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Voorwoord
Beste ouder(s),
Sommige onderdelen zijn dan ook bovenschools aangeleverd en
In het mooie dorp Lithoijen aan de Maas staat onze basisschool

andere onderdelen gelden enkel voor onze school.

Sint Jozef; midden in het dorpshart. Een plek waar we trots op zijn.
Basisschool Sint Jozef staat voor kwalitatief goed onderwijs in een
Voor u ligt onze schoolgids, deze is bedoeld als introductie voor

vertrouwde kleinschalige omgeving.

ouders en ook een beetje als naslagwerk en geeft aan waar

Maar boven alles is Sint Jozef een open school, naar de kinderen,

basisschool Sint Jozef voor staat. Onze medezeggenschapsraad

naar de ouders en naar onszelf. Met vragen, problemen en ideeën

verleent jaarlijks instemming aan onze schoolgids, zo ook dit

kunt u bij ons altijd terecht. U bent meer dan welkom.

schooljaar.
Met deze gids kunnen we u laten zien wat wij ouders/verzorgers

Directie: Lieke Roof

maar vooral kinderen kunnen bieden en wat u van ons kunt

Basisschool Sint Jozef

verwachten. Wij willen hierover natuurlijk ook graag met u in

Langwijkstraat 6

gesprek gaan, indien u wat meer informatie wenst of wanneer er

5396 PP Lithoijen

onduidelijkheden zijn.

0412-485090

Deze schoolgids is conform de afspraken die door Filios

bssint-jozef@filiosscholengroep.nl

Scholengroep, waartoe wij ook behoren, samengesteld.

www.bssint-jozef.nl
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wij als de basis om tot ontwikkeling te komen. We willen dat

1 Waar staan we voor?

kinderen plezier ervaren op het moment dat ze stappen maken in
hun ontwikkeling, trots zijn op hetgeen ze bereiken en hierdoor een

1.1. De missie en visie van de school

positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelen.

De missie van BS Sint Jozef luidt als volgt:

We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot zelfstandige,
kritische burgers die ruimte krijgen om eigen keuzes te maken in

‘Elkaar inspireren en helpen ontwikkelen van de talenten van

hun leerproces. We bieden hulp bij het ontdekken van hun talenten.

morgen’

Door te werken aan eigen leerdoelen, investeren we in ontwikkeling
van kinderen en creëren we gedeelde verantwoordelijkheid voor het

In deze missie komt naar voren dat we het belangrijk vinden dat

leren.

kinderen hun talenten ontdekken. Dit doen we duidelijk samen; met
de leerkracht, met de ouders en met de groep.

1.2. Onze kernwaarden
Op BS Sint Jozef werken we vanuit onderstaande kernwaarden:

De visie van onze school luidt als volgt:
In een veilige (leer-) omgeving, waarbij samenwerking en

Aandacht voor persoonlijke leerdoelen

zelfstandigheid wordt gestimuleerd, worden kinderen op Sint Jozef
Samen leren en samen werken met plezier

begeleid in hun ontwikkeling om met doelgerichte en
toekomstgerichte vaardigheden te kunnen deelnemen aan de

Gedeelde verantwoordelijkheid

maatschappij.

Zelfstandigheid

Op Sint Jozef werken team, ouders en kinderen samen. Deze
verbondenheid zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen, dit zien

Deze kernwaarden geven aan waar wij voor staan en ze geven
richting aan ons handelen.
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1.3. Het schoolklimaat

We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich thuis voelen.

Kinderen kunnen tot ontwikkeling komen als zij zich kunnen

Een goed contact tussen leerkracht en ouders is een voorwaarde.

bewegen in een veilige leef- en leeromgeving. Als team trachten wij

Als ouder wordt u snel en direct geïnformeerd als er iets bijzonders

een goede, positieve sfeer op school te bewerkstelligen door o.a.

wordt opgemerkt aan de ontwikkeling van uw kind. Omgekeerd

de leerlingen respect bij te brengen voor de mensen waar zij

hopen we dat ouders ons op de hoogte brengen wanneer er

dagelijks mee te maken hebben.

omstandigheden zijn waar we op moeten inspelen. Samen met de

Coöperatief leren is een samenwerkingsvorm die we veel inzetten

leerlingen en ouders werkt het team aan een sfeer van veiligheid en

in ons onderwijs; iedere bijdrage (ieder kind) doet ertoe. We

geborgenheid.

hanteren 5 uitgangspunten in de groepen:
●

Iedereen in de groep is belangrijk

Dit alles samen maakt het schoolklimaat.

●

Ik doe mijn taak goed

●

We kunnen veel van elkaar leren

1.4. Richting en identiteit

●

We luisteren naar elkaar

Basisschool Sint Jozef is een school voor bijzonder onderwijs

●

We doen het samen

hetgeen wil zeggen dat (in ons geval) het onderwijs gegeven wordt
vanuit een katholieke achtergrond.

Bij de start van het schooljaar stellen de kinderen samen groeps-

Onze katholieke identiteit kunt u terugvinden in de christelijke

en gedragsregels op. Deze worden door alle kinderen ondertekend

waarden en normen die wij hanteren in ons onderwijs. Hierbij gaan

en in de klas opgehangen.

wij uit van gelijkwaardigheid en respect voor iedereen.

We streven ernaar om pestgedrag te voorkomen. We leren

Onze school werkt ook samen met de parochie en ondersteunt

kinderen het waarom van de regels en afspraken en werken zo aan

diverse activiteiten, waaronder eerste communie, gezinsvieringen

verbetering van hun inzicht. Mocht het nodig zijn, dan hanteren wij

en vormsel. Het initiatief en de uitvoering hiervan liggen in handen

het anti-pestprotocol zoals is opgesteld door de school. Op onze

van de parochie.

website kunt u het protocol lezen.
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Opvoedkundige waarden die wij terug laten komen in ons onderwijs

fax: 0412-492021

zijn:

e-mail: bestuur@filiosscholengroep.nl
internet: www.filiosscholengroep.nl

●

aandacht voor de individuele mogelijkheden van ieder kind.

●

samenwerking met en respect voor de ander.

●

kinderen begeleiden bij het leren om zelfstandig te werken.

De Raad van Toezicht van Filios Scholengroep bestaat uit minimaal

●

ontwikkeling van motivatie en verantwoordelijkheid.

vijf en maximaal zeven gekozen personen uit de regio. De Raad
van Toezicht heeft een toezichthoudende rol. De bestuurlijke taken

1.5. Raad van Toezicht en college van bestuur Filios

worden uitgevoerd door een College van Bestuur. Het College van

Scholengroep

Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van de stichting, legt

Sint Jozef maakt deel uit van Filios Scholengroep. Onder deze

verantwoording af aan de Raad van Toezicht en wordt ondersteund

stichting vallen 14 scholen (4 algemeen bijzondere basisscholen en

door een kleine staf van medewerkers. Het stafbureau is gevestigd

10 katholieke basisscholen), circa 3300 leerlingen en ruim 300

in Geffen. De kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor uw kind

medewerkers. De scholen waarborgen een passende

zijn een taak voor de directie van onze school. De directie van de

onderwijsvoorziening in de dorpen Heesch, Vinkel, Nuland, Geffen,

school is dan ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en tevens

Lith, Lithoijen, Oijen en Maren-Kessel en in de stad Oss: Zoveel als

ook contactpersoon naar medezeggenschapsraad en ouderraad.

mogelijk thuisnabij onderwijs voor elk kind, in goede verbinding met
kindzorg en voortgezet onderwijs!
Het (post)adres van Filios Scholengroep is:
Kloosterstraat 4
Postbus 43
5386 ZG Geffen
tel: 0412-492000

Schoolgids 2019-2020

5

2 Organisatie van de school

Verkeersveiligheid rond de school

2.1. Algemene informatie

voet naar school komen. De kinderen die op enige afstand wonen,

Schooltijden

mogen met de fiets naar school komen. De fietsen moeten met

Alle kinderen hebben les van 8.30 uur tot 14.15 uur. Op woensdag

voorwiel tegen de witte streep worden geplaatst aan de zijkant van

gaan de kinderen van 8.30 tot 12.30 uur naar school.

de school. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor

Wij vragen dringend om ervoor te zorgen dat uw kind niet vóór 8.15

het zoek raken en beschadigen van eigendommen. Dit geldt ook

uur op het schoolplein is. Vanaf die tijd is er toezicht. Wanneer uw

voor fietsen. Mocht er sprake zijn van schade, dan dienen de

kind eenmaal op het plein is en er is toezicht, mag uw kind niet

ouders deze zelf te verhalen op de veroorzaker. Op het schoolplein

meer de straat op.

wordt er niet gefietst, maar lopen we met de fiets aan de hand.

Vijf minuten voor tijd mogen de kinderen, bij het eerste signaal, op

Kinderen die met de schoolbus worden opgehaald, dienen zich in

eigen gelegenheid naar binnen gaan. De spelletjes kunnen worden

de bus op het verzamelpunt netjes te gedragen. De chauffeur van

afgemaakt. Bij het tweede signaal moeten de kinderen binnen zijn,

de bus maakt een indeling wanneer ieder kind wordt opgehaald en

zodat de les kan beginnen. We hebben vijf minuten inlooptijd en

thuisgebracht.

Het ligt voor de hand, dat kinderen die niet ver van school wonen te

verwachten, dat alle kinderen bij het tweede signaal er zijn, zodat
de lessen kunnen beginnen.

Ochtend- en middagpauze

Het begin van het ochtendprogramma begint na het tweede

Alle kinderen worden elke dag in de gelegenheid gesteld om onder

geluidssignaal. Wanneer ouders na het tweede signaal nog in het

schooltijd in de ochtend rond 10.10 uur een hapje te nuttigen,

lokaal zijn of in gesprek zijn met de leerkracht, staat dit een goede

waarna groep 3 t/m 8 naar buiten gaat. Dit tussendoortje mogen ze

start in de weg. Hebt u iets door te geven, kom dan iets eerder om

van thuis meebrengen. Dit tussendoortje bestaat uit fruit en/of een

te kijken of de leerkracht tijd heeft.

gezond drankje. Géén snoep of koeken meegeven! De kinderen
mogen onder de lestijd vrij water drinken in het lokaal.
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Alle kinderen lunchen op school, we werken met een continurooster

2.2. Voor- en naschoolse opvang

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdagen duurt

In Lithoijen bestaat de mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang

de schooldag tot 12.30u en is de lunch geen onderdeel van de

door De Blokkendoos. U kunt hiervoor contact opnemen met ‘De

schooldag. Om de lunch goed te laten verlopen, hebben we

Blokkendoos’ via 0412-482191 of een kijkje nemen op de website

afspraken en regels gemaakt. We verzoeken u nadrukkelijk ons te

www.deblokkendoos.com

steunen in deze afspraken en regels:
-Om 12.00u eten alle kinderen in hun eigen groep met de eigen

2.3. Vakanties en vrije dagen

leerkracht(en).

De ouderkalender wordt ieder jaar aan het einde van het schooljaar

-We nuttigen allemaal een gezonde maaltijd/geen snoep.

per mail naar ouders gestuurd en staat digitaal in de app

-De kinderen nemen een broodtrommel en drinkbeker mee in een

SchouderCom, zodat u in de vakantie al het jaarrooster heeft voor

eigen tas.

het komende jaar. U kunt de ouderkalender vinden op onze

-We blijven zitten op onze eigen plek tijdens het eten en gaan niet

website.

naar de wc.

Ouders waarvan de kinderen later in het jaar instromen ontvangen

-De eerste vijf minuten gebruiken we om te eten en de leerkracht

de kalender bij inschrijving of de start van de leerling. Soms

leest voor of zet een muziekje op. Daarna is er tijd om met elkaar te

veranderen er in de loop van het schooljaar een aantal zaken. Wij

kletsen tijdens het eten.

brengen u hiervan op de hoogte via de maandelijkse nieuwsbrief of

-Om 12.15u gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 buiten spelen.

per mail.

-De kinderen van groep 1-2 hebben tot 12.30u de tijd voor hun
lunch.
-Eten wat door kinderen niet opgegeten wordt, gaat in de
broodtrommel mee naar huis.
-Afval gaat in de broodtrommel of tas mee naar huis.
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huis, zodat de broeken gewassen en de schoenen gepast kunnen
2.4. Groepsverdeling en bezetting

gr 1-2

gr 3-4

gr 5-6

gr 7/8

worden.

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

juf
Pleunie

juf
Pleunie

juf
Anoeshka

juf
Anoeshka

juf
Anoeshka

Groep 3 t/m 8 gaat twee per week gymmen; hiervan krijgen ze één

juf
Jovanka

juf
Jovanka

juf Jovanka
juf Tessa

juf Tessa

juf Tessa

Centrum. We verwachten dat alle kinderen gymschoenen, korte

meester
Ron

meester
Ron

meester
Ron

meester
Ron

meester
Ron

geen gymschoenen met zwarte zolen worden gedragen in de

juf
Anouk

juf Anouk

juf Anouk

juf Anouk

juf Anouk

worden genomen, zodat ze regelmatig gewassen kunnen worden.

Gymlessen in groep 3 t/m 8

keer per week les van de gymdocent van het Sport Expertise
broek en een t-shirt dragen. Een gympakje mag ook. Er mogen
gymzaal. De gymspullen moeten iedere week mee naar huis
Kinderen met lang haar dragen hun haar vast met een elastiekje.
Kinderen dragen geen sieraden tijdens de gymles en het is niet

2.5. Organisatie gym

toegestaan om deodorant in spuitbussen mee te nemen.

Gym in groep 1-2

Onze accommodatie, de zaal van Avanti, heeft helaas zijn

De kinderen van groep 1-2 sporten in de speelzaal. Eén keer per

beperkingen: er is een klein vloeroppervlak en de akoestiek is niet

week krijgen ze gymles van een docent van het Sport Expertise

optimaal.

