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1 Voorwoord  

Beste ouders / verzorgers,  

Voor u ligt de nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2019 – 2020. Deze schoolgids is bedoeld 
voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. 
In deze gids vindt u veel informatie over onze school. Zo staat erin beschreven waar we aan 
werken, hoe ons onderwijs georganiseerd is, hoe de organisatie in elkaar zit, etc.. Naast de 
schoolgids geven wij aan het begin van het schooljaar ook een kalender mee aan de kinderen. 
Hierop vindt u nog allerlei praktische informatie als aanvulling op de schoolgids.  

Door het lezen van de gids hopen wij u een beeld te geven over de visie van onze school 
en hoe we het onderwijs op onze school hebben vormgegeven. Gedurende het schooljaar 
zult u via de maandelijkse nieuwsbrieven en via Isy ook op de hoogte gehouden worden 
van vernieuwingen en veranderingen. Tevens kunt u de website van school, raadplegen 
voor het laatste nieuws, www.klingerberg.kerobei.nl  

Mocht u vragen hebben, mist u zaken of hebt u suggesties om de gids te verbeteren, dan 
kunt u altijd contact met ons opnemen.  

Verder nodigen wij u van harte uit om op school te komen met vragen of opmerkingen. Loop 
gerust binnen voor een praatje of een gesprek.  

Wij wensen u en uw kind(eren) een heel leerzaam en plezierig schooljaar toe.  
 
Namens het team van de Klingerberg,  

Ine Hermans, 
Directeur  
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2 Waar onze school voor staat?  

Missie en visie van onze school  
Wij willen als school een plek zijn waar mensen graag zijn en waar we het maximale uit alle 
mensen halen. Basisschool De Klingerberg draagt zorg voor een veilige, voorbereide en 
ontspannen leeromgeving, waarbinnen leerlingen van en met elkaar kunnen leren en waarbij 
iedere leerling in principe zijn eigen individuele leerlijn volgt en gebruik maakt van meerdere 
vormen van leren en samenwerken. Een veilige plek waar kinderen graag naar toe komen en 
waar leren leuk is.  

Verantwoordelijkheid is een gezamenlijk goed tussen leerling, leerkrachten en ouders, 
waarbij de leerkrachten voornamelijk ondersteunend en motiverend zijn.  
In het schooljaar 2019-2020 zijn we aan de slag gegaan met de visie van bs de 
Klingerberg. 

De visie van bs de Klingerberg bestaat uit de volgende 3 elementen: 

- Communicatie 

- Leren zichtbaar maken 

- Onderzoekend leren 

De doelen die wij nastreven  
Binnen bs de Klingerberg wordt op de eerste plaats onderwijs gegeven. Dit betekent voor ons 
zeer doelgericht werken aan leer- en ontwikkelingslijnen vanuit de kerndoelen. Kortweg kun je 
deze onderwijskundige doelen verdelen in vijf groepen:  

• taal (gesproken en geschreven, communicatie, expressie)  
• rekenen / wiskunde  
• wereldoriëntatie, inclusief techniek  
• sociaal-emotionele vaardigheden  
• praktische vaardigheden  

Daarnaast werken wij op school aan opvoedingsdoelen, waarbij de belangrijkste doelen als 
volgt kunnen worden omschreven:  

• Werken aan een stevige emotionele basis; leren omgaan met emoties, het ontwikkelen van 
een positief zelfbeeld. Een warme en positieve benadering van onze leerlingen is daarin 
essentieel, we willen benadrukken waar kinderen goed in zijn en hen van daaruit helpen 
zich te ontwikkelen.  
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• Respect voor elkaar; kinderen krijgen de ruimte om eigen keuzes te maken, mits die 
passen binnen de structuur van onze school. Wie gerespecteerd wordt, kan zelf ook sneller 
respect voor anderen opbrengen.  

Verder zijn er organisatiedoelen. Enerzijds worden er zaken gevraagd op het gebied van 
huisvesting, materialen en middelen, anderzijds zien we ook de teamontwikkeling als doel. We 
zullen ons zelf ook steeds moeten blijven ontwikkelen en bijscholen om de zorg voor onze 
leerlingen zo optimaal mogelijk in te richten. Hiervoor kiezen we veelal voor teamscholing, om 
net als bij de leerlingen te kunnen profiteren van het leren van en met elkaar. Als laatste zijn er 
natuurlijk ook nog organisatiedoelen op managementniveau, waarbij wordt gekeken naar zaken 
die beter georganiseerd of vastgelegd kunnen worden. Hierbij gaat het dan steeds om zaken 
die ondersteunend zijn aan alle andere doelen.  

Onze doelen geven mede richting aan het jaarlijks op te stellen “jaarplan”, zodat we zeker 
weten dat zaken structureel worden opgepakt en geëvalueerd.  

We willen ons motto verder concretiseren:  

Basisschool De Klingerberg “Waar leren leuk is”, want:  
We gebruiken o.a. regelmatig “coöperatieve werkvormen” in onze lessen en ook bewegend 
leren is in ontwikkeling en deze werkvorm wordt regelmatig ingezet.  

