijs hun intrek hebben genomen in
een nieuw gebouw. We willen uitgroeien tot een kindcentrum, waarin sprake is van een gezamenlijke
visie, een doorgaande lijn, waarin kinderen zich van 2 tot 13 jaar kunnen ontwikkelen. Kinderen leren
en spelen, binnen en buiten schooltijd, in het kindcentrum en kunnen daar hun talenten in de volle
breedte ontwikkelen. Betrokkenheid van ouders vinden we zeer belangrijk.
We creëren een fijn en prettig klimaat, waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en graag naar
school komen. Door zich veilig en prettig te voelen op school en de opvang kan een kind -samen met
anderen- tot ontwikkeling komen.
Door ons onderwijs vorm te geven vanuit een manier die is afgestemd op hoe de hersenen van
nature leren, nemen onze leerlingen meer op en onthouden ze beter, ze hebben meer plezier in het
leren. We gaan uit van hoge verwachtingen en streven optimale resultaten na.
Elk kind heeft eigen talenten en die kunnen ingezet worden om te verdiepen en om nieuwe zaken te
leren. Daarnaast is de kern hierbij om het unieke in elk kind te kunnen zien en waarderen. Wie ben ik
en wil ik zijn?
Op KC Eigen-Wijs leren we de leerlingen wat eigenaarschap is. Eigenaarschap leidt tot motivatie en
motivatie leidt tot eigenaarschap. Motivatie is voor het leren heel belangrijk. Motivatie komt van
binnenuit, wanneer je als kind de handvatten hebt en de kansen krijgt om jouw leerdoelen binnen je
bereik te brengen wordt je motivatie steeds groter.
Het team richt zich onder andere op breinprocessen en leergedrag (denken en doen). Voor de
kinderen betekent dit: wat is de bedoeling van deze taak, waar werk ik naar toe, wat leer ik en hoe
verwacht ik dat de taak zal gaan? Ze worden eigenaar van hun eigen leerproces.
Zo zullen ze ook doelmatiger gaan werken aan de zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken, en de
taakgerichtheid van de kinderen. Het zelfstandig leren werken stimuleren we in de midden- en
bovenbouw door het werken met ochtendtaken, de instructiemomenten worden op de ochtendtaak
aangegeven. Kinderen worden hiervoor uitgenodigd of geven zelf aan als ze willen aansluiten bij een
instructiegroep. De ochtendtaak zal op termijn wellicht verder uitgebreid worden naar het werken
met een dag- en/of weektaak. De instructiemomenten zullen steeds verder in de clusters op elkaar
afgestemd worden. De instructies zullen in de toekomst ook veel meer groep overstijgend gaan
plaatsvinden. We werken steeds meer toe naar het werken en leren op flexibele werkplekken.
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Instructies in de daarvoor bestemde instructielokalen, het verwerken op de daarvoor bestemde
lespleinen. In ons gebouw, binnen de BMV, is de inrichting daarop afgestemd. Alle leerlingen starten
en eindigen hun dag dan in hun eigen stamgroep. De leerkracht van deze stamgroep is voor deze
leerlingen ook aanspreekpunt voor ouders en “groepsverantwoordelijke”. Ook nu al mogen kinderen
werken op flexibele werkplekken. In de BMV krijgen kinderen instructie in de instructielokalen en
gaan daarna aan de slag op de leerpleinen.
In ons meerjarenplan 2019-2023 hebben we 4 speerpunten;
•

Veilige, inspirerende en boeiende leeromgeving

•

Samenwerkend leren

•

Op mijn eigen manier

•

Waardevol mens

Binnen het team zijn deze speerpunten verdeeld over werkgroepen. Elke werkgroep wordt expert
van een van de speerpunten. In de verdieping en uitwerking nemen zij de rest van het team mee,
deze groep zorgt ook voor borging van dit onderdeel. Om dit te realiseren werken we vanuit het
gedachtengoed van Boeiend Onderwijs.

We leren de kinderen kennis maken met de wereld om hen heen. Dit bieden we zoveel mogelijk in
samenhang aan, door thematisch te werken.
In de onderbouw doen we dit aan de hand van de methodiek Speelplezier.
Met de methodiek Speelplezier wordt gewerkt, gespeeld en geleerd.
In groep 1 en 2 worden alle ontwikkelgebieden aangeboden volgens de methodiek Speelplezier. De
ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en geregistreerd met behulp van de digitale groeiwijzer.
De leerlingen van groep 3 werken en spelen in de middaguren met Speelplezier. Het aanbod is op die
momenten groep overstijgend.
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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
kindvolgend meespelen en spel verrijken tijdens vrij spel.
Deze Speelplezier speel-leerroutines zijn gebaseerd op de drie i’s:
– inspireren, inleven, interveniëren
In de midden –en bovenbouw werken we thematisch via het curriculum van IPC.
Elke middag wordt er in groepen 4 t/m 8 gewerkt met de thema’s (units) van het IPC.
Het International Primary Curriculum (IPC) is een lesprogramma voor de creatieve en zaakvakken op
basisscholen over de hele wereld, waarbij leren centraal staat. Voor alle creatieve- en zaakvakken zijn
er duidelijke en uitdagende doelen. Ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en burgerschap.
Het aangeboden lesprogramma is integraal en thematisch samengesteld. De vakken staan bij IPC niet
op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken,
nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Het
lesprogramma geeft kinderen kansen om samenwerkend en onderzoekend te leren. Onze leerlingen
leren verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces.
Het IPC biedt eigentijds, betekenisvol onderwijs en is samengesteld met het oog op hoge
verwachtingen op het gebied van leren; er wordt veel aandacht besteed aan vaardigheidsdoelen.
Hoe kun je informatie opzoeken, hoe toets je of de gevonden informatie gebaseerd is op feiten, hoe
kun je jouw bevindingen presenteren aan anderen?
Het leren gebeurt ‘hersenvriendelijk’. Ieder kind mag zich op zijn eigen manier en niveau
ontwikkelen. Het hersenvriendelijk leren komt uit “de breinvriendelijke klas”; het leerproces wordt
bepaald door de manier waarop de hersenen werken.
Een breinvriendelijke klas steunt op vier pijlers:
•
•
•
•

een goed klimaat voor denken
het aanleren van de vaardigheden van denken
het werken met denken
het leren denken over denken

Het IPC-curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te
leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden. IPC leert kinderen kijken naar het
perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.
De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op
een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te
maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer
gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een
onderwerp. Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de
kinderen voldoende toegerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De
leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af
waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.
Op KC Eigen-Wijs laten we kinderen groeien tot een waardevol mens, die bijdragen aan een mooiere
wereld, waarin duurzaamheid in de brede zin van het woord een belangrijke rol krijgt. Duurzaamheid
op het sociale vlak, het samen leven en leren. Ecologisch; het nieuwe gebouw zal energieneutraal
zijn, we willen kinderen bewust maken van de wereld om hen heen, dat we er zuinig op moeten zijn.
Hoe kunnen wij als kinderen, teamleden en ouders hier ons steentje aan bijdragen.
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“Samen werken we aan een mooiere, waardevolle wereld “.

Probeer niet om een succesvol mens te worden,
probeer liever om een waardevol mens te worden.
Albert Einstein

2.2 KindCentrum Eigen-Wijs
Sinds januari 2022 hebben we onze intrek genomen in de BMV van Spaubeek en werken we met
onze kindpartner van Spelenderwijs meer samen vanuit een doorgaande lijn.

2.3 Richting van de school
De manier van omgaan met elkaar op school is gebaseerd op de Christelijke cultuur, met de waarden
en normen die hierbij horen. Ook ouders en kinderen met andere (geloofs)overtuigingen zijn
welkom. We zorgen ervoor dat ze zich bij ons op school thuis voelen.
Onze katholieke grondslag uit zich in de dagelijkse gezamenlijke start in elke groep met een vorm van
bidden, ingaan op belangrijke levensvragen, godsdienstprojecten en gezamenlijke vieringen. De
voorbereiding op de eerste Heilige Communie in groep 4 en de voorbereiding op het Heilig Vormsel
in groep 8 worden sinds 2015 door de parochie gedaan. Buiten schooltijd, maar wel op school, wordt
aan de kinderen die aan deze sacramenten deelnemen 20 x 1 uur catechese gegeven door de
parochie, om hen hierop voor te bereiden. In september zijn informatieavonden voor de ouders van
de kinderen die dit betreft waarop de kerk alle benodigde informatie aan de ouders verstrekt en
afspraken maakt over de taakverdeling tussen kerk en ouders bij de viering van deze sacramenten.

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. We houden een sportdag,
gaan op schoolreis of schoolverlaterkamp en hebben diverse excursies.
Hieronder een kleine greep uit de verschillende activiteiten die we mede organiseren:
•
•
•
•
•

ter voorbereiding op de eerste Heilige Communie brengen de kinderen van groep 4 een
bezoek aan de molen in Genhout en gaan naar de bakker;
diverse gastlessen en excursies: fanfare, sportverenigingen;
zorg voor het milieu (inzamelen van batterijen);
het bezorgen van parochieblaadjes;
crea- en techniekmiddagen voor verschillende groepen;

Bij veel van deze activiteiten kunnen we gelukkig rekenen op ondersteuning van ouders (en zelfs
grootouders) bij het vervoer en de begeleiding. Zonder deze inzet zouden niet alle activiteiten door
kunnen gaan.
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Ook na school is er van alles te doen, zoals:
•
•
•
•

het aanbod vanuit NJOY (gemeente Beek);
technieklessen van Mad Science;
muzieklessen van de Fanfare in samenwerking met Artamuse;
de vakantiepas