Centrum. Voor de gymles hebben ze gymkleding nodig; voor elk
kind een korte broek en gymschoenen (voorzien van naam). Die

2.6. Kennismakingsavond begin schooljaar

blijven het gehele jaar op school. De kinderen ontvangen aan het

Aan het begin van ieder schooljaar is er een

begin van het schooljaar allemaal een eigen tasje waarin hun

informatieavond/kennismakingsavond in de groep waar uw kind

spullen bewaard blijven. Elke vakantie gaan de tassen mee naar

onderwijs heeft. U ontvangt dan alle relevante informatie met
betrekking tot het onderwijs en diverse activiteiten in de groep.

Schoolgids 2019-2020

8

ondersteund om het zich eigen te leren maken. De kinderen werken

3 Ons onderwijs

in de verschillende groepen, soms op hun eigen niveau, met dagen/of weekkaarten.

In dit hoofdstuk schetsen we in grote lijnen hoe het onderwijs op
basisschool Sint Jozef georganiseerd is. Hoe we de kinderen

3.2. De werkwijze in de groepen

groeperen (en waarom), welke vak- en vormingsgebieden aan bod

Alle leerkrachten maken groepsplannen waarin ze vastleggen hoe

komen, hoe we de ontwikkeling van uw kind volgen en hoe we ons

de leerstof wordt aangeboden en verwerkt wordt door ieder kind. In

onderwijs verder ontwikkelen en evalueren.

deze groepsplannen nemen de leerkrachten streefdoelen op en
beschrijven zij wat er nodig is om dit te bereiken met ieder kind.

3.1. De samenstelling van de groepen

Opbrengsten worden nauwkeurig gevolgd, besproken en

Sint Jozef is een school, waar gewerkt wordt met

geëvalueerd, zowel op individueel, groeps- als schoolniveau.

combinatiegroepen. Twee jaarklassen zitten samen in één groep en

Voor de basisvaardigheden wordt gewerkt met methodes. Onder de

ze worden ook als een groep behandeld, met daarbij aparte én

basisvaardigheden verstaan we technisch lezen, begrijpend lezen,

gezamenlijke instructie. Ons leerlingenaantal ligt aan de basis van

rekenen en spelling. Deze vakken worden door de leerkracht

de keuze voor de combinatiegroepen.

gegeven aan de hand van methodes. Hierin staan de doelen

Waar mogelijk streven we naar gezamenlijke instructie en

vermeld en de methode vormt de leidraad voor de inhoud van de

verwerking. We werken volgens het opbrengstgericht werken en

lessen.

passen, waar mogelijk, het interactief gedifferentieerd directe
instructiemodel toe. Dit betekent dat we rekening houden met de

3.3. Activiteiten in groep 1-2

verschillende instructiebehoeften van de leerlingen en het optimale

In groep 1 en 2 vinden wij het belangrijk dat er een veilig klimaat

resultaat uit elk kind proberen te halen.

heerst voor alle kinderen waar veel aandacht bestaat voor de

Het zelfstandig werken van kinderen is een vanzelfsprekendheid

sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind. Jezelf prettig voelen

binnen de school. Kinderen die dat moeilijk vinden worden

is een voorwaarde om je goed te kunnen ontwikkelen.
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We proberen de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren door:

Technisch lezen in groep 4 t/m 8

●

Taalactiviteiten

Voor technisch lezen gebruiken we de methode Estafette en

●

Het werken met ontwikkelingsmateriaal

daarnaast werken met ‘leesbakken’ waarin kinderen iedere week

●

Bewegings – en expressieactiviteiten

verschillende tekstsoorten lezen. Kinderen die het technisch lezen

Door middel van thema’s en projecten proberen we in te spelen op

beheersen kiezen leesboeken die hen interesseren. Iedere dag

de ervaringswereld van het kind (o.a. herfst, ziekenhuis, winkel,

besteden we tijd aan het lezen, ook voor de kinderen die het

eigen lichaam, Sinterklaas enz.). Op deze manier komen de

technisch lezen al beheersen.

verschillende leer- en vormingsgebieden aan bod. Zo is een kind
dat in de poppenhoek speelt ook bezig met taalontwikkeling, een

Begrijpend lezen in groep 4 t/m 8

kind dat speelt met lotto leert ook getallen of kleuren en een kind

We werken met de digitale methode Nieuwsbegrip. Wekelijks

dat op een vel de golven van de zee tekent, is bezig met

worden actualiteiten genomen als uitgangspunt.

voorbereidend schrijven.
In groep 1-2 werken we met de methode "Kleuterplein”.

Taal en Spelling in groep 4 t/m 8

We maken gebruik van het observatiesysteem KIJK. Hiermee wordt

We maken gebruik van de methode Taal op Maat en voor spelling

de ontwikkeling van het kind gevolgd. U ontvangt een rapport met

werken we met Spelling op Maat.

de gegevens vanuit de observaties die de leerkrachten doen.
Rekenen
3.4. Basisvaardigheden met de methoden in groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 werken we met de methode Wereld in Getallen. Er

Aanvankelijk lezen

wordt dagelijks minimaal 10 minuten geautomatiseerd met ‘kale’

In groep 3 werken we met de leesmethode Veilig Leren Lezen.

sommen in hiervoor samengestelde boekjes.

Deze methode sluit aan bij het gedifferentieerd en op niveau
werken van de kinderen.

Thematisch onderwijs in groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 werken we met IPC. Het International Primary

Schoolgids 2019-2020
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Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum waarin effectief leren

per jaar uitkomt en waarin diverse thema’s aan bod komen. De hele

centraal staat. In boeiende, actieve en zinvolle lessen komen de

school werkt met hetzelfde thema, maar iedere groep op het eigen

volgende vakken aan bod:

niveau. Deze methode richt zich ook op de sociaal emotionele

●

Aardrijkskunde

ontwikkeling.

●

Geschiedenis

●

Natuur

Engels

●

Muziek

In alle groepen wordt Engels gegeven. In groep 1-2 komt het

●

Techniek

aanbod uit de methode Kleuterplein. Groep 3-4 doet 1 keer per

●

Dans

thema aanbod op Engels, gebaseerd op het thema van IPC.

●

Drama

In de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt Engels aangeboden met de

●

Handvaardigheid en tekenen

digitale methode Take it easy.

De activiteiten van IPC zijn altijd verbonden aan elkaar doordat ze

Bewegingsonderwijs

hetzelfde thema bevatten, er wordt een aantal weken achtereen

Twee keer in de week krijgen de kinderen bewegingsonderwijs,

met hetzelfde thema gewerkt.

waarbij spel en toestellen elkaar afwisselen.

Topografie

Vormingsgebieden

In groep 6 wordt gewerkt met de methode Junior Bosatlas en

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich breed kunnen

bijbehorende werkboeken ‘Nederland’. In groep 7 en 8 krijgen ze
topo-opdrachten om thuis te leren.

ontwikkelen en daarom komen de volgende vakken aan de orde:
Expressie door drama, dans, muziek, handvaardigheid en tekenen.
Kunstzinnige vorming door deelname aan OKVO (Osse

Levensbeschouwing en sociaal emotionele ontwikkeling

Kunstinstellingen voor het Onderwijs).

We werken met de methode Kleur. Dit is een tijdschrift dat 4 keer

Schoolgids 2019-2020
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Verkeer

hoofdvakken, kan de school de keuze maken om andere vakken

In groep 1 t/m 4 ligt het accent in de verkeerslessen op ‘Leren

tijdelijk minder aan bod te laten komen. Dit wordt altijd met de

oversteken’. Vanaf groep 5 hebben alle kinderen om de week

kinderen besproken, zodat ze weten waaraan ze werken. Bij

verkeersles. Jaarlijks hebben we een verkeersweek en naast

langdurige interventies worden ook de ouders geïnformeerd.

incidentele acties, doen we mee aan het praktisch en theoretisch
verkeersexamen in groep 7-8. De subsidie die we jaarlijks

Burgerschapseducatie

ontvangen vanuit BVL besteden we aan al deze activiteiten.

Via burgerschapseducatie willen we bereiken dat onze leerlingen
op een persoonlijke manier deelnemen aan hun leefomgeving en zo

Studievaardigheden

een bijdrage leveren aan de samenleving. Het is geen apart vak,

In groep 7 en 8 besteden we expliciet tijd aan studievaardigheden,

maar komt aan de orde bij het thematisch werken (IPC), losse

hiervoor gebruiken we de methode ‘Blits’.

projecten en in de lessen van de methode KLEUR. We stimuleren
leerlingen het beste uit zichzelf te halen én oog te hebben voor de

Computergebruik

wereld om hen heen. Dat begint in het klein, thuis en op school.

In alle groepen worden meerdere keren per week chromebooks

Uiteindelijk bereidt het leerlingen voor op een bestaan als

gebruikt. Alle programma’s die we inzetten, ondersteunen onze

verantwoordelijk burger in hun eigen stad, land en in Europa.

methodische lessen en sluiten aan bij het niveau van het kind.
Huiswerk
Op onze school wordt het aanbod van de vak- en

Het is belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk (blijven) voelen

vormingsgebieden zo evenwichtig mogelijk ingericht. Kinderen

voor hun eigen leerproces. Zelfstandigheid aanleren en behouden

komen naast de hoofdvakken rekenen, taal en lezen ook in

is daarbij van belang. Dit kan o.a. gebeuren door te leren plannen

aanraking met wereldoriëntatie, levensbeschouwing, gymnastiek,

en door op tijd met het leren voor b.v. een proefwerk te beginnen.

creatieve- en expressieve vakken en techniek. Het accent ligt

Daarom geven wij vanaf groep 6 één keer per week maakwerk of

echter op de hoofdvakken. Indien een groep achter blijft voor de

leerwerk mee naar huis.
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Daarom mogen deze leerlingen compacten. Dat gebeurt met
3.5. Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs

behulp van een routeboekje. De kinderen worden uitgedaagd om

In dit onderdeel van de schoolgids wordt even in het kort de relatie

de nieuwe, moeilijke elementen uit de stof te maken. Ze krijgen

gelegd tussen schoolplan, jaarplan en schoolgids. En bespreken we

voor de nieuwe onderdelen indien nodig instructie. Aanvulling op

enkele activiteiten die we in het huidig schooljaar gepland hebben

compacten is altijd verrijkingsstof en verdieping.

om de ontwikkeling van het onderwijs op onze school verder uit te
werken en aan te passen aan de ontwikkelingen van deze tijd.

Opbrengstgericht werken
Wij willen het beste uit ieder kind halen met optimaal resultaat. Om

Plusklas voor hoogbegaafde leerlingen

dat mogelijk te maken is het belangrijk dat we meten en zelf telkens

Filios Scholengroep heeft een Plusklas om tegemoet te komen aan

blijven leren. Sinds 2011 werken we aan opbrengstgericht werken.

leerlingen 'meer' nodig hebben aan leerstof. Leerlingen die voldoen

Leerkrachten volgen cursussen en opleidingen om hun eigen

aan de toelatingscriteria kunnen deelnemen aan deze klas. De

kennis te verbreden. Twee keer per jaar zijn er gezamenlijke

plusklas is een keer per week een dagdeel op een Filiosschool in

studiedagen waarop we meten of we de juiste dingen hebben

Oss en Heesch. Gediplomeerde leerkrachten begeleiden deze

gedaan en samen bepalen we hoe we verder gaan. Tijdens deze

plusklas en er wordt een koppeling gemaakt naar de basisschool

studiedagen worden nieuwe groepsplannen gemaakt. Hierin

waar de leerling de rest van de week onderwijs volgt.

beschrijft de leerkracht welke doelen zij voor de komende periode
wil behalen en op welke manier er gewerkt wordt om dit te

Meerbegaafde leerlingen

bereiken.

De meerbegaafde leerlingen komen niet in aanmerking voor de

We willen ieder kind bij de groep houden en daarom werken we

plusklas, maar hebben wel extra stof nodig om uitdaging te vinden.

tijdens de instructiemomenten met drie niveau's. Alleen in

Als school zullen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de

uitzonderlijke gevallen volgt een kind een eigen leerlijn.

behoeften van de meerbegaafde leerlingen. Meerbegaafde
kinderen hebben weinig behoefte aan herhaling en oefenstof.

Schoolgids 2019-2020

13

- Leerkrachten zijn inmiddels bekend met de 21ste eeuwse

Plaats van het schoolplan

vaardigheden, maar hebben nog niet de vaardigheid om deze

In het geheel van veranderingen van onze school ligt ons
schoolplan ten grondslag. In dit schoolplan 2019-2023 staan onze
schoolontwikkelingen beschreven zoals wij die ons voor de
komende 4 jaar gesteld hebben. Vanuit dit schoolplan wordt ieder
jaar een jaarplan samengesteld. In dit jaarplan staat beschreven
welke activiteiten we in dit schooljaar gepland hebben om het
periode 2019-2023.

toekomstgerichte vaardigheden meegeven zodat zij voorbereid zijn
op wat de maatschappij van hen verlangt. Dit zullen wij in het
schoolplan 2019-2023 verder vormgeven onder het thema ‘Leren in

- Naast de betrokkenheid van kinderen, willen we ook de
betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind verhogen.

Verbetering en ontwikkeling 2019-2020

We oriënteren ons op het concept ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ van

In schooljaar 2019-2020 richt Sint Jozef zich op de volgende

CPS.

speerpunten uit het schoolplan:
- We willen planmatiger werken aan de groei van respect onderling
en het gedrag dat hierbij zichtbaar moet zijn binnen onze school.
Ons pedagogisch handelen moet meer gebaseerd zijn op onze
visie en minder op hoe we van nature met kinderen omgaan. Door
(PBS) zullen we ons pedagogisch klimaat versterken.

verder dan vaardigheden op het gebied van ICT; we willen kinderen

de 21ste eeuw’.

onderwijs te verbeteren. Het huidige schoolplan geldt voor de

middel van de inzet van de methode Positive Behavior Support

structureel te verbinden met het aanbod in de groep. Het gaat

- Het aanbod vanuit IPC wordt doorontwikkeld in het derde jaar voor
de volledige invoering van dit curriculum.
Voor alle speerpunten zullen we plannen en acties vastleggen in
onze projectplannen. Deze vormen samen het jaarplan. Deze
plannen maken deel uit van het schoolplan 2019-2023 en worden
opgesteld volgens de PDSA-cyclus. Plan Do Study Act. We maken
een plan, voeren het uit, evalueren het en stellen bij waar dit nodig
is. Zo zijn het altijd actuele projectplannen. Een plan kan een
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schooljaar omvatten, maar kan ook kortere of langere tijd nodig
hebben om te realiseren.