We streven naar een “aangenaam pedagogisch klimaat”: waar een relatief kleine school groot 
in kan zijn!  
Daarbij werken we als team vanuit een “professionele cultuur”  
Het “multiculturele karakter” van de school met ca. 25 nationaliteiten geeft dynamiek  
De talentenspeelplaats rondom onze school waar kinderen kunnen: “sporten spellen en 
chillen” is uitnodigend en uitdagend en is daarmee een sterk concept in onze impulswijk  
We handelen vanuit het principe van “erkende ongelijkheid”  
We passen de principes van “meervoudige Intelligenties” toe: “hier mag ik mezelf zijn”.  
Het “directe instructiemodel” is passend voor onze leerlingen  
We werken regelmatig “groepsdoorbrekend in clusters”  

 

3 Onze school  

Situering  
Bs de Klingerberg werkt binnen één gebouw samen met Peuterspeelzaal ‘Duimelijntje’. Het 
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inpandig brengen van de peuterspeelzaal was een wens van de school die in 2009 is 
gerealiseerd, gekoppeld aan onze visie: we willen kinderen van 2 tot 13 jaar optimale 
ontwikkelingskansen bieden. Eén van de grote voordelen van het inpandig brengen van de 
peuterspeelzaal is dan ook dat we de doorgaande lijn van wat daar spelenderwijs geleerd wordt, 
door kunnen trekken naar de onderbouw van onze basisschool. Uiteraard heeft een dergelijke 
constructie ook voordelen voor de ontwikkeling van alle medewerkers, onder andere door het 
uitwisselen van kennis in inzichten en om de ontwikkeling van de kinderen zo vloeiend mogelijk 
te laten verlopen. We bieden ook huisvesting aan een groep kinderen van PSW Junior 
Noord-Limburg. Het is een groep kinderen tot ca. 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of 
een verstandelijke beperking. Zij hebben dagopvang en zijn met hun leidsters dagelijks te gast 
in ons gebouw. Onze school is gehuisvest in een gebouw dat midden in de wijk Klingerberg ligt. 
Op dit moment bezoeken ongeveer 156 leerlingen onze school, voornamelijk kinderen uit de 
eigen wijk. Het gebouw van „De Klingerberg” wordt gevormd door twee centrale hallen met 
daaromheen onze basisgroepen. Voor onze gymnastieklessen maken we gebruik van de 
nieuwe gymzaal bij de school, die in 2012 in gebruik is genomen. In 2015 hebben we een eigen 
“schoolbibliotheek” in gebruik genomen. Deze is gerealiseerd binnen het zogenaamde 
dBOS-project van de Bibliotheek Venlo.  
 

Beschrijving wijk  
De school ligt in de gelijknamige wijk de Klingerberg. De Klingerberg is een wijk van 121 
hectare in Blerick, een stadsdeel van Venlo. De Klingerberg bestaat uit 1.655 woningen. Er 
wonen ongeveer 1.680 gezinnen die het bewonersaantal op ongeveer 4.300 personen 
brengen. De huizen zijn gebouwd in de jaren ’80. De wijk heeft een sterke vertegenwoordiging 
van 25-plussers. De gemiddelde grootte van de gezinnen is 2,6 personen.  

De Klingerberg is één van de jongere woonbuurten van de gemeente Venlo. Alle woningen 
dateren van na 1980. Vroeger behoorde het gebied bij kerkdorp de Boekend. De wijk heeft  
zich ontwikkeld als een forensenwijk met redelijk veel jonge gezinnen. Er is een grote 
verscheidenheid aan woningtypen, met name laagbouw. De wijk herbergt een groot aantal 
groenvoorzieningen. 

De Klingerberg heeft een aantal voorzieningen. Er is een klein winkelcentrum waar een 
supermarkt en een frituur gevestigd zijn. Daarnaast zijn er een gemeenschapshuis waarin 
o.m. het “Huis van de Wijk” gevestigd is en er zijn  twee basisscholen. Er bevinden zich een 
aantal groenstroken, het Maashofpark, het Klingerbergpark en het Wassumpark, waar 
prachtig gewandeld kan worden. We hebben een talentenspeelplaats waar kinderen kunnen 
sporten en bewegen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Het is een  “open” schoolomgeving 
waarin kinderen ook buiten de schooluren kunnen spelen, spellen en chillen.  

School en partners  
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Het netwerk van partners rondom De Klingerberg bestaat uit: PSZ “Duimelijntje”, Kinderopvang 
“Spring”, de Openbare Bibliotheek, Logopedisch centrum Blerick, Gemeente Venlo afd. 
Sportzaken, GGD Limburg- Noord, Politie Limburg-Noord, Stg. Kunstzinnige Vorming, BCO 
-onderwijsadvies, Consultatiebureau, Groene Kruis en sbo ‘De Schans’. Verder werken we 
intensief samen met onze partners in onderwijs: de  logopediste die ook haar praktijk heeft in 
ons schoolgebouw, buurtteam, sportconsulent, PSW,sociaal wijkteam, jeugdzorg. 