3 De organisatie van het onderwijs
3.1 De schoolorganisatie
Onze school hanteert grotendeels het groepsoverstijgend werken: kinderen zitten in stamgroepen bij
elkaar. In de bovenbouw krijgen de kinderen instructie van verschillende leerkrachten voor rekenen,
spelling, begrijpend lezen en taal. Er wordt goed gekeken naar de zone van de naaste ontwikkeling,
samen met het kind worden de doelen passend bij het kind samen vastgelegd. Twee keer per week is
er (BOUW!)tutorlezen, kinderen maken dan gebruik van elkaars talenten door met een vast
leesmaatje het lezen intensief te oefenen.
Het aantal groepen en mogelijke combinaties daarvan wijzigt afhankelijk van het leerlingenaantal en
de benodigde begeleidingsbehoefte van de leerlingen.
De groepen 1 t/m 4 noemen we onderbouw en de groepen 5 t/m 8 de bovenbouw.
Dit schooljaar gaan we verder met het werken vanuit een cluster; groep 1 tot en met 3 zal intensiever
met elkaar gaan samenwerken en spelen, met name het werken aan thema’s, de bewegingslessen en
het buitenspel. We hebben hierbij gekozen vanuit visie, concept en anders organiseren.
In groep 4 t/m 8 werken we samen in een unit. Dit wil zeggen dat de kinderen een stamgroep en een
instructiegroep per vak hebben. Wij, als leerkrachten, hebben ieder een eigen vak en geven van
daaruit instructies aan groep 4 t/m 8. We zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen.
Daarnaast werken kinderen zelfstandig aan hun taken, hierbij is eigenaarschap, motivatie, leren
plannen en zelfreflectie van belang. Onze rol is het verder helpen van kinderen, waarbij het startpunt
altijd het welbevinden van het kind is. Dit doen we middels het stellen van persoonlijke doelen en
kindgesprekken. Zo willen we kinderen steeds meer verantwoordelijk maken voor hun eigen leren,
zodat ze eind groep 8 stevig naar het voortgezet onderwijs kunnen uitstromen.
De kinderen werken in verschillende ruimtes, waaronder het leerplein en het stiltelokaal. Tevens is er
een lokaal gereserveerd voor kinderen die wat meer sturing nodig hebben in het zelfstandig werken.
Door het werken in units kunnen we inspelen op de verschillen tussen kinderen en ruimte geven aan
kinderen die in een lagere jaargroep instructie nodig hebben.
Zo hopen we onze kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben om verder te groeien!
Het werken in units is een blijvend leerproces, voor zowel de kinderen als voor de leerkrachten maar
we doen het samen!
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3.2 De leerlingverdeling
De verdeling van de kinderen over de groepen gebeurt niet alleen op basis van aantallen, maar ook
op basis van:
- 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 zelfstandigheid. Gaat het kind goed met opdrachten om, gaat het snel aan het werk, weet het
kind wat er verwacht wordt? Zijn er op dit gebied aandachtspunten?
- de concentratie en de werkhouding. Kan het kind na een opdracht direct aan het werk gaan, zich
voor langere tijd bezighouden met een opdracht of is het kind vluchtig en snel afgeleid? Heeft het
kind extra aandacht nodig van de leerkracht of is het voor een groot deel zelfredzaam?
- de motivatie en belangstelling. Is het kind gemotiveerd en wil het graag nieuwe leerstof tot zich
nemen, of is regelmatig een duwtje in de rug nodig?
-de schoolprestaties. Verloopt het technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen naar wens, of
doen zich problemen voor op een of meerdere gebieden?
- persoonlijke afwegingen. Individuele aandachtspunten kunnen ook een rol spelen bij de
groepsindeling.
- Broertjes/zusjes; 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.
- Visie; ook vanuit onze visie kan gekozen worden voor een bepaalde organisatie, verdeling van en
over de groepen, die beter aansluit bij de manier van werken.
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 Vormen van samenwerken
Binnen de groepen werken de kinderen samen in groepjes,
afhankelijk van het lesdoel en de gekozen werkwijze. Op deze
manier bevorderen wij dat kinderen elkaar helpen waar dit
mogelijk is. We gebruiken hiervoor de termen maatje,
leesmaatje, oogmaatje en schoudermaatje.
Leerkrachten maken gebruik van elkaars talenten door
groepsoverstijgend te werken. Hierdoor werken we efficiënter
en effectiever, wat betere resultaten oplevert.
We maken ook gebruik van de talenten van kinderen. Een mooi
voorbeeld hiervan is het (BOUW!) tutorlezen waarbij oudere
kinderen twee keer per week jongere kinderen helpen.
Hiervoor worden de oudere kinderen vooraf door de leerkracht
geïnstrueerd zodat ze een jonger kind kunnen helpen het
leesniveau te verhogen. Deze vaste extra oefenmomenten
leveren goede leerresultaten op.
Daarnaast leren we de kinderen binnen hun eigen groep ook
samen te werken aan gezamenlijke opdrachten zoals
bijvoorbeeld tijdens IPC.
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3.4 Bezetting van onze organisatie
In het schooljaar 2022-2023 hanteren wij de volgende groepsbezetting:
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1a-2a

Anke

Anke

Anke

Anke

Anke

1b-2b

Brigitta

Rob

Brigitta

Brigitta

Brigitta

3

Tanja

Tanja

Tanja

Tanja

4

Wendy P.

Wendy P.

Wendy P.

Nog in te
vullen
Wendy P.

5-6

Rob

Nicolle

Nicolle

Rob

Nicolle

6-7

Rachelle

Rachelle

Rachelle

Rachelle

Rachelle

7-8

Mariëlle

Mariëlle

Mariëlle

Mariëlle

Mariëlle

Directeur:
IB-er/locatieleider:
ICT:
Managementassistente:
Conciërge:

Lyan Schreurs
Wendy Rademackers
Roy Maessen
Manon Smeets
Marcel Belt

Rob

l.schreurs@kindante.nl
w.rademackers@kindante.nl
r.maessen@kindante.nl
m.smeets@kindante.nl
m.belt@kindante.nl