4 Ondersteuning voor
kinderen
In dit hoofdstuk vertellen we hoe we de ondersteuning voor
kinderen georganiseerd hebben. We vertellen hoe we omgaan met
verschillen tussen de kinderen, hoe we rapporteren over de
vorderingen van uw kind, hoe we de overgang naar het voortgezet
onderwijs begeleiden en nog enkele aanvullende aandachtspunten.
4.1. Interne ondersteuning
4.1.1. Het volgen van de ontwikkeling van elk kind
De belangrijkste vraag van ouders is vaak: Hoe doet mijn kind het
op school en leert mijn kind goed?
Alleen als leerkrachten van Sint Jozef de kinderen goed volgen,
kunnen ze deze vraag op deskundige wijze beantwoorden.
Wij volgen de vorderingen van de leerlingen door:
●

Het dagelijks werk van de kinderen. Dit wordt door de
kinderen zelf of door de leerkracht nagekeken en
besproken.

●
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●

we de beheersing via het langere termijn geheugen.

De groepsleerkracht noteert gegevens van elk kind in het

De ontwikkeling van de kinderen voor wat betreft hun

leerlingvolgsysteem/administratiesysteem. De ontwikkeling van het

sociale ontwikkeling en werkhouding te volgen, te

kind wordt tijdens de oudergesprekken drie keer per jaar

observeren en te noteren. Hiervoor maken we gebruik van

besproken. Mochten ouders eerder vragen hebben, dan kunnen zij

Viseon, het Cito leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel

altijd een afspraak maken met de leerkracht van het kind.

gebied.
●

●

●

Dagelijkse observaties in de kleutergroep t.a.v.: sociaal

Vier keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaatsen (2x in de

emotionele ontwikkeling, functie-ontwikkeling en

vorm van een groepsplanbespreking en 2x in de vorm van een

voorbereidende vaardigheden voor wat betreft lezen,

leerlingenbespreking). Het betreft hier een bespreking tussen de

rekenen en schrijven. We registreren dat in het

leerkracht en intern begeleider waarin de voortgang van alle

observatiesysteem KIJK.

kinderen wordt besproken. Mede naar aanleiding hiervan, kan een

In alle groepen de ontwikkelingen van de leerlingen voor wat

advies worden geformuleerd over de hulp die een kind nodig heeft.

betreft taal, lezen en rekenen, wereldoriëntatie ook

Een advies kan bestaan uit handreikingen met betrekking tot de

methodegebonden toetsen af te nemen. Deze toetsen gaan

indeling van de leerstof of de aanpak die bij het kind past. De

over de leerstofonderdelen, die door de leerlingen in een

verwachting is dan dat de gekozen hulp het kind verder brengt in

bepaalde periode verwerkt zijn. Bij de beoordeling wordt

zijn of haar ontwikkeling.

uitgegaan van de 80 % norm. Dit betekent dat het kind een

Wanneer het probleem wat gecompliceerder is, kan worden

voldoende heeft als het minimaal 80% van de toets goed

besloten tot een intern onderzoek door de IB’er. Door middel van

maakt.

observaties, toetsen, gesprekken met het kind en ouders zal een

Toetsen die de leerkrachten zelf ontwerpen n.a.v. de

beter beeld worden verkregen van het probleem. Op grond hiervan

aangeboden stof. Dit gebeurt met name bij de

stelt de leerkracht een handelingsplan op dat wordt gemonitord

wereldoriënterende vakken waar groeps- en

door de IB’er. Voor kortdurende extra hulp kan in overleg met de

vakoverstijgend wordt gewerkt.

intern begeleider een aanvulling worden gedaan in het lopende

Schoolgids 2019-2020

16

groepsplan i.p.v. een apart handelingsplan. Bij beiden wordt na

Uit een extern onderzoek kan ook naar voren komen dat een kind

verloop van tijd geëvalueerd en bijgesteld.

specialistische hulp nodig heeft. In beperkte mate kan daarvoor een

Ook kan het voorkomen dat een leerling voor een bepaald

preventieve ambulante begeleider worden ingeschakeld. Hij of zij

vakgebied gedurende de rest van de basisschoolperiode een

levert een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van de

aangepast programma nodig heeft. Dit gebeurt altijd in overleg met

leerkracht, zodat het kind binnen het basisonderwijs tot ontwikkeling

de IB’er, ouders en de bovenschools orthopedagoog. Het kind krijgt

kan komen.

dan een eigen leerlijn, eventueel gekoppeld aan een eigen toetslijn.

Soms is de hulpvraag van een kind van die specialistische aard, dat

Er zal dan een OPP (ontwikkelperspectief) opgesteld worden met

onze school deze niet kan bieden. In dergelijke gevallen wordt het

reële ontwikkelingsverwachtingen die passen bij de mogelijkheden

kind verwezen naar het speciaal onderwijs of speciaal

van de betreffende leerling.

basisonderwijs.

Soms vraagt de problematiek van een kind om meer individueel
gerichte ondersteuning. Alleen als de begeleiding die het kind nodig

Alle gegevens, zoals resultaten, verslagen en afspraken worden

heeft niet in de klas, door de eigen leerkracht, geboden kan

opgenomen in een dossier. Indien ouders dat wensen, kunnen zij

worden, bestaat de mogelijkheid dat anderen die ondersteuning

met de Intern Begeleider een afspraak maken, om het dossier van

bieden. Wij werken samen met een organisatie die bijv.

hun kind in te zien.

dyslexieondersteuning bij ons op school biedt.
Indien uit intern onderzoek onvoldoende duidelijk wordt wat er aan

4.1.2. Contacten met ouders

de hand is, of als de extra ondersteuning niet het gewenste

Indien een kind aangepaste begeleiding of leerstof krijgt, wordt de

resultaat oplevert, kan extern onderzoek een optie zijn. Doel ervan

ouder op de hoogte gesteld door de leerkracht. Voor het afnemen

is om vast te stellen hoe een kind het beste geholpen kan worden.

van een extern onderzoek wordt schriftelijk om toestemming

Wij kunnen als school na een goed doorlopen procedure ook

gevraagd.

specialistische hulp inschakelen vanuit het samenwerkingsverband

Twee keer per jaar ontvangen alle ouders een rapport van hun kind,

30-06 (zie hoofdstuk 4.2 externe ondersteuning).

in februari en in juni/juli. Er vinden dan ook oudergesprekken in de
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avond plaats om de ontwikkeling van het kind met elkaar te

4.1.4. Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

bespreken. In november ontvangen de ouders nog geen rapport,

Daar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit

maar zijn er wel oudergesprekken over het welbevinden van het

dat ouder(s), verzorger(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening

kind.

extra hulp inschakelen om extra ondersteuning voor hun kinderen
te organiseren, is er een regeling vastgelegd voor alle scholen van

4.1.3. De intern begeleider

Filios Scholengroep getiteld “Leerlingenzorg door externen onder

De intern begeleider (IB’ er) is een leerkracht die zich heeft

schooltijd”. T.a.v. externe hulp onder schooltijd in en buiten de

gespecialiseerd in leerlingenondersteuning. Indien ouders en/of

school staat het bevoegd gezag hier afwijzend tegenover. Indien er

leerkrachten ontwikkelingsproblemen bij het kind constateren,

sprake is van medische indicatie of indien er door het zorgteam van

kunnen zij de intern begeleider raadplegen. Samen met de

de basisschool kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een

leerkracht en de ouders zoekt de IB’er naar de oorzaken van het

onmisbare schakel is in het hulpverleningsproces, wordt hierop een

ontwikkelingsprobleem. Het doel is om te komen tot een

uitzondering gemaakt. Als dit is aangetoond dient er door de

evenwichtig plan van aanpak, om zodoende het kind op een

ouders/verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een

deskundige wijze weer op weg te helpen. De intern begeleider is

verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school te

aanspreekbaar voor kinderen, ouders en leerkrachten en is niet

worden afgegeven. Op die wijze wordt bewerkstelligd dat de school

alleen vraagbaak en coach. Zij heeft ook een belangrijke

c.q. het bevoegd gezag niet aansprakelijk kan worden gesteld voor

verwijzingsfunctie: als deskundige verwijst zij ouders voor extra en

de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener

specifieke hulp naar externe instanties. Vanuit het

geleverde diensten en/of producten.

Samenwerkingsverband 30.06 schakelt zij externe ondersteuning in

U vindt deze regeling op de website van Filios Scholengroep.

t.b.v. het kind en de deskundigheid van de leerkracht.
4.1.5. Overstap naar voortgezet onderwijs
Op het einde van de basisschool moet een keuze worden gemaakt.
Welke vorm en school voor voortgezet onderwijs is het meeste voor
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uw kind geschikt? Hierover wordt u geïnformeerd tijdens een

Advies van de school

informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Wanneer een kind de overstap gaat maken naar het voortgezet
onderwijs, hebben we hiervoor een tijdspad met afspraken
vastgelegd. Na het eerste rapport in groep 7 zal er een oriënterend

PO-VO kalender (Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs)
Voor bijna alle leerlingen is de overgang van het basisonderwijs
naar het voortgezet onderwijs een belangrijke gebeurtenis. Om te
zorgen voor een zo soepel en vloeiend mogelijk verloop van deze
overgang is een kalender ontwikkeld. Deze kalender brengt
onderwijs in kaart. Daarom de gekozen naam, PO-VO kalender,
waarbij PO staat voor Primair Onderwijs en VO voor Voortgezet
onderwijs.
De kalender beschrijft de stappen die het basisonderwijs samen
met ouders en leerling zetten vanaf groep 7, op weg naar het

Aan het eind van groep 7 wordt er een zgn. pré-advies (voorlopig
schooladvies) gegeven. Er wordt gekeken naar ontwikkelingen,
leerling gedurende de laatste jaren. Ook worden uitslagen van cito
en methodegebonden toetsen meegenomen. Dit advies wordt door
de leerkrachten besproken met de IB-er. In het oudergesprek
kunnen de ouders ook aangeven hoe zij denken over de keuze van
het voortgezet onderwijs voor hun kind. Ons advies en de mening
van de ouders worden doorgegeven aan de leerkracht(en) van

voortgezet onderwijs. Van alle betrokkenen staat in een tijdpad

groep 8.

exact omschreven wie, wat, wanneer doet. De in de kalender

In november van groep 8 wordt het voorlopig schooladvies gegeven

beschreven stappen houden niet op bij het verlaten van de
basisschool, maar betreffen ook de wijze waarop er contact blijft
basisschool. Dit loopt door tot aan de overgang naar klas 2.

wisselen over de richting VO.

resultaten, interesses, zelfstandigheid, studiehouding e.d. van de

stapsgewijs de overgang van het basis- naar het voortgezet

bestaan tussen het voortgezet onderwijs en de verwijzende

gesprek zijn waarbij leerkracht(en) en ouder(s) van gedachten

en met ouders besproken. Het definitieve advies ontvangen ouders
in februari in de vorm van een AAK-formulier (Advies en
Aanvullende Kenmerken). Dit rapport wordt gebruikt voor de
aanmelding op het voortgezet onderwijs door ouders.
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NB Het definitieve advies kán afwijken van het pré advies en/of

invullen en ondertekenen. Zij dragen er zorg voor dat het complete

voorlopig advies.

rapport bij de school van het voortgezet onderwijs terecht komt.
Om het AAK-formulier compleet te maken, zal de basisschool er

Eerste helft groep 7: Oriënterend gesprek. Eerste verkenning

zorg voor dragen dat de uitslag van de eindtoets bij de juiste school

richting VO.

van voortgezet onderwijs terecht komt.
Vóór de afname van de eindtoets zijn alle schooladviezen

Oudergesprekken groep 7 juni/juli : Eerste voorlopig advies.

geformuleerd.

De school formuleert een voorlopig advies en deelt dit mondeling

Uiteindelijk streven we ernaar om het kind te begeleiden naar het

en schriftelijk aan de ouders en de leerling mee. Ook de wens van

voortgezet onderwijs dat voor hem of haar het meest geschikt is.

de ouders en de leerling worden vastgelegd in dit document. In dit
gesprek wordt de toelichting besproken en genoteerd.

4.1.6. Resultaten van ons onderwijs
Doublures en uitstroom naar het speciaal (basis)onderwijs

Oudergesprekken groep 8 oktober/november: Bijstelling of

Aantal doublures schooljaar 2018-2019: 1 leerling

bevestiging van het voorlopig advies.

Verwijzingen naar SBO en S.O schooljaar 2018-2019: 0 leerlingen

De school formuleert bijstelling of bevestiging van het schooladvies

Uitstroom naar andere basisschool schooljaar 2018-2019: 0

op het formulier en deelt dit mondeling en schriftelijk aan de ouders

leerlingen

en de leerling mee. Ook hierbij wordt de wens van de ouders en de
leerling genoteerd.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
Informatie over uitstroom van onze leerlingen naar het voortgezet

Oudergesprekken groep 8 februari/maart: Definitief schooladvies.

onderwijs is te vinden via:

Het AAK-formulier wordt opgesteld en doorgenomen met de ouders

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5894/63/Basisschool

en de leerlingen. In het AAK-formulier zit een bijlage die ouders zelf

-Sint-Jozef/Schooladvies-en-plaatsing-in-het-vervolgonderwijs
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Resultaten Eindtoets basisonderwijs

in het samenwerkingsverband 3006 hebben afspraken gemaakt

Op de website van Scholen Op De Kaart zijn de meeste recente

over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

gegevens te vinden over onze resultaten op de Eindtoets via:

Meer informatie is te vinden in het ondersteuningsplan van het

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5894/1069/Basissch

samenwerkingsverband 30.06, dat te vinden is op de website

ool-Sint-Jozef/Resultaten-eindtoets

www.samenwerkingsverband3006.nl

4.2. Externe ondersteuning

Zorgplicht

4.2.1. Passend onderwijs binnen Samenwerkingsverband 30.06

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen zorgplicht. Dat

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra

betekent dat alle basisscholen vanaf dat moment iedere leerling die

ondersteuning nodig hebben. Passend Onderwijs beoogt dat zo

extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek

veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo

moeten bieden. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun

worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze

keuze. De school heeft dan de taak om samen met ouders een

zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs

passende onderwijsplek te vinden. Op de eigen school of, als de

verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog

leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het

steeds naar het speciaal onderwijs verwezen worden.

reguliere onderwijs of het speciaal (basis) onderwijs. Elke school

Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een

heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit profiel is bedoeld om

passend aanbod te kunnen bieden, werken reguliere scholen en

aan te geven welke ondersteuning de school kan bieden.

scholen voor speciaal onderwijs samen in een
samenwerkingsverband.