Samenwerking met partner-school Breyell 
 In het schooljaar 2014-2015 zijn we een samenwerkingsproject aangegaan met de 
Lambertusschule uit Breyell, Duitsland. Het doel van die samenwerking is elkaars kinderen in 
verbinding te brengen met hun leeftijdgenootjes en op die manier, ook letterlijk de horizon te 
verbreden. Dat geldt feitelijk ook voor de lerarenteams van beide scholen. Taal en cultuur zijn 
daarbij leidend. Die samenwerking wordt ook dit jaar voortgezet en zal resulteren in een of meer 
gezamenlijke activiteiten waarbij met name de kinderen van groep 5 en/of 6 betrokken zijn.  

Schoolgrootte  
Op 1 oktober 2018 telde bs de Klingerberg 143 leerlingen. In de loop van het schooljaar 
stroomden er nog zo’n 12 leerlingen in. In de peutergroepen zitten ca. 20 peuters.  

Grondslag 
Bs de Klingerberg is een katholieke school waarin gewerkt wordt op basis van katholieke 
waarden en normen. Dit betekent dat wij willen werken in een rechtvaardige wereld, waar voor 
iedereen een zinvol bestaan mogelijk moet zijn. Dit houdt onder andere in dat wij openstaan 
voor andere geloofsovertuigingen en bereid zijn de dialoog met hen aan te gaan om te zoeken 
naar verbindingen. Onze school wordt bezocht door leerlingen van zeer veel verschillende 
nationaliteiten en geloofsovertuigingen.  

4 Kerobei  

Missie/visie Kerobei  
Bs de Klingerberg maakt deel uit van de onderwijsstichting “Kerobei”. In totaal omvat de 
stichting 16 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor 
meerbegaafde kinderen. Er werken ongeveer 600 personeelsleden en ca. 6000 leerlingen 
bezoeken de Kerobei- scholen. Missie: Alle scholen binnen Kerobei realiseren hoogwaardig 
passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op levensbeschouwelijke grondslag voor 
ieder kind van 0 – 14 jaar. Visie: Kerobei kiest voor één kernwaarde: EIGENAARSCHAP. Onder 
“eigenaarschap” verstaan we:   

         - eigenaar van de grondslag;  
- eigenaar van de missie;  
- eigenaar van de relatie met de doelgroepen;  
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- eigenaar van eigen ontwikkeling.  

Namen van de scholen binnen Kerobei:  

Baarlo: De Diamant Beesel: ‘t Spick Belfeld: Kom.mijn Blerick: Mikado/De 
Klingerberg/Titus Brandsma/De Regenboog/De Schans/Extralent/De 
Springbeek/Natuurlijk/’t Palet Maasbree: De Violier Reuver: 
Meander/Bösdael Tegelen/Steyl: De Lings/Passe Partout/Sint-Jozef/De 
Schalm  

Het bestuurskantoor van Kerobei is gevestigd aan: 
Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo  
Postadres: Postbus 1035, 5900 BA Venlo  
Telefoon: 077-3968888  
E-mail: kerobei@kerobei.nl Website: www.kerobei.nl  

Samenstelling College van Bestuur:  
Dhr. H.Soentjens, voorzitter  
Dhr. H. Hovens, lid 

  Samenstelling Raad van Toezicht:  
  Dhr. H. Brauer,  voorzitter  
  Dhr. H. Palmen, vice-voorzitter  
  Dhr. J. Beckers, lid  
  Dhr. H. Brauer, lid  
  Dhr. S. Canjels, lid  
  Dhr. H. Jacobs, lid  
  Dhr. J.H. de Wit, lid  

Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):  
Voorzitter: Dhr. Chr. Eulenpesch ouder  
Vice-voorzitter/secretaris:  

Dhr. B. Klerken leerkracht  
Leden: Dhr. W. Bosch ouder  

Mevr. J. van Heugten leerkracht  
Dhr. M. Lenders leerkracht  
Mevr. J. Meems orthopedagoog  
Dhr. P. Schreurs ouder  
Mw. V. Quicken            leerkracht 
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2 vacatures ouders 

Vertrouwenspersonen Kerobei:                                                                   Dhr. 
B.J.M. Woltering T 06- 53840383 benwoltering@ziggo.nl                 GGD 
Limburg-Noord T 088-1191307 m.klaassen@vrln.nl  

Klachtencommissie Kerobei:  

Mevr. I. Segers 
Mevr. M. Peeters info@kerobei.nl  

Kerobei is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, die in stand 
wordt gehouden door Onderwijsgeschillen:  

Postbus 85191 3508 AD Utrecht Telefoon: 030 - 809590  

Bezoekadres:  
Gebouw   “Woudstede” 
Zwarte Woud 2 3524 SJ 
Utrecht  

Integriteitscommissie Kerobei (n.a.v. klokkenluidersregeling)  

Voorzitter: vacature 
Lid namens GMR: M. Mertens 
Lid namens bevoegd gezag: F. Heldens  