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.
GROEP 1 en 2:
Speelplezier
Mijn spelen is leren.
Kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen. Ze leren door te exploreren, te
experimenteren en te imiteren. Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat jonge kinderen al
spelend moeten leren. Kinderen die spelen zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken,
geconcentreerd en inventief: ze voelen zich competent.
Spelende kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling.
Op basis van bovenstaande wetenschap heeft een aantal leerkrachten van KC Eigen-Wijs tijdens het
schooljaar 2018-2019 de cursus “Speelplezier” gevolgd, waarbij ze ook op de werkvloer zijn gecoacht,
om deze methode te kunnen inzetten in de stamgroepen 1, 2 en deels in 3. In de schooljaren daarna
hebben enkele leerkrachten, naast de coaching, de nascholing van Speelplezier gevolgd. In het
komende schooljaar zal Speelplezier weer verder worden uitgewerkt in deze groepen.
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Speelplezier bestaat uit verschillende, dagelijks terugkerende speel-leerroutines:
Voor een grote groep kinderen wordt eerst een themaverhaal voorgespeeld en verwoord tijdens een
demonstratiespel.
Daarna beelden we de verhaallijn uit via een gezamenlijk (handpantomime) spel. Door een verhaal
lichamelijk te beleven, beklijft de verhaallijn beter.
Het verhaal wordt hierna verklankt in een abstracte vorm met picto's, tekens, cijfers en letters,
klankspel genaamd.
We maken ook een woordbeeldactiviteit rondom het thema.
De kinderen gaan tijdens een thema met het verhaal aan de slag in een rijke, aangepaste
speelleeromgeving. De verwerkingsactiviteiten staan aangegeven met plaatjes op het planbord 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.
Bij het kindvolgend meespelen wordt eerst gekeken (geobserveerd) naar het spel van het kind.
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 daarna het contact af en kijkt
of de interventie zorgt voor spelverrijking.
Als effectieve tussendoortjes gebruiken we iedere dag “5 minuten activiteiten” met een gericht doel,
waarbij de hele groep in spel actief is.
De observaties van ieder kind leggen we vast in de digitale Groeiwijzer Speelplezier. Deze bespreken
we tijdens contactmomenten met ouders.
Via ISY informeren we u over thema’s en activiteiten, zodat u er thuis ook op kunt inspelen. Ook
vragen we via dit kanaal om af en toen mee te helpen om spullen te verzamelen ten behoeve van het
thema. Foto’s die we maken kunt u terugvinden op ISY.
De digitale Groeiwijzer.
Wij volgen de brede ontwikkeling en eigenheid van kleuters in periodes van een half jaar. Dit doen
we door het totale ontwikkelingsproces van spelen, denken, bewegen en praten te observeren, zodat
het kind zich kan ontwikkelen tot een sociaal- emotionele persoonlijkheid die in de wereld staat en
gaat ontdekken.
Door dagelijks te observeren, zien wij het totale proces van ontwikkelingen bij de kleuters.
Deze observaties leggen we d.m.v. aantekeningen vast in een persoonlijk, digitaal groeiboek dat alle
ontwikkelingsgebieden bevat. Halfjaarlijks maken we een individueel overzicht zodat we de
ontwikkelingen in één oogopslag in beeld krijgen. Dit bespreken we met ouders.
Naast de Groeiwijzer hanteren we specifieke observatielijsten van de methodiek Speelplezier om de
spelkwaliteit te observeren en te volgen. Door goed in beeld te krijgen hoe het kind zich ontwikkelt,
kunnen we op de juiste manier interveniëren zodat het kind kan groeien in de zone van de naaste
ontwikkeling.
In groep 2 hanteren we naast Speelplezier ook het Dyslexieprotocol waarbij een
leesvoorwaardentoets hoort die wordt afgenomen rond januari en rond mei. Op deze manier krijgen
we meer inzicht in de individuele mogelijkheden van kinderen om indien nodig preventief om te
kunnen gaan met mogelijke leesproblemen. Het kind wordt individueel aangesproken op specifieke
onderdelen van onze taal zoals fonemisch bewustzijn en alfabetische principes. Deze onderdelen
vinden we ook terug in de Groeiwijzer.
Mocht blijken dat een kind zich op een bepaald gebied niet voldoende ontwikkelt, wordt gezorgd
voor extra begeleiding.
Wij kiezen bewust voor het observeren in periodes omdat er veel variatie in ontwikkelingstempo is
bij kleuters. Heel kenmerkend voor het jonge kind!
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GROEP 3 t/m 8
Nederlandse taal en lezen
Groep 3
In groep 3 maken we gebruik van de nieuwste versie van de methode Veilig Leren
Lezen en het daarbij behorende computerprogramma. In deze methode staat het
aanleren van letters en klanken en het automatiseren van de leeshandeling centraal.
In deze methode is ook aandacht voor de taalontwikkeling.
Voor het voortgezet technisch lezen zijn we in het schooljaar 2018-2019 in groep 4 gestart met de
methode Estafette van Zwijsen. In het schooljaar 2020–2021 heeft een verdere invoering van deze
methode in groep 5 en 6 plaatsgevonden.
Estafette is dé doorgaande leerlijn vanuit Schatkist en Veilig leren lezen. De methode leert kinderen
van groep 4 tot en met 8 een goede technische leesvaardigheid: van correct naar vlot en vloeiend
lezen. Voor elk kind leesonderwijs op maat! Leestechniek staat voorop, mét ruime aandacht voor
leesplezier en -bevordering. Estafette bevordert de zelfstandigheid van leerlingen en ondersteunt de
leerkracht optimaal.
Estafette werkt in groep 4, 5 en 6 stapsgewijs toe naar functionele geletterdheid. In groep 7 en 8 gaat
het om voortgezette instructie: het bijhouden van de leestechniek. De bovenbouwpakketten bieden
geen nieuwe leesmoeilijkheden meer. Wel worden de woorden en zinnen langer en complexer. De
teksten zijn uitdagender en bevatten meer leenwoorden, uitgebreide verhaallijnen,
perspectiefwisselingen en flashbacks.
Groep 4 t/m 8
Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de taalmethode Taal en Spelling op maat. Dit is een taalmethode
bestaande uit een taal- en spellingdeel. We hebben voor deze methode gekozen omdat:
- hij is gebaseerd op de referentieniveaus voor taal en deze zijn duidelijk in de lessen zichtbaar;
- de lessen een heldere en overzichtelijke lesopbouw hebben voor de kinderen èn de leerkrachten;
- het lesprogramma flexibel is te gebruiken;
- er moeiteloos op drie niveaus (extra hulp, basis, plus) in een groep kan worden gewerkt;
- er in elke les afwisselend een instructie uit het taalboek plaatsvindt en zelfstandig werken in het
werkboek;
- er resultaat- en opbrengstgericht gewerkt wordt aan alle taaldomeinen (woordenschat, schrijven
van teksten, luisteren en spreken, taalbeschouwing);
Begrijpend lezen
We maken gebruik van Bliksem, ontwikkeld in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands.
Dit is een aanpak in plaats van een methode.
Wat is BLIKSEM?
De BLIKSEM-aanpak is een aanpak voor begrijpend lezen voor groep 5 t/m 8 . BLIKSEM staat voor
Begrijpend Lees Instructie Kan Strategisch én Motiverend. De aanpak beperkt zich tot acht à negen
kernstrategieën die door de leerkracht tijdens het voorlezen van een spannend leesboek hardop
denkend worden voorgedaan. De leerlingen oefenen deze strategieën zelfstandig bij het stillezen in
een zelfgekozen boek. Vervolgens worden de strategieën één of meerdere keren per week toegepast
bij het lezen van zaakvakteksten.
Naast Bliksem maken we gebruik van taken uit het Citohulpboek en voor studievaardigheden
gebruiken we de methode Blits.
Ook maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip maakt gebruik van teksten die aansluiten bij
het nieuws van de dag. Elke week is er een nieuwe tekst die aansluit op de belevingswereld van de
kinderen.
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Schrijven
Hiervoor gebruiken we de methode Pennenstreken. Pennenstreken biedt een
doorgaande lijn technisch schrijven – in lopend schrift – voor groep 1 tot en met 8. De
methode begint op een speelse manier met voorbereidend schrijven in de
kleutergroepen. Door de ontwikkelingsgerichte en thematische aanpak sluit het
kleuterdeel van Pennenstreken uitstekend aan bij de kleuteruitgave Schatkist. Het
bestaat uit 7 aansprekende thema's. In de eerste 2 thema's komen het eigen lichaam en een goede
schrijfhouding, papierligging en potloodhantering aan bod.
Pennenstreken sluit aan bij de leesmethode Veilig leren lezen in groep 3, waardoor we ons
schrijfonderwijs kunnen integreren met het aanvankelijk lezen (met gebruikmaking van het
smartbord). De kinderen leren schrijven met 'kleine' schrijfletters. Kinderen ervaren het als een
uitdaging om een woordje dat ze net hebben leren lezen ook te leren schrijven.
In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters schrijven en op de juiste wijze toepassen. De
hoofdletters worden eerst apart aangeboden en ingeoefend. Daarna leren de kinderen de
verbindingen naar de volgende (kleine) letter schrijven. Ook de motoriek blijft een punt van
constante aandacht.
In groep 5 staat het automatiseren van het lopend schrift centraal. Ook het schrijven van langere
woorden wordt geïntroduceerd. In groep 6 maken de kinderen een begin met het temposchrijven en
met reflectie op hun eigen schrijfresultaat. Beide activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan
een vlot en goed leesbaar handschrift.
De kleine letters en hoofdletters en hun verbindingen worden in groep 7 en 8 herhaald. Ook worden
er met vaste regelmaat herhalingsoefeningen aangeboden voor het schrijven van lange woorden. Het
temposchrijven wordt in groep 7 en 8 verder uitgebreid.
Rekenen/Wiskunde
In de groepen 4 t/m 8 werken de leerlingen met het programma Gynzy.
Gynzy biedt leerstof voor de vakgebieden rekenen, woordenschat, spelling, begrijpend lezen,
studievaardigheden en automatiseren. Iedere leerling heeft een Gynzy iPad waarop zij het rekenwerk
maken. Gynzy geeft de leerling directe feedback op eigen werk: leerlingen zien door middel van een
krul of een kruis of hun antwoord goed is. Ook kunnen ze bij elke opgave een korte uitleg krijgen. De
leerlingen werken op twee manieren met Gynzy:
Klassikaal – waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd
Adaptief – waarbij de leerling op zijn eigen niveau aan persoonlijke leerdoelen werkt.
Op basis van de manier waarop de leerling de opgaven heeft gemaakt, biedt Gynzy de leerling via "
de Werelden” opgaven aan op zijn niveau. De leerstof sluit zo beter aan bij de mogelijkheden van de
leerlingen.
De leerkracht kan al tijdens de les via een dashboard volgen hoe snel en met welk resultaat de
leerlingen de stof doorlopen. Hierdoor kan de leerkracht snel ingrijpen en bijsturen op het
leerproces.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Elk jaar starten we in alle groepen met de Gouden Weken. Dit zijn de eerste
weken van het schooljaar. De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal
voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Leerlingen verkennen
elkaar, de leerkracht(en) en de regels. We gebruiken hiervoor
groepsvormende activiteiten en laten de methodes dan even los. We
hanteren een preventieve aanpak en investeren veel tijd en energie om de
sfeer op school veilig en plezierig te houden. Verder maken we gebruik van
een extern project ‘It’s Your Choice’ in groep 7 en 8, waarbij diverse
maatschappelijke thema’s worden behandeld, zoals bijvoorbeeld drugs en vandalisme.
Ook binnen IPC besteden we aandacht aan persoonlijke ontwikkeling.
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Engels
Groep 5 tot en met 8
We werken met de methode Hello World. Hello World is een heel praktijkgerichte methode. Op
school motiveert Hello World de kinderen met leuke filmpjes en materialen. Maar Hello World leert
de kinderen ook om buiten de school op een natuurlijke manier in het Engels te communiceren. De
nadruk ligt hierbij op mondelinge communicatie.
Wereldoriëntatie/IPC/Kunstzinnige Vorming en muziek
Wereldoriëntatie komt op KC Eigen-Wijs geïntegreerd aan de orde.
Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met International Primary Curriculum (IPC). IPC beantwoordt
volledig aan het onderwijsconcept van KC Eigen-Wijs, doordat er veel aandacht is voor de
verschillende talenten en vaardigheden van kinderen en doordat er uitgegaan wordt van de
verschillende intelligenties.
IPC is gebaseerd op de belangrijkste uitgangspunten voor goed onderwijs: hersenvriendelijk leren,
zelf- ontdekkend leren, raakvlakken met de 21th century skills, verschillende leerstijlen, coöperatief
leren. IPC houdt niet alleen rekening met de wijze waarop kinderen leren, maar maakt de leerlingen
ook bewust van de manieren van leren. Het leren van vaardigheden is van groot belang, leerlingen
leren op welke wijze zij kennis kunnen verwerven. Ieder mens, dus ook elk kind, heeft namelijk
persoonlijke voorkeuren om zich iets eigen te maken.
Daarnaast geeft IPC de kinderen inzicht in hun geheugen en strategieën die hen kunnen helpen om
beter te leren. IPC is te verdelen in mileposts; dit zijn verschillende leeftijdsniveaus.
Milepost 1 wordt gegeven aan groep 4, milepost 2 aan de groepen 5 en 6 en milepost 3 aan de
groepen 7 en 8. Deze mileposts sluiten aan op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind
in de betreffende periode. Een milepost is verdeeld in units. In zo'n unit werken de kinderen een
aantal weken aan een centraal thema. De activiteiten in zo’n thema zijn zo ontwikkeld dat aan de
verschillende talenten en vaardigheden van de kinderen aandacht besteed kan worden. De leerlingen
leren gedurende een unit hoe je een bepaald onderwerp op verschillende manieren kunt benaderen.
Ze gaan onder begeleiding van de leerkracht individueel of in groepsverband op zoek naar
antwoorden op onder andere hun eigen geformuleerde leervragen. Elk kind krijgt daarbij ruimte voor
eigen inbreng.
De projectmatige aanpak maakt de leerlingen meer zelf verantwoordelijk en enthousiast. Ook staat
steeds het zelf reflecteren op de vaardigheidsdoelen centraal; kinderen zien zo hun vaardigheidsgroei
in beeld en weten wat hun volgende ontwikkelstappen zijn. Deze vaardigheidsgroei wordt door
zowel leerkracht als kind bijgehouden in het digitale Mijn Rapportfolio.
Mijn Rapportfolio is een digitaal instrument waarin leerling en leerkracht kunnen werken en waarbij
ouders altijd inzage hebben en kunnen inloggen. Via Mijn Rapportfolio heb je altijd inzicht, is er
ruimte voor talent, werken de leerkracht en de leerling samen en heeft het kind inzicht in de eigen
ontwikkeling.
De volgende onderdelen vullen we in:
• Dit ben ik. Dit onderdeel vullen we in tijdens de gouden weken in de start van het schooljaar,
door zowel leerkracht als kind.
Overzicht van mijn eigenschappen
• Zo ben ik. Dit onderdeel vullen we twee keer per jaar in na de toets rondes in januari en juni,
door zowel leerkracht als kind.
Hoe functioneer ik in een groep?
• Zo werk ik. Dit onderdeel vullen we twee keer per jaar in na de toets rondes in januari en
juni, door zowel leerkracht als kind.
Overzicht van mijn werkhouding

Schoolgids 2022-2023

14

•
•

•
•

Kindgesprek.
Samen met het kind doelen stellen waar hij of zij aan werkt in een bepaalde periode.
Rapport. Dit onderdeel vullen we twee keer per jaar in na de toets rondes in januari en juni,
door de leerkracht.
Overzicht van de methodetoetsen door het schooljaar heen.
IPC. Door het jaar heen, door zowel leerkracht als kind.
Doelen gesteld bij elk thema beoordeeld op basis van de werkjes die de kinderen maken
tijdens de IPC lessen.
Documenten