4.2.2. Schoolondersteuningsprofiel

Ons samenwerkingsverband heet 3006. Daarin werken 96 scholen

Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. Een

voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 4

schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van

scholen voor speciaal onderwijs samen in de gemeenten Oss,

de basisondersteuning en over wat onze school verder aan

Bernheze, Landerd, Uden, Veghel en Sint Oedenrode. De scholen

ondersteuning biedt.
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In de samenvatting voor de schoolgids beperken we ons tot de

bieden de instructie aan op drie niveaus, nl de verkorte -, basis-, en

volgende onderdelen:

verlengde instructie.

A De kwaliteit van de basisondersteuning. Dit is de ondersteuning

Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en

waarop alle kinderen kunnen rekenen;

bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de

B De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze

leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op

school intern en extern beschikt;

basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Bij het

C De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra

opstellen van de groepsplannen wordt zoveel mogelijk naar de

ondersteuning te bieden;

individuele onderwijsbehoeften van het kind gekeken. Daarbij

D Ontwikkelpunten.

realiseren we ons wel dat we niet de mensen en de middelen
hebben om individueel onderwijs te geven. Waar nodig en mogelijk

A. Kwaliteit van de basisondersteuning

wordt de onderwijsassistent en de intern begeleider ingezet om

De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen:

leerlingen extra ondersteuning te geven. Ouders worden daar dan

onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie.

bij betrokken en er vinden regelmatig terugkoppelingsgesprekken
plaats.
We gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de

Onderwijs
Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over
onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor
onze kinderen. Wij werken handelings- en opbrengstgericht. Dat wil
zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van
onze leerlingen.
Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen
kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. We

afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit
van onze basisondersteuning.
We denken en werken vanuit het opbrengstgericht werken. We
willen het beste uit ieder kind halen en daarvoor hebben we vaak
overleg met elkaar. Ook onze studiedagen zijn inhoudelijk gericht
op het opbrengstgericht werken. We realiseren ons dat de
leerkracht met haar kennis en vaardigheden ertoe doet en dat we
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als team de verantwoording hebben om het beste uit ieder kind te

Het domein ‘begeleiding’ vraagt de komende tijd extra aandacht.

halen.

Onze school werkt voor een kleine groep leerlingen met een
ontwikkelingsperspectief. Zij volgen een eigen leerlijn. Dat betekent

Beleid

dat we veel niveaus in onze combinatiegroepen hebben.

Wij zijn gematigd tevreden over het domein ‘beleid’. Wij beschikken
over een heldere visie op leerlingenzorg, maar niet voor alle

B. De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze

afspraken binnen ons onderwijsaanbod is een procedure

school intern en extern beschikt

beschreven.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt
onze school over specifieke deskundigheid (interne deskundigheid).

Organisatie

Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten

Over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij

(externe deskundigheid). In ons team hebben we een leerkracht

tevreden. Wij zijn een kleine school en daardoor zijn de lijnen kort.
Dit voorkomt veel bureaucratie. Wij beschikken over een goed

in opleiding. Veel expertise en kennis ligt bij onze intern begeleider.

functionerend ondersteuningsteam, waarbij de besprekingen samen
met ouders gevoerd worden. Het ondersteuningsteam bestaat uit
een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en
aansluitfunctionaris Basisteam Jeugd en Gezin. Het

De deskundigheden binnen ons eigen team willen wij de komende
jaren blijven inzetten en versterken.
Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal
onderwijs. Ambulante begeleiders worden ingezet bij leerlingen met

ondersteuningsteam is een belangrijke schakel in onze

een arrangement. Wij maken gebruik van de ambulant begeleiders

ondersteuningsstructuur. Onze intern begeleider is verantwoordelijk
voor de organisatie van de bijeenkomsten en is tevens voorzitter
van het ondersteuningsteam.

met de opleiding taalcoördinator en een leerkracht/rekencoördinator

en we maken ons sterk om de expertise die de ambulant
begeleiders de school inbrengen zelf eigen te maken. De
orthopedagoog van buiten vervult een belangrijke rol in het
ondersteuningsteam en doet indien nodig extra onderzoek. Ook de

Begeleiding
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aansluitfunctionaris Basisteam Jeugd en Gezin is van grote waarde

Het spreken van dezelfde taal in de regio;

in het ondersteuningsteam.

Het doorlopen van de zelfde stappen richting extra ondersteuning;
Het hebben van een doorgaande lijn met de voorschoolse

C. De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra

voorzieningen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

ondersteuning te bieden

In het onderstaande schema wordt de basisondersteuning en de

Onze school heeft geen ondersteuningsvoorzieningen voor een

extra ondersteuning weergegeven. Deze worden hierna uitgewerkt.

groep kinderen en is ook niet voornemens een voorziening in te
richten de komende jaren.
D. Ontwikkelpunten
Samengevat zijn wij als school tevreden over de
basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze
leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog
voldoende verbeterpunten.
Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team, maar
zijn ons bewust van de kwetsbaarheid. Het behouden van deze
deskundigheden is een aandachtspunt voor onze school. Alleen
dan kunnen wij de komende jaren alle kinderen uit ons dorp
onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit.
4.2.3. De ondersteuningsstructuur
Alle basisscholen in het samenwerkingsverband 30-06 werken met
dezelfde structuur. Het doel hiervan is:

Schema : ondersteuningsstructuur samenwerkingsverband 30-06
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●
4.2.4. De basisondersteuning

GGD Sociaal verpleegkundige/
Jeugdgezondheidsarts/Logopediste

Dit is de ondersteuning die aan alle kinderen op onze school

●

Bureau Jeugd en Gezin

geboden wordt.

●

Jeugdtandzorg

Opbrengstgerichtwerken

In- en uitstroom basisschool

- LVS

Samenwerking voorschools

- Viseon

Aanname beleid

- Kijk

●

onderinstromers

- GBP - Groepsplannen

●

Neveninstromers

Pedagogisch aanbod

Samenwerking VO

●

Pestprotocol – SWPBS

●

PO- VO kalender

●

Veiligheidsplan

●

Advies groep 8 – eindtoets groep 8 in april

●

Vertrouwenspersoon
Uitleg fasen van begeleiding

Didactisch aanbod

Fase 1

- Dyslexie

Voor alle kinderen is het basis aanbod beschreven in het groepsplan. De

- Dyscalculie

ouders/verzorgers worden door de leerkracht geïnformeerd over de

- Hoogbegaafdheid – plusgroep

instructiegroep waarin het kind is ingedeeld.

- NT2
Opvoeding en gezondheid
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●

Fase 2
Als een kind de doelen uit het groepsplan en het basisaanbod niet kan

er tips en adviezen worden gegeven waarmee de leerkracht
en/of interne begeleider (en ouders) aan de slag kan;

behalen, wordt er een aangepast en specifiek plan van aanpak gemaakt

●

er een observatie volgt door orthopedagoge;

voor een afgesproken periode.

●

verwijzen naar externen, zoals basisteam Jeugd en Gezin,

Het kind wordt in de leerlingbespreking besproken met de intern

GGZ, Herlaarhof, Virenze enzovoorts.

begeleider en de ouders/verzorgers worden geraadpleegd en/of
geïnformeerd. Indien er sprake is van een individueel plan wordt er een
handtekening gevraagd.

Het ondersteuningsteam bestaat minimaal uit de interne begeleider,
orthopedagoge van Filios Scholengroep en aansluitfunctionaris
Jeugd en Gezin.

Fase 3
Wanneer de doelen uit het plan van aanpak niet worden behaald volgt een

●

Interne begeleider:Op elke school is een interne begeleider

verdere analyse en bespreking door leerkracht en intern begeleider. Een

aanwezig die de taak heeft om de ondersteuning en

extern deskundige wordt geraadpleegd en de ouders/verzorgers worden

begeleiding binnen de school goed vorm te geven.

betrokken en er wordt de ouders/verzorgers om toestemming gevraagd.

●

Orthopedagoge Filios Scholengroep: Binnen de stichting is
een orthopedagoge aanwezig die de taak heeft om de

Ondersteuningsteam

ondersteuning en begeleiding binnen de stichting goed vorm

Wanneer een leerling zich in fase 2 onvoldoende ontwikkelt dan

te geven.

wordt deze leerling besproken in het ondersteuningsteam en wordt

●

Aansluitfunctionaris vanuit het Basisteam Jeugd en Gezin.

er gekeken welke vorm van ondersteuning het kind nodig heeft en
wie dat kan bieden.

Als uw kind in het ondersteuningsteam wordt besproken wordt er
altijd toestemming aan ouders gevraagd en vindt er een

Vanuit het ondersteuningsteam komt een advies naar school en

terugkoppeling plaats van het gegeven advies of aanpak.

ouders voor het vervolgtraject. Concreet kan dit inhouden dat:
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4.2.5. Externe ondersteuning vanuit het

Arrangementen

samenwerkingsverband

Deze extra ondersteuning kan in de vorm van drie arrangementen

Multidisciplinair Overleg (MDO)

worden toegekend:

Wanneer het ondersteuningsteam (OT) van mening is dat extra

●

Extra ondersteuning op de reguliere basisschool:

ondersteuning gewenst is, wordt het ondersteuningsteam

arrangement BaO (licht preventieve/ curatieve

‘opgeschaald’ naar een Multi Disciplinair Overleg (MDO). In dat

ondersteuning)

overleg schuiven de ouders/verzorgers van de leerling aan en

●

worden andere deskundigen betrokken (bijv. arts,

Extra ondersteuning op een school voor speciaal
basisonderwijs: arrangement SBaO

GGD-medewerker, aansluitfunctionaris Jeugd en Gezin, SO- of

●

SBaO-specialist).

Extra ondersteuning op een school voor speciaal onderwijs:
arrangement SO

Dit MDO is schooloverstijgend. Het MDO beoordeelt of er extra
ondersteuning dient te worden aangevraagd. Indien het MDO van

Arrangementen BaO

mening is dat extra ondersteuning moet worden aangevraagd,

Deze arrangementen worden op een reguliere school ingezet als

wordt een voorlopig ontwikkelingsperspectief (OPP) voor het kind

een leerling (tijdelijk) onvoldoende voortgang laat zien, ondanks de

opgesteld.

hulp die wordt geboden binnen de basisondersteuning. Dit kan ook

Samen met het voorlopig OPP wordt een aanvraagformulier voor

een leerling zijn die meer- of hoogbegaafd is. De verwachting is dat

extra ondersteuning ingevuld voor de toelaatbaarheidscommissie

de arrangementen voor deze leerlingen tijdelijk zijn. Vormen van

(TLC) van het samenwerkingsverband. In het aanvraagformulier

deze arrangementen zijn:

staat verwoord wat de professionals willen bereiken met het kind.

●

team op school;

Tevens wordt aangegeven welk soort extra ondersteuning gewenst
zal zijn en voor welke periode de extra ondersteuning wenselijk is.

Tijdelijke toegevoegde ondersteuning voor de leraar of het

●

Een budget voor de eigen school waarmee deze aan de
specifieke ondersteuningsbehoefte van een leerling
tegemoet kan komen;
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●

Een (tijdelijke) beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen

gehandicapte kinderen, dove kinderen, slechthorende kinderen en

op de reguliere basisschool voor leerlingen met een

kinderen met ernstige spraakproblemen, worden in samenwerking

(meervoudige) lichamelijke handicap die de

met de regionale voorzieningen voor cluster 1 en 2 aangeboden.

basisondersteuning overstijgen;
●
●
●
●

Een (tijdelijke) plaatsing op een andere reguliere

De toelaatbaarheidcommissie

basisschool die de ondersteuning wel kan leveren;

De aanvraag voor extra ondersteuning wordt op inhoud beoordeeld

Een tijdelijke plaatsing op een bovenschoolse

door de toelaatbaarheidbaarheidscommissie, bestaande uit een

tussenvoorziening (time-out, of iets dergelijks);

orthopedagoog uit het SBaO en een orthopedagoog uit het SO (en

Een gecombineerd traject van onderwijs en Jeugdzorg

eventueel aanvullende deskundigen). Samen beoordelen zij of de

(onderwijs- en zorgarrangement);

aanvraag voor extra ondersteuning gegrond is en formuleren een

Een gecombineerd traject van regulier onderwijs met SBaO

advies. De deskundige van het aanvragende schoolbestuur is bij de

dan wel SO.

behandeling van de aanvraag aanwezig.
De directeur van het samenwerkingsverband neemt als voorzitter

Arrangement SBaO

van de toelaatbaarheidcommissie het toelaatbaarheidbesluit en

Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs

communiceert naar alle betrokkenen. Bij een positief of negatief

(SBaO) binnen het samenwerkingsverband.

besluit wordt een toelaatbaarheidverklaring naar school verzonden
met een afschrift naar ouders. De doorlooptijd tussen een

Arrangement SO

arrangementsaanvraag en plaatsing is maximaal zes weken met,

Het samenwerkingsverband kan een SO-arrangement aanbieden

indien noodzakelijk, een eenmalige verlenging van vier weken.

voor lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk- en
meervoudig gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen en

Cluster 1-2

kinderen met ernstige gedragsproblemen. SO-arrangementen voor

Naast de arrangementen die worden bekostigd door het

visueel gehandicapte kinderen en auditief en communicatief

samenwerkingsverband zijn er ook arrangementen vanuit:
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Cluster 1: Visueel gehandicapte en blinde leerlingen.

communicatieve beperkingen (doof, slechthorend, doofblind, of

Wanneer leraren, ouders of andere verwijzers vermoeden dat een

taalontwikkelingsstoornis).

kind of jongere een visuele beperking heeft, kunnen de ouders hun

Voor de aanmeldingsprocedure verwijzen we naar de website van

kind aanmelden bij Visio of Bartiméus. Ook

www.kentalis.nl.

samenwerkingsverbanden kunnen leerlingen aanmelden mits zij

De Commissie van Onderzoek bekijkt of uw kind in aanmerking

daarvoor toestemming hebben van de ouders.

komt voor een licht, medium of intensief onderwijsarrangement,
passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte.