(Ongevallen)verzekering  
Voor alle leerlingen is er door het schoolbestuur een collectieve ongevallenverzekering 
afgesloten. De dekking van deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren, 
stage(werkzaamheden) en evenementen in schoolverband. Het rechtstreeks komen naar en 
het gaan van alle genoemde schoolactiviteiten is ook verzekerd op deze polis. Het betreft hier 
een ongevallenverzekering waarbij er onder bepaalde voorwaarden een bedrag uitgekeerd 
wordt bij blijvende invaliditeit of overlijden. Een gebeurtenis die tot een uitkering kan leiden 
moet zo snel als mogelijk bij de onderwijsinstelling gemeld worden. Het betreft hier geen 
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Een AVP dient door de 
ouders/verzorgers zelf afgesloten te worden. Bij inschrijving dienen ouders te verklaren dat het 
aansprakelijkheidsrisico ook daadwerkelijk verzekerd is. Mocht uw kind met een motorvoertuig 
naar school komen dan moet de houder van het kenteken of het voertuig hiervoor zelf een 

12 

 



Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WAM) afsluiten.  

5 Organisatie  

Onderwijsorganisatie  
In de eigen groep wordt er voor de verschillende vakken telkens in drie niveaus gewerkt 
volgens het interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel (IGDI). Daarnaast werken we 
regelmatig groepsdoorbrekend samen in zogenaamde “clusters”. De basisgroepen 1 en 2 zijn 
heterogeen samengesteld, vanaf groep 3 zijn de basisgroepen homogeen (kinderen van 
dezelfde leeftijd). De groepen werken op vaste momenten groepsdoorbrekend waardoor 
kinderen van verschillende groepen elkaar wel blijven ontmoeten. Daarnaast kunnen de twee 
leerkrachten intensief samenwerken en op deze manier van en met elkaar leren, waardoor het 
handelen van de leerkrachten versterkt wordt. Omdat we samenwerken en aansluiten bij de 
sterke kanten van elk kind belangrijk vinden, past het team “coöperatieve werkvormen” toe en 
gaan we uit van “meervoudige intelligentie” (hierbij is ieder kind op zijn eigen manier “knap”). 
We willen hiermee beter aansluiten bij de verschillende talenten van kinderen. Kinderen weten 
zelf waar ze goed in zijn en mogen deze talenten uitbouwen. Ook weten ze wat ze nog moeilijk 
vinden en waar ze dus hard aan moeten werken. Kinderen zijn in toenemende mate actief bezig 
in wisselende samenstellingen: alleen, in kleine groepjes, met de grote groep of in tweetallen. 
Ze leren hierdoor rekening houden met elkaar en zorg te hebben voor elkaar en voor het 
materiaal waarmee ze werken. Er wordt geleerd door actief te doen, te onderzoeken, te 
verkennen, via beelden en opzoeken, door elkaar te bevragen, door in boeken te kijken, maar 
ook door samen opdrachten te maken en naar de oplossing te zoeken.  

De omvang van de leerstof kan hierbij per kind verschillen, waarbij er wel naar wordt 
gestreefd om elk kind het maximale te laten bereiken.  

Schoolorganisatie Algemeen:  
Er werken op bs de Klingerberg 14 personeelsleden. Dit zijn 9 groepsleerkrachten, waarvan 5 
fulltimers en 4 parttimers, 1 administratieve kracht, 1 conciërge en 3 MT-leden. Binnen onze 
school bestaat het MT uit een directeur en twee teamleiders. De directeur werkt vier dagen en 
is ambulant, de beide teamleiders werken respectievelijk 4 en 2,5 dagen. De teamleiders 
hebben naast hun leidinggevende taken ook beperkt lesgevende taken. Ons team wordt 
regelmatig tijdelijk uitgebreid door studenten vanuit diverse scholen. Vaak uiteraard studenten 
van de lerarenopleiding. Dit schooljaar is dat een zgn. “leergemeenschap” van Fontys Pabo 
Venlo bestaande uit 5 studenten. Maar ook studenten onderwijsassistente, sport en beweging, 
ICT’ers, administratieve krachten of leerlingen vanuit Gilde-opleidingen zijn vaak geziene 
gasten op onze school.  

In schooljaar 2019-2020 zijn er twee kleutergroepen 1-2, een groep 3, een  groep 4, een 
combi-groep  5,6, een groep 7 en een groep 8 en een schakelklas waar kinderen . In totaal dus 
8 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is in de loop van het schooljaar als de meeste 
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kleuters zijn ingestroomd 24 leerlingen.. We werken binnen bs de Klingerberg met taakbeleid, 
gebaseerd op het beleid dat daarvoor is vastgesteld door Kerobei met de onderwijs-CAO als 
basis. Het zogenaamde “overlegmodel” is daarbij leidend.  

Het managementteam 
De dagelijkse leiding van de school is in handen van het managementteam van de school. Dit 
bestaat uit de directeur, Ine Hermans, en de teamleiders, Jeanne van Tulder voor de groepen 1 
t/m 4 en Esther Aerts voor de groepen 5 t/m 8. Uiteraard is uw eerste aanspreekpunt op school 
de basisgroep-leerkracht van uw kind. Als er zaken spelen die niet door de leerkracht 
behandeld (kunnen) worden, dan is de teamleider  van de betreffende bouw uw contactpersoon. 
Uiteraard is de directeur verantwoordelijk voor alle zaken in en rond school. We kiezen er voor 
om geen spreekuren te plannen, omdat wij vinden dat u zich altijd welkom moet voelen. Als wij 
tijd vrij kunnen maken, staan wij u meteen te woord, lukt dit niet, dan proberen we op zo’n kort 
mogelijke termijn een afspraak te plannen.  