IPC is een boeiend leerplan voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunstzinnige
vorming (tekenen, handvaardigheid), ICT, techniek en muziek komen aan bod.
Aan de Tweede Wereldoorlog wordt in april/mei structureel aandacht besteed in groep 7 en 8. In dit
leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze
problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Er wordt bij de invulling van
de lessen samengewerkt met de plaatselijke stichting die activiteiten rondom het herdenken van de
oorlog aanbiedt.
Voor het vak topografie maken wij gebruik van de methode de Junior Bosatlas. In groep 6 wordt de
topografie van Nederland aangeboden, in groep 7 staat Europa centraal en in groep 8 de wereld.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op
kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van
de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Wij
vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij
kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen
reflecteren.
Met IPC worden onze kerndoelen gedekt. Daarnaast maken wij gebruik van de databank waar
muzieklessen en liedmateriaal aangelegd is door Artamuse. Wij hebben voornemens om vanuit de
subsidie “Door” gebruik te maken van een muziekleerkracht. De thema’s zijn gerelateerd aan
Speelplezier en IPC.
Vanuit de Gemeente wordt NJOY gesubsidieerd, hiervan maken we ook gebruik.
1. Binnen het curriculum van IPC vinden er per thema activiteiten plaats, gericht op onderzoek,
uitvoeren en analyseren van wetenschappelijke of technische vraagstukken.
2. We beschikken over een W&T coördinator; deze ondersteund en stimuleert leerkrachten en is op
de hoogte van innovaties binnen W&T.
3. We maken gebruik van ondersteunende materialen op het gebied van programmeren en coderen.
4. Leerkrachten zijn in staat om zelf een W&T activiteit te ontwerpen en uit te voeren.
5. Er is aandacht voor 21st century skills middels de 8 persoonlijke doelen binnen IPC.
6. We maken gebruik van de expertise en kennis van het STEM II project.
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker
wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik
van nieuwe media. De aandacht die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor, dat onze school
zich onderscheidt van andere scholen.
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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 erom 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.
Binnen IPC zijn er duidelijke en specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds
kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.
Op onze school hebben kinderen inspraak d.m.v. een leerlingenraad
Verkeer
Voor verkeer gebruiken we met ingang van het nieuwe schooljaar in de
groepen 1 t/m 3 de methode Rondje Verkeer en in de overige groepen
de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 worden het
theoretische en het praktische verkeersexamen afgenomen.
Onze school is een VEBO-school. Dit houdt in dat we, in samenwerking
met de gemeente Beek, VVN en het ROVL, verkeersactiviteiten plannen
en uitvoeren. Voor een gedeelte van deze activiteiten en de benodigde
materialen is een budget beschikbaar gesteld. In 2011 heeft de school ook het certificaat ‘Limburgs
Verkeersveiligheid Label’ behaald.
Techniek
Voor Techniek gebruiken we, naast IPC, Delta de Draak (coderen en programmeren) en de materialen
uit de Techniektorens. Het doel van het lesprogramma is de kinderen in aanraking te brengen met
wetenschap en techniek, zodat zij hun talenten ontdekken en een positieve houding tegenover
wetenschap en techniek ontwikkelen.
We hebben als school het certificaat techniek-school behaald. Dat betekent dat techniek is ingebed
in ons schoolplan en een duidelijke plaats inneemt binnen ons onderwijsaanbod op het gebied van
natuur en techniek.
Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs moet passen en aansluiten bij de natuurlijke bewegings- en exploratiedrang
en belevingswereld van het kind, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind. De
leerkrachten geven allemaal zelf de gymlessen. De kleutergroepen maken gebruik van de kleine
speelzaal in de school.
De lessen in de groepen 3 t/m 8 worden gegeven volgens het Vakwerkplan bewegingsonderwijs van
de gemeente Beek. De lessen zijn afgestemd op de vernieuwde inrichting van de gymzaal die naast
de school ligt. Per week hebben de kinderen één toestel-les en één spel-les. We nemen ook deel aan
de activiteiten van NJOY van de gemeente Beek. Op deze manier maken de kinderen tijdens de
gymlessen kennis met verschillende sporten of vormen van sportieve vrijetijdsbesteding, bv.
handbal, judo, hiphop. Al onze leerkrachten hebben een gymbevoegdheid.
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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 is
de consequentie dat het werk diezelfde dag alsnog gemaakt wordt. Welk
moment dat is wordt in overleg met de leerkracht bepaald.
In groep 3 krijgen de kinderen wisselrijtjes met woorden mee die ze thuis kunnen lezen.
In groep 4 en 5 krijgen de leerlingen af en toe opdrachten voor thuis mee, die betrekking hebben op
de thema’s van IPC.
In groep 6 wordt dit uitgebreid met leerwerk voor topografie en Engels.
In de groepen 7 en 8 wordt naast IPC en topografie ook Engels als leerwerk meegegeven. Het
maakwerk is twee keer per week. Het leerwerk is afhankelijk van het aanbod in de klas.
De kinderen van de groepen 7 en 8 leren we om te gaan met het gebruik van een agenda. Dit maakt
onderdeel uit van het leren leren. In deze groepen willen we kinderen voorbereiden op het
voortgezet onderwijs waardoor de hoeveelheid huiswerk toeneemt. Om kinderen meer te motiveren
voor het maken van huiswerk kiezen we ervoor om de twee vakken huiswerk aan te passen aan de
leerbehoefte van het kind. Na elke rapportperiode wordt de behoefte opnieuw geëvalueerd en waar
nodig aangepast. Kinderen hebben ook de kans om zelf aan te geven en te beargumenteren of ze
huiswerk van een ander vak wensen.
ICT
ICT in ons onderwijs
ICT gaat op KC Eigen-Wijs 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 organisatievormen en goede ICT-mogelijkheden schuiven we
langzaam richting gepersonaliseerd leren.
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 wil leren en wat men wil oefenen (al dan niet binnen de vooraf
vastgestelde kaders die de leerkracht bepaalt). Ook het gebruik van zgn. leerlingenboeken bij vakken
als rekenen, spelling of taal loopt terug. De leerkracht arrangeert zijn instructie met ondersteuning
van digitale leermiddelen en de verwerking, oefening of toetsing gebeurt digitaal (Gynzy-iPad).
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iPads in de klas
Op het moment van samenstellen van de schoolgids werken we op KC Eigen-Wijs aan een nieuwe
visie. Een visie gekoppeld aan een nieuw gebouw biedt mooie kansen om samen met de leerlingen
de vernieuwde visie te verkennen.
Het gebruik van ICT-middelen is in dit proces niet meer weg te denken.
Vanaf 2020 hebben we gefaseerd iPads voor de kinderen aangeschaft. Vanaf komende schooljaar
werken de leerlingen van groep 3 t/m 8 met iPads.
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 van een 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.
Mediawijsheid
Mediawijsheid bij de kinderen is niet vanzelfsprekend. De
kinderen staan dagelijks bloot aan de gevaren van het internet. Wij vinden het dan ook erg belangrijk
de kinderen goed voor te lichten over de gevaren van het internet en sociale media.
Vanaf groep 5 werken we met Delta de Draak, dit is een complete leerlijn voor het basisonderwijs.
Met een gestructureerde opbouw van concrete lessen die ruimte laten voor de school en leerkracht
voor nuance en interpretatie. De 4 thema’s vormen een geïntegreerd geheel. En dat kan ook eigenlijk
niet anders want de thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je bijvoorbeeld niet weet
wat een netwerk is, is het lastig om te begrijpen wat het internet is, hoe sociale media werken en wat
de cloud is. En zodra je de ‘digitale grammatica’ weet, kun je niet alleen sneller leren programmeren
maar begrijp je ook beter waarom computers werken zoals ze werken.
Delta de Draak leert geen digitale trucjes aan maar leert om de digitale wereld fundamenteel te
begrijpen. En daarbij hebben we aandacht voor zowel de leerling als de leerkracht.
De 4 thema’s zijn:
• ICT-basisvaardigheden
• Computational Thinking
• Mediawijsheid
• Informatievaardigheden
Daarnaast hebben we 3 keer per jaar een onderzoeken & ontwerpen week.
ICT-basisvaardigheden
ICT-basisvaardigheden zijn vaardigheden die je nodig hebt om de werking van computers, andere
hardware zoals (film)camera’s, en netwerken te kunnen begrijpen. Daarnaast vereist het basale
vaardigheden in de inzet van internet Officepakketten en andere presentatiesoftware. Vanuit de visie
van onze school wordt dit veelal vanuit een lerende en onderzoekende houding binnen allerlei
werkvormen en onderdelen van ons dagelijks onderwijs aangeboden. We laten kinderen vooral
experimenteren en ontdekken, waarbij leren van elkaar het meest succesvol is.
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Informatievaardigheden
Leerkrachten leren kinderen het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit
bronnen, waarbij informatie van internet de hoofdrol speelt. Het kritisch en systematisch kunnen
zoeken, selecteren en verwerken van relevante informatie wordt betekenisvol bij opdrachten waarbij
kinderen individueel en samen opdrachten uitvoeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van individuele
talenten. De bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de informatie vereist begeleiding van leraren of
ouders! Hier ligt dan ook nadrukkelijk een link met ons aanbod MediaWijsheid en de inzet van de
iPads in de klassen.
Computational thinking
Dit onderdeel heeft veel raakvlakken met WT & S / O&O (Wetenschap en Techniek / Onderzoekend
en Ontwerpend leren). Het gaat hierbij om een verzameling van denkprocessen: algoritmes,
patroonherkenningen, herhalingen, functies en debuggen (debuggen is het opsporen en verhelpen
van bugs in computerprogramma’s en elektronische hardware). Via toepassingen en materialen
vanuit STEM worden applicaties of hardware ingezet, enkele voorbeelden: Scratch, robotica, lego,
Bomberbot, codestudio of apps.
Wetenschap en Techniek
De verbinding tussen WT & S (Wetenschap Technologie & Science) en ICT is vanzelfsprekend. Bij het
onderzoekend en ontwerpend leren zetten we steeds vaker ICT in als middel met veelal
gebruikelijke toepassingen zoals bijvoorbeeld het internet, maar ook zeer specifiek als het over
programmeren en coderen gaat (computational thinking).
Nieuwe ontwikkeling hierbij is de transitie van STEM (Science, Technology, Engineering en
Mathematics) naar STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts en Math).
Hierbij wordt gewerkt vanuit het project STEM-II.
Vanuit een wetenschappelijk/technologisch thema dat dicht bij de belevingswereld van de kinderen
staat, worden technische, technologische en kunstzinnige vaardigheden als middel verworven,
waarbij leerlingen werken volgens de stappen van Onderzoekend en Ontwerpend leren. De
verworven kennis kan dan in de vorm van een product (ontwerp) of presentatie (onderzoek) worden
gepresenteerd.
Dankzij het project Programmeren en Coderen van STEM-II, waar Limburg zich op het gebied van
technologie prominent profileert, hebben kinderen van onze school alle kansen zich 21ste eeuwse
vaardigheden eigen te maken.
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). Hier kunnen we
snel en effectief communiceren met ouders op school –en/of groepsniveau.
Op dit moment biedt ISY voor ons en de ouders de volgende mogelijkheden:
- Snelle en adequate berichtgeving en reageren door ouders
- Delen van kalender en planningen
- Plannen van oudergesprekken door de ouders
- Delen van bestanden met ouders
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4.2 Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs
In het Meerjaren 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 2022-2023 werken we aan:
Ontwikkeldoel
Activiteiten
1.
2.
3.
4.
5.

Aanbod voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen
Vitaliteit
Aanleggen speelplaatsen
Laatste peiler van onze visie
“waardevol mens”
Effectieve directe
instructiemodel (EDI)

Tijdpad

Inventariseren welke materialen, verruimen
aanbod. Verweven in de weekplanning.
Van werkdruk naar werkgeluk.
Aanbod voor kinderen in de pauze
Normen en waarden vaststellen voor KC EigenWijs
Krachtiger inzetten op instructie, afgestemd op
verschillen tussen de leerlingen en gericht zijn op
leren

2022-2023
2022-2023
2022-2023
2022-2023
2022-2023

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt, of zijn we nog bezig met:
• Verhogen van de opbrengsten door middel van inzet EDI
• Verhogen van de professionele cultuur
• Innovatiewand betekenisvol inzetten
• 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 op de website van
de school (www.bsspaubeek-spaubeek.nl) onder het kopje meerschooljarenplan 2019-2023.