Voor de aanmeldingsprocedure verwijzen we naar de website van
Visio. www.visio.org

4.2.6. Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk

Wanneer het kind/de jongere toelaatbaar is, wordt in afstemming

als sociaal. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote

met de ouders en (indien aan de orde) de reguliere school een

problemen. De Jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen om zo

passend arrangement samengesteld:

tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen

• ambulante onderwijskundige begeleiding op een reguliere school,

als er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van uw kind.

• speciaal onderwijs bij een onderwijsinstelling voor leerlingen met

Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de groei en

een visuele beperking,

ontwikkeling van uw kind.

• samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs.
Wat doet de Jeugdgezondheidszorg?
Cluster 2: Dove en slechthorende leerlingen en ernstige taal-

Voor een bezoek op het consultatiebureau bij u in de gemeente

spraakmoeilijkheden (ESM).

ontvangt u een uitnodiging en een vragenlijst. Als uw kind 5/6 jaar

Kentalis is een gespecialiseerde instelling die ondersteuning biedt

is, meet de teamassistente de lengte en het gewicht en worden de

aan kinderen met auditieve en/of

oren en ogen getest. Bij de jeugdarts kunt u de gezondheid en
ontwikkeling van uw kind bespreken. Als uw kind 9/10 jaar is, meet
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de jeugdverpleegkundige de lengte en het gewicht. Verder kunt u

aandacht voor signaleren, educatie, omgeving en beleid.

met de jeugdverpleegkundige de groei en ontwikkeling van uw kind

Kijk voor meer informatie op www.gezondeschool.nl.

bespreken. Bij dit bezoek worden ook DTP en BMR-vaccinaties

●

Wij bieden leerkrachten en interne begeleiders

gegeven. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind kunt u meer informatie

ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom veiligheid

hierover vinden. Hebt u buiten deze bezoeken vragen, maak dan

op school en bij ingrijpende gebeurtenissen.

gebruik van een inloopspreekuur of telefonisch spreekuur. Daar

●

Voor een gesprek met een externe vertrouwenspersoon

kunt u met allerlei vragen over de gezondheid en ontwikkeling van

(EVP) kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via

uw kind terecht.

telefoonnummer 088-3686193 . Meer informatie vindt u op
onze website.

Samenwerking met school

●

In het kader van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen

worden scholen in de gemeente Veghel, Cuijk, Grave en

met school. Zo hebben zij onder andere contact met de leerkracht

Oss ondersteund bij het vormgeven van een gezond

en intern begeleider en nemen zij deel aan de Zorg Advies Teams

Voedingsbeleid.

op school voor kinderen die meer aandacht nodig hebben. Ouders
en school kunnen een leerling aanmelden bij de jeugdarts voor

Op onze school zijn de volgende JGZ-medewerkers actief:

begeleiding bij langdurig of frequent ziekteverzuim.

Sociaal

Christel van

Verpleegkundige

Amstel

Jeugdarts

Liesbeth

c.van.amstel@ggdhvb.nl

Wat kunt u nog meer van de GGD verwachten?
●

De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij

Voeten

gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de Gezonde School
aanpak. De gezondheid van leerlingen en leerkrachten staat
centraal. De school heeft rondom gezondheidsthema’s

l.voeten@ggdhvb.nl

Teamassistente

Mariëlle van

m.vande.hanenberg@ggdhvb.nl

de Hanenberg
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Gezondheids-

Anja

voorlichter

Sijbranda

●

a.sijbranda@ggdhvb.nl

poetsinstructie

Hebt u vragen, wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw

●

voorlichting betreffende voedingsgewoonten

●

preventieve behandeling zoals het aanbrengen van
beschermende laklaagjes op de kiezen (sealant) en

kind? Twijfel niet, maak een afspraak met de GGD
Jeugdgezondheidszorg via tel. 0900 – 46 36 443, bereikbaar elke
werkdag van 08.00 - 17.00 uur. Kijk ook eens op onze website:

fluoridebehandeling
●

gevuld of verwijderd te zijn als de blijvende kiezen
doorbreken.

4.2.7. Jeugdtandverzorging te Oss
De Stichting Jeugdtandverzorging heeft tot doel het bevorderen van
de mondgezondheid van de jeugd van 2 tot 18 jaar. Zij biedt de

●

behandeling van het blijvend gebit

●

aandacht wordt besteed aan de gebitsontwikkeling en de
groei van de kaken, indien nodig wordt doorverwezen naar

deelnemende kinderen een vorm van tandheelkundige verzorging,
waarbij het voorkómen van mond,- en tandziekten (waaronder

een orthodontist
●

tandbederf) voorop staat. Door uitgebreide voorlichting en
gaaf gebit te behouden.

hulp bieden bij alle voorkomende tussentijdse (pijn)klachten,
waarvoor de stichting 24 uur per dag bereikbaar is

persoonlijk advies wordt geprobeerd een gezonde mond en een

Waar wordt deze verzorging verleend?
Ouders ontvangen een oproep voor de controle in de Dental Car

Waar bestaat de verzorging uit?
een regelmatige controle van het gebit, tot tweemaal per
jaar

behandeling van het melkgebit als het kind het toelaat en als
het nodig wordt geacht. Aangetaste kiezen (gaatjes) dienen

www.ggdhvb.nl/mijnkind

●

voorlichting over mondhygiëne en begeleidende

die twee maal per jaar de school bezoekt. Buiten deze tijden kunt U
terecht in het centrum voor Jeugdtandverzorging in Oss,
Obrechtstraat 25 tel. 0412-625967. De kinderen worden vanaf ca. 7
jr. in de gelegenheid gesteld zelfstandig te komen, indien zij en
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hun ouders dat wensen; zij worden dan in groepjes door de
assistente uit de klas gehaald; in geval van bijzonderheden wordt

4.2.8. Basisteam Jeugd en Gezin

alsnog contact gezocht met de ouders.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
uitvoering van de jeugdhulp. In de gemeenten Bernheze en Oss

Wanneer het kind de basisschool verlaat?

voert het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) deze taak uit. Het BJG

U krijgt dan in elk geval een uitnodiging om samen met de tandarts

valt onder ONS Welzijn. Het BJG bestaat uit medewerkers die

te praten over de toestand van het gebit van uw kind en hoe de

ervaring hebben met ondersteuning en begeleiding bieden op het

verzorging nu verder zal gaan.

gebied van opvoeden en opgroeien aan kinderen/jongeren van 0 tot

Middelbare scholen worden niet door onze Dental-Car bezocht,

23 jaar en hun ouders.

maar op een van de behandelcentra kan de verzorging worden
Hoe werkt het BJG?

voortgezet tot 18 jaar.

Heb je een vraag op het gebied van opvoeden en opgroeien, dan
Wat zijn de kosten?

kun je contact opnemen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Alle door de Jeugdtandverzorging uitgevoerde behandelingen

Maasland. Dit kan op werkdagen tussen 9:00 – 17:00:

worden door de zorgverzekering in het basispakket vergoed en

Telefoonnummer: 088-3742526

komen niet ten laste van eigen risico of no-claim.

Mailadres: info@centrumjeugdengezin-maasland.nl
Binnen lopen bij het CJG: Kerkstraat 13 in Oss

Hoe kan een kind aangemeld worden?
Aanmeldingsformulieren zijn op te vragen via de administratie van

Het CJG geeft meteen antwoord op de vraag, kan één of twee

de Jeugdtandverzorging telefoonnummer

gesprekken aanbieden of kan aanmelden bij het BJG.

0412-625967 of via onze website te downloaden.

Na aanmelding gaat een medewerker van het BJG met je in

Meer informatie vindt u op onze website www.mondzorgvoorkids.nl

gesprek om duidelijker te krijgen wat een goed antwoord kan zijn.
We sluiten daarbij aan bij jouw vragen en ondersteunen bij het
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versterken van jouw mogelijkheden. Wij denken mee en helpen je

Voor Basisteam Jeugd en Gezin is Bernadette van Lieshout per

bij het vinden van een oplossing. Bijvoorbeeld met hulp van

augustus 2019 aan onze school verbonden. Ook werkt zij op een

mensen uit de omgeving. Wanneer het nodig is om specialistische

aantal andere scholen in de gemeente Oss. Samen met de Intern

zorg in te zetten, ondersteunen we je op weg daar naar toe. Helaas

begeleider Patricia Postema en Karin van Sonsbeek (bovenschools

heeft het BJG in Oss een wachttijd, deze proberen we zo kort

orthopedagoog) vormt zij het schoolondersteuningsteam, waarin 5

mogelijk te houden.

keer per jaar leerlingen besproken worden.
Wanneer uw kind besproken wordt, gaat dit in overleg met u als

Samenwerking met school
Het is belangrijk dat ouders het BJG goed kunnen vinden. Daarom
is er voor gekozen om goed samen te werken met scholen.
Elke basisschool en school voor voortgezet onderwijs heeft een
vast contactpersoon vanuit het BJG. Deze medewerker sluit aan bij
de ondersteuningsteams / zorgteams op school en kan, indien

ouder. Kinderen worden besproken als er signalen, zorgen of
vragen bestaan. De zorgen rondom uw kind kunnen spelen in de
klas, maar ook thuis. De leerkracht geeft dit aan bij de intern
begeleider, maar ook u als ouder kunt dit aangeven bij de
leerkracht. Doordat signalen in een vroeg stadium kunnen worden
opgepakt, kan worden voorkomen dat de problemen groter worden.

nodig, tussentijds benaderd worden voor vragen.
In de ondersteuningsteam/zorgteams worden vragen besproken
m.b.t. kinderen (met toestemming van de ouders/verzorgers). Het
uitgangspunt daarbij is dat ouders ook aanwezig zijn bij dit overleg.
Als de vraag met twee tot drie gesprekken beantwoord kan worden

Bernadette denkt mee rondom de besproken signalen en adviseert
school hierin. Daarnaast is er de mogelijkheid om u als ouder
kortdurend te begeleiden. Alle aanmeldingen voor het Basisteam
Jeugd en Gezin lopen via de intern begeleider.

zal de contactpersoon van het BJG dat doen. Als er meer

Het kan zijn dat u als ouder vragen of zorgen heeft over het gedrag

gesprekken nodig zijn zal de contactpersoon samen met de ouders

van uw kind. Misschien hebt u de behoefte aan iemand die naar u

de aanmelding naar het BJG begeleiden.

luistert en met u meedenkt om samen met u op zoek te gaan naar
een antwoord op uw vraag. U kunt hiervoor ook bij Bernadette
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terecht. Bijvoorbeeld als uw kind druk gedrag of juist teruggetrokken
gedrag laat zien, moeite heeft met luisteren, snel boos wordt,

4.2.10. Inspectie van het onderwijs
Info@owinsp.nl

angstig is, weinig weerbaar is of misschien moeite heeft met
vriendjes maken. Naast de mogelijkheid om samen op zoek te gaan
naar oplossingen kunt u, indien nodig, ondersteund worden in de
weg naar verdere hulpverlening.

www.onderwijsinspectie.nl
Op deze site kunt u de inspectierapporten van onze school
opzoeken.
Vragen over het onderwijs: Tel: 0800 – 8051 (gratis)

Vanzelfsprekend vinden alle gesprekken met het Basisteam Jeugd

Tel: 040 2197000

en Gezin plaats in een sfeer van vertrouwelijkheid. Informatie met

Fax: 040 2370486 / 2340496

school of derden kan alleen met uw toestemming uitgewisseld

In april 2014 hebben wij het laatste bezoek gehad van de

worden. Er zijn geen kosten verbonden aan het

inspecteur. Op de website vindt u een rapportage en beoordeling

schoolmaatschappelijk werk.

van het bezoek.

4.2.9. Peuteropvang

4.2.11. Vertrouwensinspecteur

Voordat uw kind naar school komt zal met de leidsters van de

Voor klachten m.b.t. seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig

peuteropvang contact gezocht worden om de relevante gegevens

fysiek of geestelijk geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid,

van uw kind door te spreken. Dit om uw kind zo’n optimaal

fundamentalisme, radicalisering, extremisme, e.d. kunt u terecht bij

mogelijke start te laten maken op onze school. We werken toe naar

de vertrouwensinspecteur.

een optimale doorstroom van de peuteropvang naar de

Tel: 0900 1113111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief).

basisschool. De peuteropvang en de basisschool werken met het
observatiesysteem KIJK.