Personeelsbeleid  
Binnen bs de Klingerberg werken we met het team aan een professionele cultuur. Dit betekent 
dat we open en eerlijk met elkaar communiceren en van elkaar weten wat sterke en minder 
sterke kanten zijn. We leren van en met elkaar door samen te werken en anderen om actieve 
feedback te vragen. Ieder teamlid werkt aan zijn of haar eigen ontwikkeling, legt dit vast in een 
actieplan en bespreekt dit regelmatig met anderen. Ook beoordelingsgesprekken maken vast 
deel uit van ons personeelsbeleid.  

Huisvesting  
De school heeft in 2009 en 2012 een ingrijpende verbouwing ondergaan waardoor we de 
komende jaren prima aan de eisen van deze tijd kunnen voldoen. Door het realiseren van 
een gymzaal aan de school en een extra lokaal creëren we extra mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van een brede school waarbinnen diverse vormen van opvang kunnen 
plaatsvinden.  

Financieel beleid  
Al een aantal jaar moeten we creatief omgaan met de middelen die de overheid beschikbaar 
stelt voor het onderwijs. Deze middelen blijken namelijk niet altijd toereikend te zijn. Hierdoor 
moeten we doordacht met onze financiële middelen omgaan en telkens weer op zoek naar 
oplossingen voor materiële en personele tekorten. In elk geval werken we conform de 
vastgestelde schoolbegroting.  

6 Activiteiten voor kinderen  

Taal- en leesactiviteiten  
Het taalgebruik wordt bevorderd door situaties te scheppen die uitnodigen tot spreken, luisteren, 
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schrijven (schriftelijk uitdrukken en foutloos schrijven) en lezen (technisch, expressief, 
begrijpend en studerend). Vanaf groep 1 wordt er veel voorgelezen en verteld in de groep. In de 
groepen 1 en 2 wordt spel dagelijks ingezet om de taalontwikkeling op het gebied van 
woordenschat en beginnende geletterdheid te stimuleren. Er zijn veel verschillende activiteiten 
en werkjes die kinderen uitdagen tot taal- en leesontwikkeling. In de groepen 1/2 wordt “Taal 
voor kleuters” van Cito afgenomen. In groep 3 en 4 wordt het accent meer gelegd op zelf leren 
lezen en schrijven vanuit thema’s. Vanaf groep 3 wordt de leesontwikkeling gevolgd aan de 
hand van AVI-toetsen en DMT- toetsen. In groep 3 wordt de ontwikkeling ook gevolgd aan de 
hand van de methode- gebonden toetsen van Veilig Leren Lezen. Vanaf eind groep 3 worden de 
kinderen ook gevolgd aan de hand van de methode-gebonden toetsen en de Cito-toetsen voor 
begrijpend lezen. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met “Nieuwsbegrip”, een moderne methode 
voor begrijpend lezen, die aansluit bij de belevingswereld van die kinderen. Daarnaast werken 
we vanaf groep 4 vanuit de taalmethode aan de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied 
van spelling, woordenschat en de algemene taalontwikkeling. Spelling en woordenschat worden 
vanaf groep 3 eveneens gevolgd d.m.v. Cito-toetsing. Sinds 2013 werken we vanaf groep 4 met 
de nieuwste versie van de methode “Taalactief”.  

Rekenactiviteiten  
Al verkennend en oefenend wordt geprobeerd inzicht te verwerven in getallen, 
rekenvaardigheden en oplossingsmethoden. Vanaf de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen 
diverse activiteiten aangeboden om het rekenonderwijs te beginnen. Daarbij wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van verschillende ontwikkelings- en methodematerialen. Dit gaat 
spelenderwijs. In de groepen 1/2 wordt de toets “Rekenen voor kleuters” van Cito afgenomen. 
Verder wordt sinds 2015 in alle groepen gewerkt met de nieuwste versie van de rekenmethode 
“Pluspunt”. Er zijn verschillende niveaus bij kinderen. Met behulp van extra instructie, extra 
oefenstof en/of verrijkingsstof wordt aangesloten bij de behoefte van elk kind. De 
rekenontwikkeling wordt gevolgd aan de hand van methode-gebonden toetsen en de Citotoets 
rekenen/wiskunde.  

Wereldoriëntatie  
Kinderen zijn veel met hun omgeving bezig. Naarmate een kind ouder wordt, breidt de interesse 
zich ook uit. In elke groep wordt geprobeerd aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. 
We proberen de interesse te stimuleren en de kinderen begrip en inzicht bij te brengen. De 
kinderen leren begrippen die voor het functioneren in de maatschappij van belang zijn. In de 
groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt vanuit thema’s. Vanaf de groepen 5 worden de methodeboeken 
als bronnenboeken gebruikt. We zijn in het schooljaar 2016-2017 gestart met een nieuwe 
methode, onder de naam “Argus Clou”. Daarin worden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en 
techniek op een aansprekende en eigentijdse manier aangeboden. Tevens gebruiken we de 
daarbij behorende software.  