4.3 Leerlingenraad
In 1989 is het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind vastgesteld. In dit verdrag neemt
het recht op participatie van het kind een belangrijke plaats in. Op KC Eigen-Wijs vinden wij het
belangrijk om te weten wat kinderen bezighoudt en wat ze vinden van de dingen die we op school
doen. Het dagelijks samen leven en leren op school en in de klas schept een bron van mogelijkheden
om de participatie van de kinderen gestalte te geven.
Vanuit deze visie functioneert sinds het schooljaar 2010-2011 een Kinderraad op onze school. Hierin
zitten per groep 2 kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Zij zijn de vertegenwoordigers van hun groep
voor één schooljaar. Zij worden democratisch gekozen via verkiezingen die in de eigen groep worden
gehouden.
De Kinderraad komt bij ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar in de week onder voorzitterschap van de
directeur. Voorafgaand aan elke vergadering bespreken de groepsvertegenwoordigers de
agendapunten met hun groep. Na afloop van de vergadering brengen zij verslag uit van de
resultaten.
Met het functioneren van de Kinderraad 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;
- 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.
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4.4 Ouderbetrokkenheid
Kijkuurtjes
We merken dat de informatie die we met ouders delen over de werkwijze op onze school, niet
iedereen een goed beeld geeft. Om echt te laten "ervaren" hoe er binnen de verschillende units
gewerkt wordt, gaan we na de intrek in de BMV starten met Kijkuurtjes voor ouders tijdens
schooltijd. We zullen via ISY communiceren op welke wijze dit vorm wordt gegeven.
De inloopmomenten vóór school, die we tot nu toe in de stamgroepen 1-2 hadden, komen hiermee
te vervallen, omdat we van mening zijn dat "ervaren" tijdens zo'n kijkuur veel zinvoller is. De
inloopavonden van Unit 2 en 3, met kinderen, komen ook te vervallen. De groepen waar het
wenselijk of relevant is, verzorgen nog een korte, algemene ouderavond.
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
samenleven. 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.
Hieronder geven we aan wat u van ons professioneel handelen als schoolteam mag verwachten. Ook
beschrijven we wat we van u als ouders verwachten. Zo is helder hoe onze gezamenlijke bijdrage en
samenwerking elkaar in het belang van uw kind versterken om het optimaal te laten functioneren.
Als de wederzijdse verwachtingen helder zijn, kunnen we elkaar in voorkomende gevallen ook
aanspreken op zaken die verbetering behoeven.
Verwachtingen van leerkrachten
* Tonen respect voor volwassenen, kinderen, omgeving en materialen.
* Treden op geen enkele wijze discriminerend op of tolereren dat van anderen.
* Staan kritisch tegenover over het eigen functioneren en zijn bereid steeds weer te blijven leren.
* Benaderen ouders positief en staan open voor op- en aanmerkingen.
* Gaan op een professionele manier om met op- en aanmerkingen.
* Beargumenteren waarom voor een bepaalde aanpak van een kind wordt gekozen.
* Passen zo nodig het eigen handelen aan na het horen van goede argumenten van de ouders.
* Kunnen vanuit een professionele houding feedback geven.
* Bouwen tijdens een gesprek bij een dreigende impasse een time-out in (bijv. door een
vervolggesprek te plannen) om een moment voor reflectie te creëren.
* Stellen ouders in een vroeg stadium op de hoogte van mogelijke knelpunten in de ontwikkeling van
hun kind.
* Gaan zorgvuldig om met de achtergrondgegevens van ieder kind en geven deze informatie niet
zonder toestemming van ouders door aan derden.
* Zijn consequent en zorgvuldig in het nakomen van afspraken.
* Zijn zich bewust van hun voorbeeldgedrag, handelen hiernaar en leven de parapluregels voor in
woord en daad.
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Verwachtingen van ouders
* Zijn betrokken bij het onderwijs aan hun kind en bij schoolactiviteiten en helpen waar mogelijk mee
aan een fijne schooltijd voor hun kind.
* Stimuleren het schools leren spelenderwijs thuis.
* Houden toezicht op de vrijetijdsbesteding van hun kind.
* Tonen respect voor leerkrachten, kinderen, andere ouders, omgeving en materialen.
* Laten zich niet op discriminerende wijze uit over personeelsleden, kinderen en ouders.
* Kunnen kijken naar het eigen gedrag en functioneren en de invloed daarvan op anderen.
* Benaderen personeelsleden positief en staan open voor op- en aanmerkingen.
* Gaan op een passende manier om met op- en aanmerkingen.
* Passen zo nodig het eigen handelen aan na het horen van goede argumenten van de leerkracht.
* Weten waar de grenzen van goed fatsoen en van redelijkheid liggen en handelen daarnaar.
* Verschijnen bij de gesprekken waar ze door leerkracht voor worden uitgenodigd.
* Stellen leerkrachten in een vroeg stadium op de hoogte van knelpunten in de ontwikkeling van hun
kind en relevante veranderingen in de thuissituatie.
* Stellen zich op de hoogte van de schoolregels, houden zich aan deze regels en onderschrijven ze.
* Melden pesterijen of andere vormen van ongewenst gedrag direct bij de groepsleerkracht.
De verwachtingen van leerkrachten en ouders zijn ook vertaald naar het gedrag dat we van kinderen
verwachten zodat zij optimale continuïteit ervaren tussen de normen en waarden van ouders en
school, wat bijdraagt aan een optimale leer- en ontwikkelomgeving.
Verwachtingen van kinderen
* Tonen respect voor volwassenen, andere kinderen, omgeving en materialen.
* Gebruiken geen discriminerende opmerkingen of ruw taalgebruik.
* Kunnen naar het eigen gedrag en handelen kijken en de invloed daarvan op andere mensen
(passend bij de leeftijd van het kind).
* Benaderen anderen positief.
* Lossen meningsverschillen met teamleden, ouders en andere kinderen op een correcte manier op,
zonder uitingen van agressie, zoals schoppen, schelden, slaan, etc.
* Kennen de schoolregels en leven ze na.
* Weten dat pesten altijd ongewenst gedrag is en tonen dat door zelf nooit mee te doen met pesten
en alle signalen van pesten direct bij de leerkrachten te melden.

5 Zorg en begeleiding
5.1 Organisatie van de zorg
Om ons onderwijsaanbod zo veel mogelijk af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van de
kinderen werken we volgens het principe van het handelingsgericht werken. Dit betekent dat we het
onderwijsaanbod en de mate van begeleiding zoveel mogelijk afstemmen op wat de kinderen nodig
hebben, zodat optimaal als mogelijk recht wordt gedaan aan de ontwikkelingsmogelijkheden van
ieder kind.
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Wijze van toetsing
Op onze school volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen door ze regelmatig te toetsen.
Hiervoor maken we gebruik van de Cito-leerling volgsysteemtoetsen (landelijk genormeerd) en
methodegebonden toetsen. De toetsgegevens zijn gericht op de ontwikkeling van de leerlingen zelf
en niet op prestaties ten opzichte van anderen alleen.
Op grond van verzamelde gegevens (toetsen, observaties, informatie van kinderen en ouders) wordt
2 x per jaar een groepsplan opgesteld per ontwikkelingsgebied. Dit betreft het
technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling. In het groepsplan wordt het
leerstofaanbod beschreven op zorgniveau 1 en 2 (zie hieronder). Na uitvoering
van het plan, wordt dit door de leerkracht geëvalueerd, besproken met de intern
begeleider (IB-er) en waar nodig bijgesteld.
De zorg en begeleiding is onderverdeeld in 5 niveaus:
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) en 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 hanteren een zorgprotocol waarin alle afspraken rondom de leerlingenzorg zijn opgenomen. De
dagelijkse begeleiding en ondersteuning in de klas staat centraal. Twee keer per jaar wordt een
groepsplan opgesteld door de leerkracht in overleg met de intern begeleider (IB-er). In dit groepsplan
staat op grond van verzamelde leerling gegevens aangegeven wat de onderwijsbehoeften van elk
kind zijn en op welke wijze het onderwijsaanbod op diverse niveaus gerealiseerd kan worden. De
extra begeleiding vindt overwegend plaats binnen de groep en is bedoeld voor zowel kinderen met
een leerachterstand als leervoorsprong. Iedere 10 weken wordt het groepsplan geëvalueerd en
bijgesteld. Mocht een leerling ondanks extra begeleiding en ondersteuning te weinig ontwikkeling
doormaken, dan wordt er na een analyse van de toetsen, een individueel handelingsplan opgesteld
door de groepsleerkracht.
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Als dit handelingsplan, na evaluatie na een vooraf bepaald aantal weken, tot onvoldoende resultaat
leidt, wordt de hulp ingeroepen van de IB-er, of via deze een interne of externe deskundige die de
leerkracht adviseert.
Als blijkt dat de oorzaak van de achterblijvende ontwikkeling uit het kind voortkomt, adviseren wij u
dit te laten onderzoeken zodat we handvaten krijgen voor de begeleiding. Kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong krijgen aangepaste leerstof. Dit houdt in dat ze na een verkorte instructie,
versneld door de basisoefenstof gaan door de oefenstof compacter te maken.
Daarnaast krijgt deze groep leerlingen meer uitdaging geboden door
moeilijkere vraagstukken binnen – en buiten de methodes. Leerlingen die ook
die opdrachten binnen de beschikbare tijd af hebben, krijgen verdiepende
leeractiviteiten aangeboden. Het verdiepte aanbod wordt aangestuurd door de
eigen leerkracht en georganiseerd binnen de eigen groep.
Intern Begeleider (IB-er)
De taken van de IB-er zijn o.a.:
• Intake van nieuw aangemelde leerlingen
• Onderhouden van contacten met het kinderdagverblijf (KDV) 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.
• 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.

5.3 Dyslexie
Kinderen die een dyslexieverklaring hebben, komen in aanmerking voor compenserende of
dispenserende maatregelen. Hierbij is te denken aan het vooraf al mogen lezen van teksten,
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.
Sinds schooljaar 2017-2018 werken we met het programma BOUW! van Lexima. BOUW! is een
computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m
4 voorkomen kunnen worden. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders,
grootouders, oudere leerlingen of 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.
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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
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 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.

5.6 Oudergesprekken en rapport
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 informatieuitwisseling 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.
Sinds schooljaar 2020-2021 zijn de startgesprekken iets naar achteren verschoven maar vinden wel
vóór de herfstvakantie plaats. De reden is dat er een betere spreiding is tussen de oudergesprekken
door het jaar heen en dat ook de leerkracht haar beeld van de leerling kan weergeven op basis van
de ervaringen van de eerste weken.
In de groepen 1 en 2 worden de ontwikkelingen van de kinderen niet in een rapport vastgelegd, maar
in de digitale groeiwijzer van de methode Speelplezier. De observaties en ontwikkeling worden met
de ouders besproken in een oudergesprek. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de totale
ontwikkeling van uw kind waarbij het welzijn van uw kind voorop staat. Aan het eind van groep 2
wordt de digitale Groeiwijzer opgenomen in Mijn Rapportfolio, zodat er een doorgaande lijn ontstaat
met de rest van de school in rapportering naar ouders.
Vanaf groep 3 wordt er alleen gebruik gemaakt van Mijn Rapportfolio. In maart en in juni vinden
oudergesprekken ofwel 10-minuten gesprekken plaats. U kunt zelf intekenen via ISY op een van de
aangegeven momenten waarop de oudergesprekken worden ingepland.
Mijn Rapportfolio
Onderwijs verandert voortdurend en ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Er
ontstaat steeds meer de behoefte om niet alleen de resultaten zichtbaar te maken, maar vooral ook
de ontwikkeling van het kind in beeld te brengen. Een goed inzicht in het ontwikkelingsproces zorgt
er voor dat gepersonaliseerd onderwijs binnen handbereik komt.
Dit is de reden waarom wij gebruik maken van het onlineprogramma Mijn Rapportfolio.
We gaan hierbij uit van de relatie kind-leerkracht-ouder.
Kind
Ieder kind heeft een persoonlijke startpagina. Deze pagina kan door het kind zelf worden ingevuld,
hetgeen de betrokkenheid en het eigenaarschap vergroot.
Dit ben ik, Hier werk ik aan en Hier ben ik trots op zijn de onderdelen. In de hogere groepen kan het
kind zelf al veel invullen. In de lagere groepen kan het kind samen met de leerkracht invulling geven
aan de startpagina.
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Leerkracht
Iedere leerkracht kan de ontwikkelingen van het kind volgen. Het is voor de leerkracht eenvoudig om
gegevens in te voeren en de brede ontwikkeling van elk kind te volgen.
Ouder
Mijn Rapportfolio biedt ook aan ouders de mogelijkheid om mee te kijken met de ontwikkelingen van
hun kind. Ouders kunnen op elk gewenst moment inloggen om de ontwikkeling van hun kind te
volgen. Op deze manier wordt de ouderbetrokkenheid vergroot.