Schoolgids 2019-2020

34

Urenverantwoording 2019-2020

5 De rol van ouders;
rechten en plichten
5.1. Regelingen
5.1.1. Verplichte onderwijstijd en het aantal uren onderwijs
Bij wet is geregeld wanneer een kind naar school moet én hoeveel
uren kinderen lestijd moeten krijgen. Schooltijden en pauzes zijn
vastgelegd, vakanties en vrije dagen moeten geregeld zijn, lesuitval
moet voorkomen worden en verlof moet volgens de regels van de
wet worden uitgevoerd.
Alle kinderen maken gemiddeld meer dan 940 uren per schooljaar
en voldoen aan de wettelijk verplichte lestijd van 7520 uur in de
basisschooltijd.
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5.1.3. Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van
5.1.2. Maatregelen ter voorkoming van lesuitval

schoolverzuim

Bij afwezigheid van één van de leerkrachten trachten we eerst in te

De leerkracht registreert elke ochtend en middag de afwezige

schatten hoelang vervanging noodzakelijk is. Vervolgens

kinderen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de aard van de

benaderen we vervang(st)ers.

afwezigheid: ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd

Mocht het niet lukken om vervanging te regelen overwegen we

verzuim.

andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen:

Bij ziekte van uw kind dient u ons dit ‘s morgens tussen 8.15 uur en

● Bekijken of er intern gewisseld/geschoven kan worden.

8.30 uur (telefonisch) te melden of digitaal via de app

● Indien een stagiaire lesgevende taken heeft, de toezichthoudende

SchouderCom. Bij afwezigheid, zonder bericht, wordt contact

leerkracht inzetten in de vervangende groep.

opgenomen met de ouders.

● Bekijken of het mogelijk is om groepen samen te voegen.
● Eventueel uren van de interne begeleiding en/of directie

Ouders die menen recht te hebben op een verlofperiode voor hun

omzetten, indien dat redelijkerwijs mogelijk is.

kind(eren) buiten de schoolvakanties om, moeten dit d.m.v. een

● De groep verdelen over andere groepen. Maximaal voor één dag

formulier schriftelijk aanvragen bij de directeur. Dit formulier vindt u

en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is.

op onze website. De werkgever kan de aanvraag voorzien van een

Biedt dit alles géén mogelijkheden voor een aanvaardbare

toelichtende verklaring. Verlof kan worden verleend i.v.m.

oplossing, dan wordt de groep in uiterste gevallen thuis gelaten. De

gewichtige omstandigheden, deze zijn terug te vinden onder het

ouders/verzorgers worden altijd minimaal een dag van tevoren voor

kopje ‘Verlof aanvragen’ op onze website.

18.00u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien u door

Extra vakantieverlof wordt slechts toegestaan om dringende

welke omstandigheden dan ook, niet in de gelegenheid bent uw

redenen, ondersteund of voorgeschreven door derden (arts,

kind op te vangen, dan kunt u uw kind op deze onverwachte vrije

werkgever, maatschappelijk werk, e.d.).

dagen op school laten.

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur, conform de
leerplichtwet, verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk te melden aan
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de leerplichtambtenaar. Deze is belast met de controle van de

opnemen met de school waar uw kind voorheen onderwijs heeft

leerplichtwet.

gevolgd, zodat de overdracht optimaal gebeurt.

5.1.4. Gronden voor vrijstelling van onderwijs

Aanmelding van kleuters vindt plaats in februari of maart van ieder

De leerlingen nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde

schooljaar en wordt gedaan door de ouders/verzorgers. In de

onderwijsactiviteiten zoals die worden omschreven in de schoolgids

nieuwsbrief en het Dorpennieuws vermeldt de school wanneer u uw

en in het schoolplan van onze school. Op verzoek van de ouders

kind aan kunt melden. Het inschrijfformulier vindt u op de website

kan de school, in overleg met het bevoegd gezag, een leerling

van de school en als bijlage onderaan deze bladzijde.

vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten.

U dient een kopie bij u te hebben van het burgerservicenummer van

Hierbij kan gedacht worden aan vrijstelling van deelname aan

uw zoon/dochter. Dit kan een kopie zijn van het identiteitsbewijs

gymnastiek naar aanleiding van een rapport van een medicus of

van uw kind of een officieel schrijven van de Gemeente of

vrijstelling van deelname aan godsdienstlessen op grond van

Belastingdienst waarop het burgerservicenummer van uw kind

principiële bezwaren. In overleg met de ouders, de leerkracht en

staat.

het bevoegd gezag wordt bepaald welke passende

Tijdens de aanmelding heeft u een gesprek met de directeur van de

onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen.

school. U krijgt de nodige informatie en er wordt gevraagd naar
eventuele bijzonderheden van uw zoon/dochter waar wij als school

5.1.5. Aanmelding van nieuwe kinderen

rekening mee dienen te houden.

Om uw kind aan te melden maakt u een afspraak met de directeur
van de school. Dit kan telefonisch of via de mail,

Informatie voor nieuwe leerlingen in groep 1-2

bssint-jozef@filiosscholengroep.nl

Wanneer uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat is dat

Indien uw kind van een andere school komt, dan vragen wij u

spannend voor het kind en de ouders. U wordt uitgenodigd voor de

zoveel mogelijk informatie mee te brengen. Wij zullen altijd contact

informatieavond aan het begin van het schooljaar, ook als uw kind
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nog geen vier jaar is, maar tijdens het schooljaar bij ons op school

nog niet officieel op school zit, maar oefent. Als ouder kunt u er ook

start.

voor kiezen om geen gebruik te maken van deze eerste vier weken.

Twee weken voordat uw kind vier jaar wordt mag het drie dagdelen

Kinderen die in december vier jaar worden starten in januari.

(twee ochtenden en één hele dag) komen oefenen op school. We

December is altijd een hectische tijd en voor de kinderen heel

noemen dit vaak stoeltje passen, omdat de kinderen dan een

spannend i.v.m Sinterklaas en Kerst.

plaatsje aangewezen krijgen waar ze mogen zitten. De leerkracht

In overleg met de leerkracht kunt u ervoor kiezen om wel drie

van de groep nodigt het kind uit en in samenspraak met ouders

dagdelen te oefenen. Dit zullen dan altijd dagen zijn waarop het

worden de drie dagdelen bepaald. Op deze manier kan het kind

relatief rustig is in de groep. In januari start uw kind dan hele dagen

alvast wennen en kunt u het peuterwerk of kinderdagopvang totdat

op school.

het kind vier jaar wordt door laten gaan.

De laatste 8 weken van het schooljaar starten er geen leerlingen

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar is komt het hele dagen naar

meer op school. De kinderen die in deze periode vier jaar worden

school. Mocht blijken dat hele dagen naar school teveel is voor uw

starten na de zomervakantie.

kind, dan kan daar, in overleg met de leerkracht, vanaf geweken

Alle kinderen die na de zomervakantie starten worden de laatste

worden. Uw kind komt dan een periode voor halve dagen naar

maandagmiddag voor de zomervakantie uitgenodigd om kennis te

school.

maken en ‘stoeltje te passen’. De kinderen weten dan waar ze naar

Wij maken een uitzondering voor kinderen die in de eerste vier

de zomervakantie starten en dat geeft meestal rust.

weken van het schooljaar vier worden. Zij mogen vanaf het begin

Uw kind start als hij/ zij 4 jaar is op school.

drie dagdelen per week komen. Wij kiezen voor deze opzet, omdat
aan het begin van het schooljaar de grootste groep kinderen

5.1.6. Doorstroom van kleuters

instroomt en alle klassenafspraken worden aangeleerd. De

Leerlingen die in oktober, november en december jarig zijn starten

kinderen die in de eerste vier weken vier jaar worden kunnen dan

in groep 1 en gaan het volgende schooljaar door naar groep 2.

direct aansluiten. Het is wel belangrijk dat u weet dat uw kind dan

Leerlingen die vanaf januari instromen starten in groep 1 en blijven
het volgende schooljaar in deze groep.
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De visie hierop is de afgelopen jaren sterk veranderd. Niet de
leeftijd is de graadmeter, maar de ontwikkeling van uw kind. Uit

5.1.8. Schorsing en/of verwijdering van leerlingen

onderzoek blijkt, dat de meeste leerlingen zich na anderhalf tot

Wanneer er sprake is van een ernstige situatie van ongewenst

twee jaar kleuteronderwijs voldoende hebben ontwikkeld op zowel

gedrag, wordt volgens een vast protocol gehandeld. Een vaste

cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied, om door te

procedure treedt dan in werking. De volledige regeling ligt op school

kunnen gaan naar groep 3. Met goed onderbouwde argumenten, op

ter inzage.

basis van gerichte observaties van de leerkracht en in goed overleg
met de ouders, zal per leerling bekeken worden of een verlengde of

5.1.9. Informatie voor gescheiden ouders

verkorte kleuterperiode noodzakelijk is. Dit gaat altijd in overleg met

Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind(eren). De

de interne begeleider, de leerkracht en de ouders. De school neemt

school zal deze informatie op verzoek aan de ouders geven, ook

uiteindelijk de definitieve beslissing.

als zij gescheiden zijn en ook als een ouder niet het ouderlijk gezag
heeft over het kind. Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft recht

5.1.7. Doorstroming van groep 2 naar groep 3

op informatie over de ontwikkeling van het kind (maar moet daar

Voor ons geldt dat niet de leeftijd van het kind, maar zijn of haar

wel zelf om vragen!).

ontwikkeling graadmeter is voor het antwoord op wel of geen

Op de scholen van Filios Scholengroep hanteren we de afspraak

doorstroom naar een volgend leerjaar. Uit onderzoek blijkt dat de

om de ouder/verzorger bij wie het kind op het huisadres is

meeste kinderen na 1,5 tot 2 jaar onderwijs in de groepen 1 en 2

ingeschreven “actief” te informeren, en de eventuele andere ouder

zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen gaan naar

“passief” te informeren. We hebben het hier over de informatie,

groep 3. Kinderen, jarig in de maanden september t/m december,

brieven, rapporten e.d. Het is de bedoeling dat de ouder die de

bevinden zich in het grensgebied van deze 1,5 tot 2 jaar. Met goed

informatie ontvangt de andere ouder op de hoogte brengt van de

onderbouwde argumenten, op basis van gerichte observaties en in

informatie. Wanneer de ouder bij wie het kind ‘woont’ dit niet doet,

overleg met ouders, zal per leerling gekeken worden of voor

dan kan de andere ouder zelf aan de school vragen om

kinderen een verlengde periode in groep 2 noodzakelijk is.

rechtstreeks geïnformeerd te worden. Ook kan deze ouder vragen
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om een apart (rapport)gesprek. Voor dit gesprek zal de ouder dan

W.A.risico’s op dezelfde voorwaarden als welke gelden voor het

zelf een afspraak moeten maken met de leerkracht.

onderwijzend personeel.

We gaan er vanuit dat de ouder(s) de school tijdig en zo volledig
mogelijk op de hoogte brengt/brengen over relevante informatie

5.1.11. Internet op school

betreffende het kind dat op school zit, zoals bijvoorbeeld het

Waarom Internet?

ouderschapsplan en omgangsafspraken die van belang kunnen zijn

Kinderen maken gebruik van Internet ter verrijking van hun

voor de school.

onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen en
deskundigen te kunnen raadplegen. De software bij o.a. de

5.1.10. Regeling voor ondersteunende activiteiten ouders

methodes verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend,

Ouders kunnen meehelpen de school beter te laten functioneren

actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden daardoor

door:

steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. Leerlingen

● lid te worden van de medezeggenschapsraad

werken regelmatig met een digitale leeromgeving. Ieder kind heeft

● lid te worden van de oudervereniging

zijn/haar eigen digitale map waarin wordt gewerkt.

● de functie van klassenouder te bekleden

Toegang tot internet vergelijken we meer dan eens met

● praktische hulp te bieden in de groepen

verkeersles. Hoe ga je veilig internet op? Hoe vlieg je niet uit de

● mee te werken in diverse werkgroepen

bocht als het gaat over delen van informatie en hoe ga je om met je
medeweggebruikers? Omgaan met nieuwe media is daarom niet

Ouderhulp vindt plaats onder de volgende condities:

alleen een technische vaardigheid, maar meer en meer een sociale

● Een verzoek om assistentie moet uitgaan van het schoolteam en

vaardigheid. Net zoals in het verkeer dus en minstens zo belangrijk

goedgekeurd worden door medezeggenschapsraad en

voor de kinderen van nu.

schoolleiding. De directeur en de leerkrachten blijven

Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 6 hier

verantwoordelijk voor de gang van zaken.

intensiever op voor te bereiden. Samen met de leerkracht

● De op school assisterende ouders zijn verzekerd tegen

verkennen zij de mogelijkheden en do’s en dont’s van internet. Wat
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weten zij er al van en welke keuzes heeft je kind? En net zoals bij
verkeersles zijn er belangrijke regels om ongelukken te voorkomen.

Afspraken met de leerkrachten
Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve en sociaal

Afspraken met de kinderen

emotionele doeleinden. Sites die wij kinderen willen laten gebruiken

-Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen,

worden eerst door de leerkracht bekeken. Er wordt aan de kinderen

adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de

uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. De

leerkracht.

leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open

-Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor je

kunnen vertellen wanneer zij op een onbedoeld op een ongewenste

je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je

site komen. Het is meestal immers niet hun schuld. Regels en

aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie

wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.

tegenkomt!

Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het

-Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van

openbare deel van het net terechtkomen.

je leerkracht.

Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het

-Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen

net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming

zonder toestemming van je leerkracht.

van de ouders. Voor e-mail geldt ook briefgeheim, maar op grond

-Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar

van pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten

dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw

e-mail van leerlingen bekijken.

schuld dat je zulke berichten krijgt. Verstuur ook zelf dergelijke
mailtjes niet.

Website

-Spreek van tevoren met je leerkracht af wat je op internet wilt gaan

U kunt onze website vinden via www.bssint-jozef.nl U vindt op deze

doen.

website alle informatie die u als ouder nodig heeft.