Godsdienstonderwijs en 1ste Communie  
Begrip en respect voor elkaars mening wordt gestimuleerd om er voor te zorgen dat iedereen 
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zijn plekje kan en mag hebben. Er wordt aandacht besteed aan de katholieke feesten. Ook 
andere godsdiensten komen aan bod. De kinderen doen hun eerste communie als ze in groep 4 
of groep 5 zitten. Is het aantal kinderen in groep 4 namelijk te klein dan wordt in overleg met 
ouders en parochie besloten een jaar over te slaan en vervolgens de kinderen van groep 4 en 5 
samen hun 1ste communie te laten doen. Kinderen kunnen niet deelnemen als ze nog in groep 3 
zitten. Tegen het eind van het schooljaar dat de kinderen in groep 3 zitten wordt wel reeds 
geïnventariseerd of het jaar daarop volgend een communievoorbereiding nodig zal zijn. Elk jaar 
is een van de ouders van de communicanten “contactpersoon” tussen alle betrokkenen. 
Samenwerking met andere scholen  is mogelijk, waarbij de parochie een coördinerende rol 
heeft. De voorbereidingslessen worden door een medewerker van de parochie uitgevoerd. Deze 
activiteiten vinden plaats buiten de lestijden. Als uitstapje in dit kader gaat de hele groep naar de 
bakker.  

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Bs de Klingerberg is trots op haar pedagogisch klimaat binnen de school. Kinderen komen 
graag naar school en voelen zich over het algemeen veilig en competent. Leidend voor het 
team zijn daarin:  

1. “Ik investeer in de relatie met kinderen”  
   2. “Ik kijk en leef me in”  
    3. “Ik sluit de dag altijd positief af” Dit komt niet voort uit een methodiek, maar is het gevolg 
van een basishouding bij het team die erop gericht is dat kinderen pas tot leren kunnen komen 
wanneer het welbevinden goed is. Twee keer per jaar wordt de genormeerde toets Viseon 
afgenomen om zorgsignalen t.a.v. sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. 
Daarnaast wordt er gewerkt met de Soemo-kaarten, een methode voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling.  

Actief burgerschap 
Het onderwijs op onze school:  

• gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving;  
• is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;  
• is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Met “actief burgerschap” bedoelen we dat 
leerlingen zelfstandig verantwoordelijkheid nemen voor gemeenschapsbelangen binnen of 
buiten de school. We moedigen leerlingen aan op hun niveau meer verantwoordelijkheid te 
nemen in hun omgeving (iets doen, niet consumeren maar produceren, initiatieven nemen, zelf 
keuzes maken en consequenties aanvaarden). Binnen de school wordt verder ook veel 
aandacht besteed aan het samen “vieren”. Hiervoor worden meerdere malen per jaar 
gezamenlijke vieringen of voorstellingen opgezet, vaak geïntegreerd in een schoolthema dat 
dan aan de orde is. Vaak worden ouders uitgenodigd om deel te nemen aan deze vieringen of 
om de gemaakte werkstukken / presentaties te bezoeken. Enkele keren per schooljaar komt de 
zgn. KKV (=Klingerberg Kinder Vergadering) bij elkaar om samen met een of twee leerkrachten 
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te praten over actuele onderwerpen die de kinderen bezig houden.  

Expressievakken  
Kinderen krijgen door het hele jaar heen verschillende expressieactiviteiten. Dit varieert van 
tekenen en knutselen tot drama, dans en muziek. Per groep wordt hier verschillend invulling 
aan gegeven. Binnen de groepen 1 t/m 3 komen deze vakgebieden aan bod binnen de thema’s 
waar ze op dat moment mee bezig zijn. Bij de groepen 4 t/m 8 staan tekenen en 
handvaardigheid elke week op het programma. De overige vakken komen aan bod als het past 
binnen de lessen die op dat moment gegeven worden. Binnen de groepsoverstijgende 
middagen (dat is de werkwijze in de clusters waarbij vaak een bepaald thema een week lang 
centraal staat) van groep 1 t/m 8 wordt er onder meer gewerkt aan de Meervoudige 
Intelligenties waarbinnen de expressievakken ook een plaats hebben. Speciaal vermeld dient te 
worden dat we deelnemen aan de pilot “Door”, gericht op het terugbrengen van muzieklessen in 
onze school. Na het opstartjaar 15-16 en twee projectjaren 16-17 en 17-18 gaan we nu het 3e 

jaar in van deze pilot die drie jaar omvat en mede ondersteund wordt door provinciale subsidie 
die het onder meer mogelijk maakt een vakspecialist muziek in school te halen. Hij werkt aan 
het vaardiger maken van de leerkrachten, schaft materialen aan ter ondersteuning van de 
muzieklessen en ontwikkelt een doorgaande leerlijn “muziek”.  