5.7 De resultaten van de eindtoets
Gemiddelde ongecorrigeerde standaardschoolscore Eindtoets

2020
2021
2022

Landelijk
Niet afgenomen i.v.m. Coronavirus

KC Eigen-Wijs
Niet afgenomen i.v.m. Coronavirus

80
Afname IEP-eindtoets
80
Afname IEP-toets

81,4
Afname IEP-eindtoets
83,1
Afname IEP-toets

Uitstroomgegevens KC Eigen-Wijs
IEP-eindtoets 2020-2021
100% = 28 leerlingen

IEP-eindtoets 2021-2022
100% = 23 leerlingen
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5.8 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,
mag 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.

5.9 Scholing van leraren
In het schooljaar 2022-2023 gaan we verder met:
• Het afstemmen van ons onderwijsaanbod op de verschillen in
ontwikkeling tussen de leerlingen.
• Visie traject, inzetten op “waardevol mens”.
• Leerstof en activiteiten gericht op leren/ontwikkeling.
• Borging van Speelplezier, leerkrachten groep 1 tot en met 3.
• Het leren van vaardigheden en het opdoen van kennis om de sterke leerlingen beter
onderwijs te geven waarbij ze hun capaciteiten optimaal kunnen gebruiken.
Daarnaast heeft iedere leerkracht de verplichting (die in de cao voor het primair onderwijs is
vastgelegd) om 10% van zijn taakomvang te besteden aan deskundigheidsbevordering. Maximaal de
helft hiervan mag door de directie worden ingevuld. Een gedeelte van deze uren wordt ingevuld door
bovengenoemde scholingen.
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5.10 Opleidingsschool
De nieuwste PABO
Opleiden in de school biedt de mogelijkheid om voor samenhang te zorgen
tussen verschillende schoolbesturen, scholen en opleidingen. De samenwerking
vindt plaats op basis van een gezamenlijke visie op leren van kinderen,
studenten en professionals. Door opleiden in de school leert de student meer in
en vanuit de praktijk en de leraren verbeteren hun onderwijs mede dankzij de
hulp van de student. Opleiden in de school zorgt voor partnerschap. Leraren en
studenten worden daardoor samen sterker.
Ons schoolteam is betrokken bij het opleiden van studenten. Wij beslissen mee over de inhoud en
organisatie van het leren op de werkplek. We maken afspraken met opleiders over de hoeveelheid
leer- en werkplekken en de inhoud van het leren in de praktijk.
Tanja Sonnack, leerkracht van groep 5, is onze schoolopleider. Zij wordt iedere donderdag vrij
geroosterd voor haar werkzaamheden als coach van de studenten.
De schoolopleiders van BS De Bron en KC Eigen-Wijs fungeren vanuit het clusterplan Beek op alle
Beekse basisscholen als schoolopleider.
Leeuwenborgh
Van deze opleiding komen op onze school studenten van de richting Sociaal Pedagogisch Werk die als
onderwijsassistent in de groepen werkzaam zijn.
Andere opleidingen
Als school krijgen we meerdere verzoeken voor stageplaatsen. We willen kwalitatief goede
stageplekken bieden en gaan daarom terughoudend om met verzoeken van andere opleidingen.
Ieder verzoek beoordelen we afzonderlijk.
We vragen de stagiaires zichzelf via een mail te introduceren zodat alle ouders weten wie ze zijn, wat
hun motivatie is om deze opleiding te doen en in welke groep ze werken.

6 Praktische aangelegenheden
6.1 Contact met school
Belangrijke mededelingen en nieuwsberichten worden verspreid via de ISY. Ouders wordt gevraagd
om school te voorzien van een actueel mobiel nummer. De communicatie via ISY is uitsluitend
bedoeld voor mededelingen. Inhoudelijke gesprekken worden altijd persoonlijk gevoerd op school of
indien noodzakelijk via de telefoon.
Behalve de geplande oudergesprekken (10-minutengesprekken) voor alle kinderen zijn er op initiatief
van de leerkracht en/of de ouders altijd gesprekken mogelijk over de kinderen. Deze vinden plaats op
afspraak en niet onder de lestijden. Verder zijn er de informatieavonden aan het begin van het
schooljaar en avonden voor specifieke groepen o.a. voor groep 4 over de communievoorbereiding,
voor groep 8 over de Eindtoets, de overstap naar het VO en het schoolverlaten.
Er zijn 4 keer per jaar gesprekken tussen de leerkrachten en de intern begeleider over de kinderen
die extra begeleiding nodig hebben. Na deze gesprekken is er een terugkoppeling naar de ouders.
Wilt u zaken bespreken of heeft u een probleem dat groepsgebonden is, neemt u dan gerust contact
op met de leerkracht, de locatieleider of met de directeur.
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6.2 Schooltijden
Groep 1 tot en met 4:
Maandag
8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 14.45 uur
Dinsdag
8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 14.45 uur
Woensdag
8.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag
8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 14.45 uur
Vrijdag
8.30 uur tot 12.00 uur
Groep 5 tot en met 8:
Maandag
8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 14.45 uur
Dinsdag
8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 14.45 uur
Woensdag
8.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag
8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 14.45 uur
Vrijdag
8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 14.45 uur
Alle kinderen hebben ’s ochtends een pauze van 15 minuten.
Als u uw kind door ziekte of artsenbezoek moet afmelden, geeft u dit dan voor 8.30 uur via ISY door
aan school. Zonder afmelding informeren wij altijd even, waar uw kind is. Wordt uw kind onder
schooltijd ziek, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld met het verzoek uw kind te komen
ophalen. Geef daarom relevante telefoonnummers door, zodat we altijd iemand kunnen bereiken.

6.3 Inloopregeling
De kinderen zijn vanaf 08.20 uur welkom op school; stuur uw kind a.u.b. niet eerder.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden door de leerkracht buiten opgehaald om 08.25 uur. Dit
om te veel drukte van kleuters, ouders en andere kinderen bij de ingang te voorkomen en voor de
kinderen een rustige, plezierige start van de ochtend te verzekeren.
De kinderen van de bovenbouwgroepen lopen zelf vanaf 08.20 uur rustig naar binnen door de
bovenbouwingang. Om 08.30 uur start de les.

6.4 Benutting van de verplichte onderwijstijd
ma t/m vrij morgen
ma t/m vrij morgen
ma t/m vrij
ma t/m vrij

groep
groep
groep
groep

1
3
5
7

908 uur
908 uur
978 uur
978 uur

groep
groep
groep
groep

2
4
6
8

908 uur
908 uur
978 uur
978 uur

Totale lestijd groep 1 t/m 8: 7544 uur (wettelijk 7520 uur)
Onvolledige schoolweken: week 41, 46, 49, 7, 12, 21 en 25
Meer informatie over het vakantierooster treft u aan op de website van Kindante. Klik hier

6.5 Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie

maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022
maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023
maandag 10 april 2023
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
donderdag 18 t/m 19 mei 2023
maandag 29 mei 2023
maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023
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Studiedagen:
Woensdag 12 oktober 2022
Donderdag 17 november 2022
Dinsdag 6 december 2022
Maandag 13 februari 2023
Woensdag 22 maart 2023
Vrijdag 26 mei 2023
Woensdag 21 juni 2023
Vrije middagen:
Vrijdagmiddag 23 december 2022
Vrijdagmiddag 17 februari 2023
Vrijdagmiddag 14 juli 2023

6.6 Nieuwe leerlingen
Kennismakingsgesprekken worden gevoerd door de directeur en/of IB-er. Bij het gesprek hoort een
rondleiding door de school. Graag willen we horen wie het kind is en wat het van ons nodig heeft.
Wij vertellen waar we voor staan en wat we kunnen bieden. Een schoolkeuze is een belangrijke
keuze en daar hoort een goed gevoel bij. U kunt voor een kennismakingsgesprek rechtstreeks contact
opnemen met de directeur of IB-er van de school via mail of telefoon.
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 kennismakingsgesprek nemen we graag gegevens met u door die u van tevoren 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.
Een maand of twee voor de vierde verjaardag van uw kind, neemt de nieuwe leerkracht contact met
u op en weet u in welke stamgroep uw kind is ingedeeld. Op datzelfde moment wordt er in overleg
met u een kijkmoment, enkele wenmomenten en een startmoment afgesproken. We houden hierbij
altijd rekening met wat goed is voor uw kind.
Als de verjaardag van uw kind in of rond een vakantiedatum ligt, zal uw kind starten met wennen na
de betreffende vakantie. Wanneer uw kind binnen 3 weken na de zomervakantie 4 jaar wordt,
maken wij een uitzondering, zodat uw kind gelijk met de nieuwe groep kan starten.
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.
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Zij-instroom
Bij leerlingen die (tussentijds) instromen van een andere school is er voorafgaand altijd overleg met
de andere school. Wij werken in dit geval regelmatig met proefplaatsingen omdat we vinden dat het
kind recht heeft op de juiste onderwijsplek. 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. Bij twijfel, tijdens de proefperiode, zoeken we samen met een trajectbegeleider naar
een passende plek. De scholen binnen het cluster Beek 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.
Wij vinden het belangrijk om samen te verkennen of school kan bieden wat de leerling nodig heeft.

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.

6.8 Communie en Vormsel
Communie
In groep 4 worden de kinderen, die op school genoteerd staan als Rooms-Katholiek en waarvan de
ouders te kennen geven dat zij hun kind de Communie willen laten doen, voorbereid op de Heilige
Communie door pastoor Kenis van het parochiecluster Beek-Neerbeek-Sweikhuizen-Spaubeek. Dat
gebeurt buiten schooltijd. In september 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 kerk is verantwoordelijk voor de communievoorbereiding. De school stelt de ruimte beschikbaar
waar na schooltijd de communievoorbereiding plaatsvindt en werkt met de kerk en de ouders samen
om de Communie een onvergetelijke dag voor allen te laten zijn.
De datum van de Communie wordt door het kerkbestuur bepaald en op een later
tijdstip gecommuniceerd.
Vormsel
De kinderen van groep 8 worden in de gelegenheid gesteld het sacrament van het Vormsel te
ontvangen. Ook de voorbereiding op het Vormsel gebeurt buiten schooltijd onder
verantwoordelijkheid van de kerk. De datum wordt op een later tijdstip gecommuniceerd.
De school stelt de ruimte beschikbaar waar na schooltijd de voorbereiding op het Vormsel
plaatsvindt en werkt met de kerk en de ouders samen om er een bijzondere gebeurtenis voor allen
van te maken.