-Word je gepest via internet? Meld dat dan meteen bij je leerkracht!
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5.1.12. ARBO

Filios heeft ervoor gekozen om alle beleidskeuzes betreffende arbo,

Volgens de Arbowet zijn organisaties en bedrijven verplicht de

welzijn en veiligheid in de vorm van een “handboek veiligheidsplan”

arbeidsomstandigheden voor het personeel, en in ons geval ook de

samen te brengen. De school kan, indien van toepassing, dit

kinderen, zo optimaal mogelijk te maken en te houden. De

aanvullen met schoolspecifieke zaken.

werkgever moet alles in het werk stellen om de gezondheid, de
veiligheid en het welzijn van de werknemers/leerlingen te

Een aantal beleidsstukken en protocollen horen als bijlagen bij het

waarborgen. Dat uit zich in allerlei zaken: van klimaatbeheersing tot

“handboek veiligheidsplan”. Dit betreft de volgende stukken:

veilige toestellen, van mobiliteitsbeleid tot aan

●

Agressie, geweld en seksuele intimidatie

ziekteverzuimbegeleiding, van brandveiligheid tot aan EHBO.

●

Schorsen en verwijderen van leerlingen

●

Interne klachtenprocedure

●

Protocol bij overlijden

Knelpunten m.b.t. gezondheid, veiligheid en welzijn

●

Ziekteverzuimbeleid

inventariseren.

●

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een prioriteitenlijst met verbeterpunten die we de komende

●

Privacyregeling telefoon, fax, email en internet

jaren moeten uitvoeren, samenstellen.

●

Privacyreglement leerlingengegevens PO

Jaarlijks wordt met de kinderen een alarmoefening

●

Privacyreglement personeel PO

gehouden.

●

Protocol voor scholen bij overlijden leerling, ouder,

Wat doet de school?
●
●
●

leerkracht
Veiligheidsplan

●

Protocol ziekte en medicijngebruik leerlingen

Filios Scholengroep en de scholen die daar onder vallen zijn op
grond van de Arbowet per 1 januari 2007 wettelijk verplicht over

Zowel het “handboek veiligheidsplan” als de diverse hierbij

een veiligheidsplan te beschikken.

behorende beleidsstukken en protocollen zijn op de school in te
zien en ook op onze website terug te vinden.
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5.1.13. Sponsoring

I. Ongevallenverzekering:

Bij sponsoring krijgt een school geld, goederen of diensten van een

Deze verzekering is van kracht voor het personeel en de leerlingen

sponsor in ruil voor een verhoudingsgewijs geringe tegenprestatie.

tijdens schooluren en evenementen in schoolverband (schoolreis;

In 2009 heeft het Ministerie van OC en W samen met enkele

excursie; schoolkamp e.d), alsmede gedurende het rechtstreeks

onderwijsorganisaties en andere belangenorganisaties, een

gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook is deze verzekering

convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair

van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden

onderwijs zijn vastgelegd. Het convenant geeft aan onder welke

en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd.

voorwaarden sponsoring kan plaatsvinden. Alle basisscholen die

Dekking wordt geboden voor:

vallen onder Filios hebben afgesproken dat ze zich houden aan de

· Overlijden: maximum uitkering: € 12.500,00

voorwaarden, die zijn opgenomen in dit convenant. Het volledige

· Maximale uitkering bij algehele blijvende invaliditeit: €

convenant kunt u raadplegen via de website van het OC en W.

50.000,00
· Geneeskundige kosten tot een maximum van €

5.1.14. Verzekeringen

2.500,00

Verzekeringen

· Tandheelkundige hulp per element € 2.500,00

Filios heeft voor alle leerlingen en het personeel ( onder personeel
vallen ook: stagiaires, vrijwilligers, overblijfouders, inleenkrachten

Materiële schade wordt niet vergoed. Mocht er sprake zijn van een

en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de

ongeval met letsel wordt materiële schade ook vergoedt.

school verband houdende activiteiten deelnemen) een
schoolongevallen-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering

De ouders/verzorgers kunnen deze verzekering zelf uitbreiden tot

afgesloten.

een 24-uursdekking of hogere uitkeringsbedragen. Zij dienen echter
daarvoor zelf actie te ondernemen.
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II. Aansprakelijkheidsverzekering

Vervoer bij excursies

Deze verzekering heeft betrekking op de onderwijsinstelling met

In het kader van diverse lesactiviteiten gaan we soms met de

alle bijkomende en bijbehorende activiteiten in de ruimste zin.

kinderen op bezoek, het Jan Cunencentrum, een kasteel, een

Verzekerd is het personeel dat voor het schoolbestuur

museum e.d. Het vervoer van en naar evenementen gebeurt

werkzaamheden verricht. Hieronder worden verstaan stagiaires,

doorgaans belangeloos door ouders.

vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen die aan schoolse dan wel

Doet zich tijdens het vervoer een ongeval voor, waarbij de

buitenschoolse met de school min of meer verband houdende

besturende ouder schuld heeft (verwijtende schuld) en waardoor

activiteiten deelnemen.

persoonlijke of materiële schade aan de inzittenden ontstaat, dan
kunnen schadeclaims verhaald worden op de W.A. verzekering van

De bovenstaande verzekeringen maken onderdeel uit van het

het voertuig.

pakket verzekeringen dat Filios via Verus heeft afgesloten bij

Bij een ongeval waarbij de schuld ligt bij de tegenpartij, kan de

Raetsheren van Orden.

schade (ook die van de inzittenden) worden verhaald op de W.A.
verzekering van die tegenpartij/voertuig.

Indien een leerling van de school schade toebrengt aan een andere

Doet zich een schade voor, waarbij de bestuurder noch de

leerling of een leerkracht dan dient deze schade verhaald te worden

tegenpartij iets te verwijten valt, is geen verhaal mogelijk. In dit

op de ouders/verzorgers van de leerling.

geval kan te allen tijde een beroep gedaan worden op de door de

De wetgever heeft bepaald dat de ouders zelf verantwoordelijk

school t.b.v. de leerlingen en leerkrachten (incl. hulpkrachten e.d.)

blijven voor het onrechtmatig of nalatig handelen van hun kinderen,

afgesloten collectieve Schadeverzekering voor Inzittenden Plus

ongeacht waar zij zich bevinden.

dekking.

Wij raden u wel aan om eerst contact op te nemen met uw eigen

Laat u zich niet verleiden om te veel kinderen in de auto te nemen,

verzekeringsagent om ervoor te zorgen dat u niet dubbel verzekerd

waardoor de kans op ongevallen groter wordt (sneller afgeleid

bent.

worden etc.) en de verzekering niet geldt. Op de site
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www.veiligverkeernederland.nl kunt u lezen hoeveel kinderen u

De Ouderraad heeft de vrijheid om zelf met ideeën te komen. Dit

mag vervoeren en onder welke condities.

gaat altijd in overleg met de contactpersoon van school. Na overleg
wordt besloten om ideeën al dan niet uit te werken. De school blijft

5.1.15. Medisch handelingsprotocol

eindverantwoordelijk voor alle zaken die onder schooltijd

Alle scholen binnen Filios Scholengroep hanteren een medisch

plaatsvinden.

handelingsprotocol. Conform dit medisch handelingsprotocol
mogen leerkrachten zonder overleg met ouder(s)/verzorger(s) geen

Financiering van de Ouderraad

eenvoudige medicatie (bv. paracetamol) toedienen.

Door middel van een eenmalige machtiging kunnen ouders de

U wordt gebeld voordat eenvoudige medicatie wordt verstrekt

vrijwillige ouderbijdrage af laten schrijven. Voor het schooljaar

behalve als u heeft aangeven dat u niet wilt dat uw kind op school

2018-2019 zal de bijdrage 7,50 euro per kind zijn. Deze eenmalige

eenvoudige medicatie (bv. i.v.m. medicijnallergie of om andere

machtiging wordt u aan het begin van het schooljaar overhandigd

redenen) wordt toegediend. Voor de volledige inhoud van het

door de school.

medisch handelingsprotocol verwijzen we u naar de website van

Mocht u vragen hebben betreffende deze vrijwillige ouderbijdrage,

onze school www.bssint-jozef.nl onder ‘Veiligheidsplan’.

dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, Lieke Roof.
Samenstelling van de Ouderraad

5.2. Inspraak

Wendy van Rossum (voorzitter)

5.2.1. De Ouderraad (OR)

Wendy Voet (penningmeester)

De Ouderraad heeft tot doel de school te ondersteunen bij het

Ursula Balvers

organiseren van activiteiten die direct betrekking hebben op de

Kim van Leuken

school. Enkele voorbeelden hiervan zijn: sinterklaasviering,
kerstviering, carnaval, etc. Indien nodig organiseert de Ouderraad
zelf de ondersteuning van de ouders.

Cynthia van Lamoen
Linda van Kilsdonk
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Brievenbus Ouderraad

Naast bovengenoemde activiteiten verzorgt de Oudervereniging

In de hal bij de onderbouw naast de kamer van de directeur hangt

voor groep 8 de terugkomst van het kamp en de afscheidsavond,

de brievenbus van de Ouderraad. U kunt daar uw ideeën,

betaalt een ijsje aan het einde van het schooljaar en het vervoer bij

opmerkingen, suggesties etc. kwijt.

het schoolreisje.
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen

5.2.2.De Oudervereniging voor activiteiten na schooltijd

met het bestuur van de Oudervereniging.

De Oudervereniging heeft als doelstelling om zich in te zetten voor
activiteiten van de kinderen die na school plaatsvinden. Naast de

Financiering van de oudervereniging

financiële steun is het vooral de fysieke inzet van de ouders, die

De financiële bijdrage van de leden bestaat op de eerste plaats uit

ervoor zorgt dat de Oudervereniging elk jaar een aantal

de contributie. Dit is € 15,00 per jaar, ongeacht het aantal kinderen

omvangrijke activiteiten kan organiseren. Enkele voorbeelden

dat men op school heeft. Daarnaast is een belangrijke bron van

hiervan zijn: duistere avondtocht, filmavond; bingo-avond etc. Ook

inkomsten het ophalen van oud papier dat elke eerste zaterdag van

de organisatie van de intocht van Sinterklaas in het dorp wordt door

de maand wordt gedaan door ouders. Verder is er dan nog in

de Oudervereniging verzorgd. Zoals wellicht bekend zorgen de

november een bliksemactie. Dit is een inzamelactie om de

pieten en Sinterklaas elk jaar voor veel spektakel. Er wordt telkens

Sinterklaasmiddag te bekostigen. Door middel van een eenmalige

weer een andere stunt bedacht. Tot slot hebben we dan nog

machtiging kunnen ouders deze €15 af laten schrijven. De

Koningsdag in het dorp. Deze dag staat in het teken van sport en

oudervereniging vraagt de school deze eenmalige machtiging

spel. Naast de traditionele spelletjes en het vlot bouwen voor groep

tijdens de kennismakingsavond uit te delen.

7 en 8, wordt de dag afgesloten met de Oranje-loop, een
spectaculaire hardloopwedstrijd waarbij per groep op het scherpst
van de snede gestreden wordt om de eremedailles.

Samenstelling van de Oudervereniging
Voorzitter: Frankwin Ceelen
Penningmeester: Marlou Jansen
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Leden:

mogen doen aan het bevoegd gezag of haar standpunt kenbaar

Vivianne Baijens, Gerben van Bergen, John de Laat, Karin

mogen maken.

Kasbergen, Twan Ploegmakers, Loes van Schijndel, Lenneke

In algemene zin heeft het bevoegd gezag de verplichting de MR al

Kolen, Moniek Loeffen-Snoeks, Anky van Geffen, Patricia Baijens,

dan niet gevraagd, tijdig alle informatie te verstrekken, die de MR

Koen van Kilsdonk.

redelijkerwijs nodig heeft.
De notulen van de medezeggenschapsraad vindt u op de website

Brievenbus Oudervereniging

van de school.

In de hal bij de onderbouw, naast de ingang van de directiekamer,
hangt de bus van de Oudervereniging. U kunt daar uw

Samenstelling medezeggenschapsraad

antwoordstrookjes, ideeën of opmerkingen kwijt. De eenmalige

In de wet is bepaald dat er voor de MR een gelijke verhouding moet

machtiging wordt u aan het begin van het schooljaar overhandigd

zijn tussen ouders en personeel. Voor Sint Jozef hebben er twee

door de school en deze kunt u in de brievenbus deponeren.

ouders en twee leerkrachten zitting in de MR. Dit zijn voor
schooljaar 2018-2019:

5.2.3. Medezeggenschapsraad (MR)
De wet Medezeggenschap Onderwijs geeft ouders en leerkrachten

Namens het personeel:

wettelijk en letterlijk een stem in het onderwijs.

Ron Baur

In deze wet zijn de rechten en plichten van de

Pleunie van Galen

Medezeggenschapsraad (MR) en het bevoegd gezag (bestuur)
vastgelegd. Daarnaast is er een medezeggenschapsreglement

Namens de ouders:

waarin meer in detail bepaalde spelregels zijn vastgelegd.

Jane van Sonsbeek (voorzitter)

Naast het genoemde advies- en instemmingsrecht heeft de MR ook

Johan Dietz

een zogenaamd initiatiefrecht. Dit betekent, dat de MR het recht
heeft om over alle zaken die de school aangaan voorstellen te
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Soms kan het voorkomen, dat bepaalde onderwerpen in besloten

Scholengroep. Met behulp van deze richtlijnen kan het beleid voor

vergadering moeten plaatsvinden, maar doorgaans zijn de

iedere school in overleg met de directie en de MR vastgesteld

vergaderingen openbaar. De vergaderingen vinden plaats in de

worden.

lerarenkamer van Sint Jozef en beginnen om 19.00 uur. Iedereen is
van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Graag van

5.2.5. Klassenouders

tevoren melden als u de vergadering bij wilt wonen. U bent

Uit de ouders van de klas wordt door de leerkracht een

toehoorder van de vergadering en geen deelnemer.

klassenouder gekozen. De leerkracht overlegt met deze

Indien u tijdens een vergadering ook spreekrecht wilt, dan moet u

klassenouder over hulp bij die groepsactiviteiten die daarvoor in

dat uiterlijk een dag van tevoren aan de voorzitter van de MR

aanmerking komen en deze klassenouder helpt bij de organisatie.

bekend maken. De vergaderdata kunt u terugvinden op de
jaarkalender en op de website van Sint Jozef. Het kan gebeuren dat

5.2.6. Klachtencommissie

de data in de loop van het jaar worden aangepast. In de

Een heldere klachtenregeling is voor alle betrokkenen van groot

jaarkalender vindt u altijd de actuele vergaderdagen en de agenda.

belang, omdat het een van de garanties is voor een veilig

Notulen van de vergadering worden binnen twee weken op de

schoolklimaat. De formele klachtenregeling is echter niet op elke

website geplaatst.

klacht van toepassing. Veel klachten kunnen worden opgelost door
er met de direct betrokkenen over te praten en op die manier tot

5.2.4. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

een oplossing te komen.