Lichamelijke oefening en gezond eten en bewegen. 
In de groepen 1 - 2 worden dagelijks gym-/spellessen gegeven die variëren van zang- en 
tikspelen tot klimmen en klauteren en het werken met groot en/of ontwikkelmateriaal. Deze 
lessen worden gegeven in de speelzaal. Vanaf groep 3 gaan de groepen 2 keer per week naar 
onze eigen gymzaal. Eén keer per twee weken wordt de zgn. “toestelles” gegeven door een 
vakleerkracht gymnastiek van Kerobei/Gemeente Venlo. We volgen de methode 
“Basisontwikkeling” voor bewegingsonderwijs van de gemeente Venlo waarin alle te 
ontwikkelen bewegingsgebieden aan bod komen. Verder worden alle kinderen in groep 2 door 
de vakleerkracht gescreend. Kinderen die uitval vertonen worden vaker gescreend. Daar waar 
nodig krijgt een kind hulp/ondersteuning op school of thuis. De vakleerkracht voert vanuit haar 
taak als “combinatiefunctionaris Sport” van de gemeente Venlo, ook ondersteunde activiteiten 
uit die met lichamelijke opvoeding en/of bewegen te maken hebben. Zo zetten we de 
activiteiten voort inzake JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), met het Nijntje Beweegdiploma 
voor de kleuters en de Daily Mile voor alle leerlingen als belangrijkste onderdelen. Twee 
teamleden zijn SSBO-er (Schoolsportspecialist) en voeren vanuit die taak specifieke acties uit 
in nauw overleg met de combinatiefunctionaris en de vakleerkracht. Dit schooljaar steken we 
ook in op gezonde voeding. In samenwerking met de GGD ontwikkelen we activiteiten waarbij 
kinderen en ouders bewuster leren omgaan met eten en drinken.  

Cultuur  
Kunst en cultuur hebben een duidelijke plek binnen onze school. Daartoe is een beleidsplan 
opgesteld en is er een zogenaamde ICC-er aangesteld: een leerkracht die de taak heeft om er 
mede voor te zorgen dat kunst in al zijn facetten binnen onze school in het lesprogramma is 
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opgenomen en wordt gepromoot. Zo doen alle groepen twee maal per jaar een activiteit, 
gekoppeld aan het thema, dat gerelateerd is aan kunst en cultuur.  

7 Leerlingenzorg  

Op school  
Onze school beschikt over een systeem van leerlingenzorg, dat gekenmerkt wordt door een 
samenhangend pakket van maatregelen voor plaatsing, het volgen van de ontwikkeling van 
kinderen en het geven van specifieke begeleiding bij geconstateerde onderwijsleerproblemen. 
De leraar is hierbij de eerst verantwoordelijke voor de zorg aan kinderen in de groep. Tevens 
zien wij de leerkracht als de aangewezen persoon om gedrag van leerlingen positief te kunnen 
beïnvloeden. We zoeken steeds naar aanpassingen van het leerkracht-handelen, die groei van 
een leerling mogelijk maken. Het systematisch volgen van de ontwikkeling en vorderingen van 
het kind vindt plaats middels het afnemen van methodeafhankelijke en tenminste twee keer per 
jaar van methodeonafhankelijke toetsen. Onze school gebruikt hiervoor het 
CITO-leerlingvolgsysteem. “Route 8” is de eindtoets die in groep 8 afgenomen wordt.  

De toets resultaten zijn centraal geregistreerd in leerlingprofielen en groepsprofielen. 
Tenminste twee keer per jaar bespreekt de leraar de ontwikkeling van alle kinderen in een 
zogenaamd “analysegesprek” met de teamleider. Daarnaast houdt de teamleider wekelijks 
contact met de leraren. De leraar en de teamleider analyseren op systematische wijze 
eventuele hulpvragen van kinderen. Hiertoe worden zo nodig diagnostische toetsen 
afgenomen, eventueel in samenwerking met externe expertise vanuit de boven schoolse zorg 
en/of het Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding (BCO).  

Indien de hulpvragen van dien aard zijn dat er een individueel handelingsplan en/of verdiept 
onderzoek noodzakelijk lijkt, brengt de teamleider de leerling in de multidisciplinaire 
leerlingbespreking (ook wel consultatie genoemd). Hierin hebben zitting een orthopedagoog 
van het BCO, een maatschappelijk werker vanuit het Bureau Jeugdzorg, de schoolarts, op 
verzoek de stafmedewerker kwaliteitszorg van Kerobei en de teamleiders van onze school. De 
groepsleerkrachten van te bespreken kinderen zijn bij deze bespreking aanwezig. Voor kinderen 
die speciale zorg nodig hebben stelt de teamleider i.s.m. de leraar een individueel 
handelingsplan of een groepsplan op. Hierin staan de concrete hulpvragen, de komende 
leerdoelen, de planning en organisatie van de extra zorgmaatregelen, het tijdstip en de wijze van 
evaluatie. De ontwikkeling van een zorgleerling wordt nauwgezet gevolgd via een zogenaamde 
“journaal”. Hierin staan alle activiteiten die voor deze individuele leerling zijn uitgevoerd. 
Daarnaast wordt van elke leerling een leerling-dossier bijgehouden.  