6.9 Leesbevordering
Jeugdbladen
U ontvangt van ons tijdens het schooljaar een aantal keren folders om uw kind op te geven voor een
abonnement, met of zonder vakantieboeken, voor een heel of voor een half jaar.
Om administratieve redenen is het niet mogelijk een abonnement tussentijds te beëindigen.
Ook jeugdtijdschriften van uitgeverij Averbode kunnen worden besteld; daartoe worden folders
uitgedeeld, die rechtstreeks kunnen worden verstuurd.
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Via school krijgt u informatie over de volgende abonnementen:
- groepen 1 en 2:
RomPomPom
- groepen 3 en 4:
Maan Roos Vis
- groepen 5 en 6:
TAPTOE
- groepen 7 en 8:
National Geographic Junior.
Bibliotheek op school (BOS)
Samen met Biblionova hebben we van de provincie Limburg en de gemeente Beek subsidie gekregen
om een BOS in te richten. Ons belangrijkste doel is alle kinderen meer te laten lezen, want wie een
kwartier per dag leest, leest per jaar meer dan een miljoen woorden! Het leren van nieuwe woorden
heeft een positief effect op het tekstbegrip, de leesvaardigheid en het inzicht in de spelling van
woorden.
Onze leesboekenvoorraad is geheel vernieuwd, de vide is speciaal als BOS ingericht met nieuwe,
aantrekkelijke boeken voor alle (basisschool)leeftijden. Daarbij is bij de aanschaf van de boeken
rekening gehouden met de leesbelangstelling van de kinderen van deze tijd. In alle groepen werken
we samen met een leesconsulente van Biblionova, Maddy Caris, om de kinderen te stimuleren meer
te lezen. Ook maken we gebruik van een aantal enthousiaste ouders die ons helpen bij alles wat bij
de instandhouding van de BOS komt kijken. Wendy Peeters ondersteunt de BOS vanuit het team.

6.10 Traktaties
Om ongelijkheid te voorkomen, hebben we als team besloten dat er géén
traktaties tijdens verjaardagen mogen worden uitgedeeld. Uw kind zal wel
in het zonnetje gezet worden op deze dag. Ook vindt een keer per jaar een
verjaardagfeest plaats waarbij de hele groep samen feest viert.
Als u een verjaardagsfeestje voor uw kind wilt organiseren en daarvoor
uitnodigingen wilt uitdelen, verzoeken wij u dat niet op school of in de klas te doen. Voor kinderen
die daarvoor niet worden uitgenodigd is dit soms heel onplezierig. Deelt u deze uitnodigingen uit bij
de ingang van de school of bezorg ze op het thuisadres van de uitgenodigde kinderen.
Hetzelfde geldt voor het uitdelen van kerstkaarten aan andere kinderen. Doe dat niet op school, in
de groep, maar op een andere manier. Dan wordt ons onderwijs er niet door gestoord. Dank voor uw
begrip en medewerking.

6.11 Schoolfotograaf
Elk jaar komt op KC Eigen-Wijs een schoolfotograaf. Het ene jaar worden alleen groepsfoto’s
gemaakt en het andere jaar een hele set foto’s (individuele foto’s van elk kind, groepsfoto’s en indien
gewenst foto’s met broertjes en zusjes). In het schooljaar 2022-2023 worden alleen groepsfoto's
gemaakt.

6.12 Tussenschoolse opvang (TSO)
U kunt tegen betaling gebruik maken van onze tussenschoolse opvang. Om 12.00 uur eten de
kinderen in hun eigen klas samen met hun leerkracht. U dient zelf voor een gezond lunchpakket
(brood of fruit), drinken en een theedoek te zorgen. Om het milieu te sparen kunt u het lunchpakket
meegeven in een boterhammendoosje en het drinken in een drinkbeker of herbruikbaar flesje.
De kinderen gaan om 12.15 uur onder begeleiding van ouders een half uur naar buiten. Als het weer
het niet toelaat blijven de kinderen onder toezicht van de ouders binnen.
We verwachten van ouders dat zij gedurende de schoolloopbaan van hun kind een bijdrage leveren
aan de TSO, door zich voor kortere of langere tijd aan te melden om toezicht te houden.
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Betalingsregeling
Kinderen uit groep 1 t/m 4 betalen € 30,00 per schooljaar
Kinderen uit groep 5 t/m 8 betalen € 40,00 per schooljaar

Betaling s.v.p. op rekeningnummer NL97 RABO 0148.3049.07 t.n.v. Stichting Kindante inz. 03TY

Vermeld bij de betaling de naam en de groep van het kind.
Het bedrag dient op onze bankrekening te staan vóór 1 oktober 2022.
Voor kinderen die in de loop van een schooljaar deelnemen aan het overblijven is het jaar ingedeeld
in 5 periodes, te weten de instroom tussen:
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.
Onderbouw
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
Periode 5

€ 30,00
€ 24,00
€ 18,00
€ 12,00
€ 6,00

Bovenbouw
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
Periode 5

€ 40,00
€ 32,00
€ 24,00
€ 16,00
€ 8,00

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

6.13 Buitenschoolse Opvang Eigen-Wijs (BSO)
Spelenderwijs wijzer worden in een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving in het kindcentrum bij
u in de buurt?
Dat kan bij BSO Eigen-Wijs in ons nieuw kindcentrum. Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen hier terecht
voor buitenschoolse opvang, waarin we een breed activiteitenaanbod aanbieden. We zijn geopend
van maandag t/m vrijdag op schooldagen zowel vóór school als na school. Ook bieden we opvang
tijdens de vakanties. Kom samen met uw kind een keer een kijkje nemen! We zijn te vinden in de
foyer van de BMV. www.spelenderwijs.nl/locaties/bso-eigen-wijs-spaubeek
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6.14 Kinderdagverblijf Eigen-Wijs (KDV)
KDV Eigen-Wijs biedt opvang aan kinderen, in een zogenoemde verticale groep, van 0 tot 4 jaar. In
ons KDV bieden we ook enkel peuteropvang aan voor peuters van 2 tot 4 jaar.
De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen een gestructureerd dagprogramma waarin ruimte
is voor verschillende activiteiten en vrij spel. Ze vinden het belangrijk dat kinderen ook kunnen
ravotten en met elkaar spelen. De pedagogisch medewerkers begeleiden kinderen in spel en
activiteit om zo alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Aan de hand van de VVE-methode
Speelplezier bieden ze optimaal aandacht aan de taalvaardigheid van peuters.
In het dagprogramma voor baby’s houden de pedagogisch medewerkers het dagritme van thuis aan.
Opvoeders van de allerkleinsten worden via een digitaal logboek op de hoogte gehouden gedurende
de dag, zodat ze vanuit thuis of werk kunnen meegenieten. Opvang op maat is ons streven.
We zijn geopend van maandag t/m vrijdag op schooldagen en tijdens alle vakanties. 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/locaties/kdv-eigen-wijs-spaubeek

6.15 Financiële kindregelingen
Ouders met een beperkt budget kunnen een beroep doen op een financiële kindregeling. U kunt
hierbij denken aan een tegemoetkoming in de kosten met betrekking tot uitgaven voor schoolreisjes,
overblijven, vrijwillige ouderbijdrage etc. Voor meer informatie klik op onderstaande link.
•

Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek

7 Veiligheid
7.1 Veiligheid
Informatie treft u aan op de website van Kindante. Klik hier

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.
Gouden weken
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het
schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen
verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend
belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas. Op KC Eigen-Wijs zetten we
de Gouden Weken in om een goede basis voor een fijne sfeer te leggen.
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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 bepreken conflicten tussen leerlingen als team, maar ook met onze kindpartner
Spelenderwijs.
• We onderhouden goede contacten met de wijkagent.
• We gebruiken een leerlingvolgsysteem wat de sociaal-emotionele ontwikkeling betreft en
verbinden conclusies aan de gegevens hieruit. Zie hieronder voor uitleg van SCOL.
• 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 internetprotocol.
• 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 hen bij het treffen van sanctiemaatregelen.
We organiseren begeleiding via bijvoorbeeld Centrum jeugd en Gezin, schoolmaatschappelijk werk,
Bureau Halt, als 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.
SCOL
Met de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) volgen we de sociale competentie, welbevinden
en sociale veiligheid. Op KC Eigen-Wijs nemen we de SCOL 2x per jaar af. Het meetinstrument SCOL is
wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de kwaliteitseisen die de Onderwijsinspectie stelt.
De SCOL is los van een lesmethode te gebruiken. Wij kiezen voor de ondersteuning van de methode
‘Kwink’ die goed aansluit op de metingen van de SCOL. Met de SCOL-scores brengen we de sociale
competentie van de leerlingen systematisch in kaart om op groeps- en schoolniveau de competenties
planmatig aan te pakken.
De gegevens worden bovenschools gemonitord door ze in te voeren in de vroegsignalering.
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 een coördinator Sociale Veiligheid. Dit is Rachelle
Henkens, r.henkens@kindante.nl . Zij heeft twee taken: ten eerste het coördineren van het antipestbeleid. Hoe gaat de school met pesten om, is er een didactiek die we schoolbreed kunnen
inzetten, hoe kunnen activiteiten rondom pesten vormgegeven 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. 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.
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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 van onze school is:
Mw. Nicole Spaans, n.spaans@bsspaubeek-spaubeek.nl
Meer informatie treft u aan op de website van Kindante. Klik hier

7.4 Regeling bij afwezigheid leerkracht
Informatie treft u aan op de website van Kindante. Klik hier

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. Meer informatie treft u aan op de website van Kindante. Klik hier
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.

7.6 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.
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 Rick Leinarts;
r.leinarts@kindante.nl Samen maken wij het waar!!
Rondom school
De verkeersveiligheid rondom het schoolgebouw blijft een aandachtspunt binnen
de school.
Er is eenrichtingsverkeer vanuit de Musschenberg naar de Schoolstraat. Hier zijn
parkeerplaatsen, fietsenstallingen en Kiss and Ride zone gerealiseerd. Ook is het
mogelijk te parkeren achter het voormalig MFC-gebouw. De gemeente Beek zal
nog zorgen voor veilige oversteekplaatsen en schoolaanduiding.
Daarnaast zullen we in het kader van de verkeersveiligheid ook het komende schooljaar op
gebruikelijke wijze de aandacht vragen voor de landelijke verkeersacties.
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Verkeerstips voor ouders en kinderen
• Laat uw kind te voet naar school komen, samen met een andere ouder, kind uit de buurt of
met u.
• Als u uw kind met de auto brengt en komt ophalen, parkeer dan in de parkeervakken bij de
school of bij het voormalig MFC-gebouw.
• Laat uw kind aan de goede kant, de stoepkant, uitstappen.
• Veel kinderen van de bovenbouw komen met de fiets naar school. Aan de zijkant van de
school is ruimte om de fietsen te plaatsen.
• Denk aan de veiligheid voor alle kinderen.
De school is niet aansprakelijk voor problemen bij het stallen van fietsen, u en uw kind doen dat op
eigen risico.

7.7 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.
Meer informatie treft u aan op de website van Kindante. Klik hier
Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is telefonisch te bereiken via het nummer: 0900-1113111
(tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief).
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 zal komend schooljaar bijgesteld worden.
Meer informatie treft u aan op de website van Kindante. Klik hier
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. Meer informatie treft u aan op de website van Kindante. Klik hier
Op onze school hangt bij ieder lokaal het BHV- en ontruimingsplan 2021-2024, waarin vermeld staat
hoe te handelen bij een ontruiming.
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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.

Verzamelplaats
Bij totale ontruiming is de verzamelplaats het voetbalveld naast de school.
Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden. De betreffende leerkrachten verifiëren de
leerlingenlijsten, en melden zich daarna af bij het hoofd bedrijfshulpverlening (coördinator
bedrijfshulpverlening). Vermissing van personen wordt direct doorgegeven aan het hoofd van de
bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening).
Na een ontruimingsoefening wordt deze op teamniveau geëvalueerd.