Filios Scholengroep heeft een Gemeenschappelijke

Als klachten zeer ernstig/complex zijn of als zij de deskundigheid

MedezeggenschapsRaad waarin ouders en leerkrachten zitting

van de school te boven gaan en dus beter niet door het team, de

hebben. In deze geleding vindt overleg plaats tussen het

directeur of het bestuur moeten worden behandeld, kan een beroep

Bovenschools Management en afgevaardigden van de MR’en.

worden gedaan op de ‘formele klachtenregeling’. In dergelijk geval

Zaken die hier aan de orde komen zijn vooral algemene

kan de klacht worden gemeld bij een van de twee interne

beleidsontwikkelingen geldend voor alle scholen binnen Filios

contactpersonen. De interne contactpersoon ondersteunt de klager
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in de te volgen procedure en kan desgewenst contact opnemen met
de externe vertrouwenspersoon. U kunt zich ook rechtstreeks

6 Overige belangrijke

wenden tot de externe vertrouwenspersoon.
In het bijzonder klachten die te maken hebben met machtsmisbruik,
seksuele intimidatie en pesten kunnen worden voorgelegd aan de
regionale klachtencommissie, waar onze school bij is aangesloten.
De regionale klachtencommissie verzamelt zoveel mogelijk
gegevens, hoort de betrokkenen en komt binnen een bepaalde tijd
met een advies aan het bestuur, hoe omgegaan dient te worden
met de betreffende klacht.

informatie
Onderwerpen op alfabetische volgorde
AVG
Op de Sint Jozef wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de
leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen
goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de

De gehele klachtenprocedure staat beschreven in de ‘formele

gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie

klachtenregeling’ van stichting Filios Scholengroep en is terug te

van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders

vinden op de website van het bestuur.

(zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en
ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen
(bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD),
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een
leerling. Ook te denken valt aan beeldmateriaal, waarvoor ook
toestemming is gevraagd tijdens het aanmelden van uw kind.
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale
leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens
nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de
leveranciers van deze leermiddelen zijn door Filios Scholengroep
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duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die

Gevonden voorwerpen

ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens

De gevonden voorwerpen komen terecht in een bak in de

alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

teamkamer. Een paar keer per jaar ruimen we de spullen die er al
geruime tijd liggen op.

Filios Scholengroep en daarbij behorende scholen streven er naar
dat alle afspraken die er worden gemaakt ook werkbaar moeten zijn
en blijven. Filios Scholengroep onderschrijft de wetgeving en neemt
het zeer serieus , echter is het niet in het belang van het kind om
van deze wet onze core-business te maken.
We vragen dan ook een ieder om vanuit een ‘gezond verstand’ te
handelen en met elkaar in gesprek te blijven wanneer nodig.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot de

Groepslijst
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de kinderen een
groepslijst met de namen, adressen en (niet geheime)
telefoonnummers van de klasgenootjes. Deze lijst is bedoeld voor
eigen gebruik. Er mogen geen kopieën van gemaakt worden ten
behoeve van derden.

AVG dan vragen wij u om contact op te nemen met de Functionaris
Gegevensbescherming. Deze is bereikbaar via:

Hoofdluis

avg@filiosscholengroep.nl

Ieder jaar weer steekt regelmatig het probleem hoofdluis de kop op.
Om dit probleem mede aan te pakken is zeker de medewerking van

Einde schooljaar: spelletjesdag en afscheid groep

de ouders nodig. Wij verzoeken u regelmatig uw kind op hoofdluis

In de laatste schoolweken organiseren we in samenwerking met de

te controleren. Constateert u hoofdluis, behandel dit dan zo spoedig

Ouderraad een spelletjesdag voor de kinderen.

mogelijk en laat het ons even weten.

Groep 8 neemt afscheid met een musical, gevolgd door een

Kort na iedere vakantie worden de kinderen op onze school

afscheidsavond voor de kinderen en hun ouders. Deze avond is de

gecontroleerd op hoofdluis door het luizenbestrijdingsteam (LBT).

laatste donderdag van het schooljaar. Op de laatste vrijdag zwaaien

Zo proberen we samen aan dit probleem een eind te maken. De

we groep 8 dan op speciale wijze met de hele school uit.

ouders van het kind waarbij hoofdluis of neten geconstateerd wordt,
krijgen hierover bericht van een van de controlemoeders zodat het
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probleem aangepakt kan worden. Mocht u bezwaar hebben dat

Openingstijden bibliotheek Lith:

hierover een ouder met u contact opneemt dan kunt u hierover

maandag: 15.00- 17.30 uur; dinsdag: gesloten; woensdag: 15.00-

contact opnemen met de directie. Het LBT kan altijd extra ouders

17.30 uur; donderdag:15.00- 17.30 uur; vrijdag: 15.00- 20.00 uur;

gebruiken. Mocht u zich aan willen melden, dan kunt u contact

zaterdag: 10.30- 12.30 uur

opnemen met de school.

Tevens doen wij mee aan diverse projecten die georganiseerd
worden door de bibliotheek in Lith.

Materialen op school
Alle benodigde materialen worden door de school verstrekt. Komt

Schoolfotograaf

het voor dat een leerling materiaal kwijt is of kapot heeft gemaakt,

Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf de kinderen op de foto

dan kan vervangend materiaal van dezelfde kwaliteit worden

zetten. Het is niet verplicht de foto’s te kopen. De organisatie ligt in

aangeschaft. De kosten zijn dan voor rekening van de ouders. Wij

handen van school en er wordt hulp van ouders gevraagd bij de

hopen dat u er begrip voor heeft dat wij niet eindeloos nieuw

uitvoering.

materiaal kunnen blijven verstrekken aan de kinderen en dat u ons
steunt in het aanleren van een stuk zorg voor de materialen door

Schoolkamp

uw kind.

Met groep 8 gaan we drie dagen, twee nachten op kamp richting
het einde van het schooljaar. Omdat ons leerlingenaantal zeer

Nieuwsbrief

wisselend is gaan we samen met leerlingen van groep 8 van De

Iedere eerste woensdag van de maand ontvangen alle ouders de

Kleine Weide uit Oijen op schoolkamp. Zo lukt het ons om allerlei

nieuwsbrief van school per mail.

spannende en leuke activiteiten die horen bij een schoolkamp door
te laten gaan. De kinderen leren elkaar ook al kennen voor de

Samenwerking met de bibliotheek

overgang naar het voortgezet onderwijs.

In Lithoijen is geen bibliotheek. U kunt wel terecht in de bibliotheek

Samen met het team van Oijen zullen we ervoor zorgen dat de

in Lith en Oss.

kinderen vooraf al kennis hebben gemaakt met elkaar.
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Via de groepsleerkracht ontvangt u ruim op tijd alle informatie.

Stagiaires/studenten

De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn vrij tijdens de dagen van

Onze school is een stageschool voor studenten van diverse

het schoolkamp.

opleidingen. Dit betekent dat er studenten van de PABO, MBO en
voortgezet onderwijs aanwezig kunnen zijn op school. Wij zoeken

Schoolreisje

naar de juiste balans van ondersteuning voor de groep en de

Jaarlijks is er een schoolreisje. De school beslist, in overleg met de

student, waarbij de kwaliteit die wij willen bieden voorop staat. Dit

ouderraad, waar de reis naartoe gaat. De kosten voor de schoolreis

betekent dat wij soms studenten weigeren omdat er geen plaats

zijn voor rekening van de ouders. Mocht dit een probleem zijn, dan

meer is. Studenten uit het dorp Oijen kunnen geen stage lopen op

kunt u hierover contact opnemen met de directeur van de school.

de school. Dit is conform de afspraak met de diverse scholen en

De kosten voor eventueel busvervoer van het schoolreisje worden

opleidingen. De studenten stellen zich bij de start van hun stage

gefinancierd uit de bijdrage van de Oudervereniging.

voor aan de ouders door iets persoonlijks te schrijven in de
nieuwsbrief. De groepsleerkrachten blijven de

Sint Jozefdag

eerstverantwoordelijken voor het reilen en zeilen in de groep. Bij

Ieder jaar op 19 maart herdenken wij de naam van de school. Waar

hen kunt u dan ook met vragen e.d. terecht.

komt de naam vandaan en wie was Sint Jozef. Mocht deze dag in
het weekend vallen, dan vieren we het op maandag of vrijdag. Ieder

Verjaardag kinderen

jaar vieren we dit op een andere manier. Afwisselend in het eigen

Wanneer uw kind jarig is en wil trakteren op school is het prettig

cluster of schoolbreed. Soms is het een dagviering, maar het kan

wanneer u dit even vooraf aan de leerkracht laat weten. Als

ook een korte herdenking zijn. Wij vinden het belangrijk dat de

traktatie kunt u denken aan de vele variaties van gezond trakteren.

kinderen weten hoe we aan de naam van de school komen en waar

Eén van de kerndoelen is bevordering van gezond gedrag.

deze naam voor staat.

Daaronder valt ook de aandacht voor leef - en eetgewoontes. In dit
kader stellen wij een gezonde traktatie zeer op prijs. Uw kind
trakteert alle kinderen in de combinatiegroep. U hoeft zich absoluut
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niet verplicht te voelen om voor de leerkracht iets extra's te kopen.
Ook het team hoeft niet getrakteerd te worden. Broertjes of zusjes
worden niet op school getrakteerd.
Verjaardag leerkrachten
Wanneer de leerkracht zijn of haar verjaardag viert, wordt er via de
klassenouders om een vrijwillige bijdrage gevraagd, waar dan een
gezamenlijk cadeau van wordt gekocht. De klassenouder regelt ook
de versiering van het lokaal.
Verjaardagswerkjes
De kinderen van groep 1-2 mogen voor papa, mama, opa en oma
een verjaardagswerkje op school maken. In het begin van het
schooljaar zal de leerkracht u vragen om een lijstje aan uw kind
mee te geven met alle data van de verjaardagen erop.
Verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 en 8 nemen deel aan het
verkeersexamen. Het theoretisch examen wordt afgenomen bij
groep 7. Groep 8 neemt deel aan het praktisch verkeersexamen.
Een mooie voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
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7 Namen en adressen

Jovanka van
Bakel

maandag,
dinsdag,
woensdag

jovankavanbakel@filiosscholengroep.nl

woensdag
t/m vrijdag

tessavandervloet@filiosscholengroep.nl

Filios Scholengroep

Tessa van
der Vloet

Basisschool Sint Jozef maakt deel uit van Filios Scholengroep,

Ron Baur

maandag
t/m vrijdag

ronbaur@filiosscholengroep.nl

Pleunie van
Galen

maandag
en dinsdag

pleunievangalen@filiosscholengroep.nl

Anouk van
der Heijden

maandag
t/m vrijdag

anoukvanderheijden@filiosscholengroep.nl

7.1. Namen en adressen

bestaande uit 14 scholen uit de regio.
Het bezoekadres van Filios: Kloosterstraat 4, 5386 AS Geffen
Het postadres van Filios:

Postbus 43, 5386 ZG Geffen

Telefoon:

0412-492000

E-mail:

bestuur@filiosscholengroep.nl

Website:

www.filiosscholengroep.nl

Intern begeleider
Patricia Postema

Teamleden Sint Jozef
Directie
Lieke Roof

dinsdag (hele dag),
donderdagochtend
en vrijdag (hele dag)
in even weken)

liekeroof.stjozef@filiosscholengroep.nl

*Lieke is op maandag, woensdag en donderdagmiddag bereikbaar op
basisschool De Meander in Lith 0412-485190.

Leerkrachten
Anoeshka
van Lamoen

woensdag
t/m vrijdag

anoeshkavanlamoen@filiosscholengroep.nl

dinsdag en
vrijdag

patriciapostema@filiosscholengroep.nl

Ondersteunend personeel
Linda Brands

maandag,
donderdag en
vrijdag

Onderwijsassistent
lindabrands@filiosscholengroep
.nl

Marianne van der
Veeken

om de week op
dinsdagochtend

Administratief medewerkster

Yvonne Tiemissen

dagelijks

Huishoudelijke dienst
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Dienstverlenende instanties

Aanzet School en Maatschappelijk werk

Inspectie Basisonderwijs

Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss

Website: www.onderwijsinspectie.nl

Postbus 322, 5340 AH Oss

Email: info@owinsp.nl

Telefoon 04126
 23880

Vragen over onderwijs
Telefoon: 08008051 (gratis)

Interne schoolcontactpersonen: Ron Baur & Patricia Postema

Vertrouwensinspecteurs
Telefoon: 09001113111 (lokaal tarief)

Meldpunt Externe vertrouwenspersoon
GGD 'Hart voor Brabant'

GGD Hart voor Brabant

Telefoon 0736404090

Postbus 3166
5203 DD 's Hertogenbosch

Stichting KOMM, regio Den Bosch-O
 ss (Klachtencommissie)

Afspraakbureau 09004636443

Mevr. G. van Rangelrooij

Website www.ggdhvb.nl

Postbus 32, 5328 ZG Rossum

GGD Centrum Jeugd en Gezin

Telefoon 0653107731

Email k.o.m.m.@tiscali.nl

Kerkstraat 13, 5341 BK Oss
Telefoon 0412  473626

Stichting Onderwijsgeschillen
(Landelijke Klachtencommissie onderwijs)

Bureau Jeugdzorg (veilig thuis)

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

Telefoon 04126
 44900

Telefoon 0302809590
Email info@onderwijsgeschillen.nl
Website www.onderwijsgeschillen.nl
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