8 Afgeleide zorg
8.1 Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg Basisonderwijs
schooljaar 2022-2023
Wat doet de jeugdgezondheidzorg?
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg bewaakt en beschermt de lichamelijke,
geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Dit doen wij door uw kind
regelmatig uit te nodigen voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Tevens nemen wij binnen
de school deel aan overleggen waar de gezondheid en het welzijn van de kinderen regelmatig
besproken wordt.
Gezondheidsonderzoek
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Net als in de
eerdere onderzoeken die uw kind heeft gehad bij de jeugdgezondheidszorg, kijken we ook nu
bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te
volgen probeert de JGZ eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt
dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin
nauw samen met de school en andere organisaties rondom de jeugd.
De onderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente of op school.
Uw informatie is erg belangrijk
Om te weten of er zaken zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om voorafgaande aan het
gezondheidsonderzoek een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan
bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind.
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Inentingen
DTP/BMR vaccinatie:
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie,
tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Hiervoor krijgt u een aparte oproep.
HPV-vaccinatie:
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 10 jaar worden de HPV-vaccinatie tegen 6 vormen van
kanker.
Meningokokken A, C, W en Y vaccinatie:
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie tegen meningokokken, typen
A, C, W en Y aangeboden.
Meer informatie: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten
Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd
De contacten en onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg gaan zoveel mogelijk door, maar soms
gebeurt dat wel op een andere manier, bijvoorbeeld door middel van beeldbellen, het afnemen van
vragenlijsten of telefonisch. Daar waar onderzoeken wel gewoon doorgaan op school of op een JGZlocatie wordt er rekening gehouden met de dan geldende maatregelen zoals die door het RIVM
worden gehanteerd.
Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de dienstverlening worden aangepast en worden zowel school
als ouder hierover geïnformeerd.
Ouders en hun kinderen kunnen echter wel altijd bij ons terecht, zie daarvoor ook de
contactgegevens. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om digitaal vragen te stellen via de website en
chatmogelijkheden van www.jouwggd.nl
MijnKinddossier
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met ‘MijnKinddossier’. Dit is een online ouderportaal
waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ. In ‘MijnKinddossier’ kunt u als ouder op elk
gewenst moment:
· Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien
· Het door JGZ gegeven advies nalezen
· Betrouwbare opvoedinformatie lezen
· De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje
Ook kunt u herinneringen van afspraken per sms krijgen.
Vragen of zorgen?
Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden of zijn er zorgen over uw kind, neem dan contact op met
het Team JGZ. We bekijken samen met u wat we eraan kunnen doen.
Bent u een ouder met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar zonder vaste verblijfplaats? Ook dan
kunt u altijd gebruik maken van de Jeugdgezondheidszorg op die locatie waar u zich op dat moment
bevindt.
U kunt bij ons altijd terecht voor o.a. vragen over opgroeien en opvoeden, vaccinatie en het
periodieke lichamelijk onderzoek. Indien uw kind ziek is dient u hiervoor contact op te nemen met de
huisarts.
Contact
Team JGZ - Westelijke Mijnstreek Noord
E: infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl
T: 088-880 5044 KCC (klantcontactcentrum)
Website JGZ Zuid-Limburg www.ggdzl.nl
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Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg
Basisonderwijs schooljaar 2022-2023
Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in staat om de lessen te
volgen. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het beste in een huiselijke
omgeving worden opgevangen. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of
huiduitslag kan meestal wel gewoon meedoen in de groep, maar dit zal in verband met corona
steeds in overleg met school en soms door middel van testen bepaald moeten worden.
Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het zieke kind niet naar school
komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en beroepskrachten om ook besmet te
worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor
anderen wordt “wering” genoemd. Is uw kind ziek en heeft het (mogelijk) een infectieziekte geef dit
dan altijd aan bij de school. De school kan dan zo nodig overleggen met de unit
infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg of uw kind wel of niet tijdelijk van school geweerd
moet worden. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere kinderen nog niet heeft
plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is.
Daarnaast is melden belangrijk omdat de school – al dan niet in overleg met de GGD – zo nodig
maatregelen kan nemen, bijv. door andere ouders te informeren, of gezamenlijk met de GGD een
uitbraakonderzoek te starten.
Vragen?
Heeft u vragen over infectieziekten, neem dan contact op met de unit infectieziektebestrijding van
GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088 8805070 (ma t/m vr 8.00-16.30 u) of infosim@ggdzl.nl.

8.2 Partners In Welzijn
Maddy Renkens en Svenja Hermans zijn werkzaam als sociaalpedagogisch werker bij Partners In Welzijn en verbonden aan
deze school.
Heb je vragen over opvoeding? Maak je je wel eens zorgen over de ontwikkeling van je kind? Wil je
eens van gedachten wisselen met een professional? Denk je dat je kind zelf ondersteuning of een
luisterend oor kan gebruiken?
Daarvoor kun je bij ons terecht. Loop gerust eens binnen op de tijden dat wij op school aanwezig zijn,
of neem contact op via onderstaande contactgegevens.
Ook leerkrachten en medewerkers van het kinderdagverblijf kunnen bij ons terecht met vragen of
zorgen.
Naast individuele hulpverlening aan ouders, kinderen en jongeren en consultatieve gesprekken met
leerkrachten en andere medewerkers, bieden we diverse themabijeenkomsten, trainingen en
cursussen aan gedurende het schooljaar. Informatie hierover wordt verspreid via ISY en onze
facebookpagina.
Heb je een vraag of heb je zorgen, klein of groot?
Wij zijn aanwezig op school 1x per 2 weken op woensdag.
Loop gerust binnen, neem contact op voor het maken van een afspraak, of meld je bij de leerkracht
of zorgcoördinator.
Maddy Renkens
maddy.renkens@piw.nl

Svenja Hermans
shermans@piw.nl
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8.3 Hoofdluis
Hoofdluiscontrole, hoe gaat dat in zijn werk?
We werken met een ouderwerkgroep Hoofdluispreventie. 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 (zie kalender) 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 is de info die u krijgt voldoende, maar mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u
onze schoolwebsite raadplegen of bellen met de GGD: 088-880 5000.
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 via ISY gevraagd kan worden om extra alert te zijn. Vanzelfsprekend zal met uw
informatie aan school discreet worden omgegaan.

9 Diverse geledingen van school
9.1 De oudervereniging
De oudervereniging van KC Eigen-Wijs zorgt ieder schooljaar voor tal van activiteiten voor de
leerlingen, in en om de school. Op deze manier willen wij graag ons steentje bijdragen aan een fijne,
leerzame en leuke tijd van uw kind(eren) op de basisschool.
Voor dit schooljaar stonden en staan onder meer de volgende activiteiten gepland:
Back To School Party, dierendag, discoavond, filmavond, de familiewandeltocht, kinderboekenweek,
het Sinterklaasfeest en de activiteiten rond Kerstmis.
De OV vergadert ca. 6 keer per jaar in de avonduren. De vergaderdata staan vermeld in de
schoolkalender. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Zij kunnen zich melden bij een van de
bestuursleden. Indien er geen vacante plaatsen binnen het bestuur zijn, worden nieuwe
aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst.
Om de activiteiten te kunnen organiseren zijn altijd vrijwilligers nodig. Heeft u interesse om als
vrijwilliger de OV te ondersteunen kun ook contact opnemen met één van de bestuursleden.
Wilt u als ouder/verzorger bepaalde zaken in een vergadering aan de orde stellen of meer informatie
inwinnen over de werkwijze van de OV, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Schoolgids 2022-2023

41

Via ISY wordt u als ouder/verzorger tijdens het schooljaar op de hoogte gehouden over de
activiteiten en van de mededelingen van de OV. Daarnaast wordt u over bepaalde activiteiten van de
OV apart schriftelijk geïnformeerd.
Voor het schooljaar 2022-2023 zal de ouderbijdrage verhoogd worden. Deze is als volgt opgebouwd:
Voor het eerste en het tweede kind: € 15,00 per kind
Voor het derde kind en volgende kinderen: € 12,50 per kind
Voor uw gezin betekent dit:
Voor 1 kind: € 15,00 Voor 2 kinderen: € 30,00 Voor 3 kinderen € 42,50
Uw ouderbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL82 RABO 0148 3035 28 ten name
van Oudervereniging Spaubeek.
Om eventuele misverstanden te voorkomen vragen wij u bij het overmaken van uw ouderbijdrage de
naam (namen) van uw kind(eren) en groep(en) te vermelden.
Op dit moment is de samenstelling van de oudervereniging:
Voorzitster: Audrey Duijsings
Penningmeester: Jeroen Gerits
Secretaris: Sigrid Boers
Overige leden: Brigitta Bas (namens het team)
Mieke Sonnemans
Bianca Scheeren
Wenda Zelis
Myrna Feron
Annemiek jansen
Dave Beckers
Henri Scaf
Vanessa Matern
De ouderbijdrage is vrijwillig. Er is geen wettelijke verplichting tot betaling.
Meer informatie treft u aan op de website van Kindante. Klik hier

9.2 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 KC Eigen-Wijs is als volgt samengesteld:
Teamgeleding
Mevr. Nicole Spaans
Mevr. Tanja Sonnack

Oudergeleding
Dhr. Pol Chambille
Dhr. Henri Scaf

Correspondentieadres

mr.spaubeek@kindante.nl

Naast de formele Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen bestaat er binnen
Kindante ook een GMR-platform. De GMR voert overleg met het GMR-platform om zodoende de
betrokkenheid en inspraakmogelijkheid vanuit alle MR-en te vergroten.
Het GMR-platform bestaat uit afgevaardigden van de MR-en van de afzonderlijke scholen. In het
GMR-platform neemt van onze school Tanja Sonnack als MR lid zitting.
Meer informatie vindt u via deze link. https://kindante.nl/kaders
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9.3 Centraal Bureau voor de Statistiek
Deelname van scholen van Kindante aan onderzoek NCO
Alle reguliere basisscholen van Kindante en onze SBO-scholen nemen jaarlijks deel aan het Nationaal
Cohort Onderzoek (NCO). Dit onderzoek levert de scholen veel bruikbare informatie op voor de
verdere ontwikkeling van het onderwijs.
Meer informatie over dit onderzoek, welke gegevens gebruikt worden, hoe deze verwerkt worden en
hoe u bezwaar kunt maken tegen uitwisseling van gegevens van uw kind, vindt u hieronder en in
de extra bestanden die via deze link beschikbaar zijn. https://kindante.nl/kaders
Welke gegevens gebruikt het NCO?
De school gaat de resultaten van de taal – en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling
van onze leerlingen.
Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind worden
meegeleverd. Dit gebeurt uiteraard volgens de AVG. (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Het gaat hier om het Burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht,
geboortedatum, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze identificerende gegevens alleen
voor de koppeling aan de onderwijsdata van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).
Na koppeling worden deze identificerende gegevens vernietigd. Het CBS zorgt ervoor dat deze
onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat
leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers zien dus nooit om wie het gaat.
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij kunnen in de
rapportage die wij ontvangen van het NCO ook nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare
publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens
vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de
strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.

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 eenieder ongeacht achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en erkend
weet in authenticiteit en autonomie.
We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie en
onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen wil halen wat erin 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
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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 onderstaande link.
https://kindante.nl/kaders
Nieuwe documenten:
•
•
•
•
•

Protocol leerlingenvervoer
Protocol alcoholgebruik tijdens schoolactiviteiten
Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO
NCO Veelgestelde vragen in begrijpelijke taal
Passend primair onderwijs in Zuid Limburg (Engelstalige versie)

Gewijzigde versies:
•
•
•

Passend Onderwijs Midden-Limburg
Passend primair onderwijs in Zuid Limburg
MR en GMR
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