Soms komt het voor dat wij als school bij een leerling, ondanks alle inspanningen, toch niet 
voldoende aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling dan wordt bekeken hoe en op 
welke plek een leerling het beste geholpen kan worden. De Commissie Bovenschoolse 
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Ondersteuning (CBO) bekijkt na deskundig onderzoek of een plaatsing binnen het Speciaal 
Basis Onderwijs (SBO) of elders noodzakelijk is. Wanneer de basisschool speciaal onderzoek 
(bijvoorbeeld intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, dyslexieonderzoek) nodig vindt 
om te kunnen blijven aansluiten bij de mogelijkheden van uw kind, kan de basisschool dit 
onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau, meestal het BCO. De kosten voor dit 
onderzoek worden dan door de school betaald. Als u zelf wilt dat speciaal onderzoek wordt 
uitgevoerd, maar de school vindt dit niet nodig, dan kan de school u adviseren waar u dit 
onderzoek kunt laten uitvoeren, maar draagt u als ouder de kosten.  

8 Passend Onderwijs  

De zorgplicht  
Elk school is verplicht binnen 6 tot 10 weken nadat de ouders hun kind hebben aangemeld, een 
aanbod te doen aan ouders voor een passende plek voor hun kind in het onderwijs. Deze 
passende plek kan zijn op de eigen reguliere basisschool, op een andere reguliere basisschool 
of op een speciale (basis-)school binnen de regio. Als het kind op een school is of wordt 
geplaatst, regelt die school dus ook de nodige extra ondersteuning of, als de school niet langer 
aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen, regelt de school een passend alternatief.  

Een veelvoorkomend misverstand is, dat elke basisschool aan alle kinderen passend onderwijs 
moet kunnen bieden, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte. Elke school moet wel regelen dat 
er een passend aanbod aan ouders wordt gedaan, ook al is dat op een andere school.  

Na aanmelding door de ouders zal de school samen met de ouders onderzoeken of de leerling 
specifieke ondersteuningsbehoeften heeft en of de school de nodige ondersteuning kan bieden. 
Een gesprek met de ouders (uiterlijk 10 weken voorafgaande aan de beoogde plaatsingsdatum 
of anders z.s.m.) en het opvragen van gegevens bij peuterspeelzaal, bij de vorige school en/of 
instanties maakt onderdeel uit van het onderzoek. Als duidelijk is dat de school het kind kan 
begeleiden, kan het kind worden ingeschreven. Als dat niet kan of men is onzeker, dan kan een 
stappenplan in werking worden gezet om in beeld te krijgen van wat het kind nodig heeft en 
welke onderwijsvorm daar het beste bij past. Dit stappenplan maakt deel uit van het 
bestuursondersteuningsprofiel en is op te vragen bij school.  

Centrale aanmelding (onder-instroom) 
Bij de centrale aanmelding, jaarlijks in januari, melden ouders hun kind aan dat in het schooljaar 
daarna 4 jaar wordt. Formeel beschouwen we deze aanmelding als een “vooraanmelding”. Je 
kunt immers niet van school verwachten dat ze op het moment van aanmelding, vaak vele 
maanden voorafgaande aan de dag dat de kinderen 4 jaar worden, bij alle kinderen al kunnen 
inschatten of de school passend onderwijs kan bieden. Uiterlijk 10 weken voorafgaande aan de 
datum dat het kind 4 jaar wordt, voert de school een aanmeldingsgesprek met de ouders. In dat 
aanmeldingsgesprek bevestigen de ouders de aanmelding door het aanmeldingsformulier te 
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ondertekenen. De ouders geven daarbij ook aan wie, of welke instanties, relevante informatie 
over hun kind kan geven m.b.t. de voorgeschiedenis en de actuele situatie. Van ouders wordt 
hierbij openheid verwacht. Vervolgens wordt samen met ouders overwogen of het nodig is om 
verder te onderzoeken of de school aan de begeleidingsbehoeften van het kind kan voldoen, al 
dan niet met basisondersteuning of extra ondersteuning. Uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de 
datum  

waarop het kind 4 jaar wordt, krijgen de ouders bericht over de stand van zaken van de 
besluitvorming over de toelating van de leerling.  

Zie verder onderstaand stappenplan.  

Tussentijdse aanmelding (zij-instroom)  
Van tussentijdse aanmelding is sprake als een leerling op een school zit maar waarbij de 
ouders overwegen om hun kind op een andere school te plaatsen. Ook dan geldt de 6- tot 
10-weken-termijn, die ingaat op het moment dat de ouders ook formeel (schriftelijk) op de 
beoogde nieuwe school hebben aangemeld. Het is aan de nieuwe school om dit moment met 
de ouders te markeren; slechts informeren over eventuele mogelijkheden van de beoogde 
school geldt niet als een formele aanmelding. Voor de wet geldt de nieuwe school als 
zorgplichtige school, ook al zit het kind al op een andere school. De nieuwe school zal dus 
moeten onderzoeken of het kind op deze school passend onderwijs kan worden geboden 
maar kan daarbij, mits voldoende onderbouwd, de inschatting resp. het aanbod van de vorige 
school overnemen.  

Zie verder onderstaand stappenplan.  

Stappenplan  

- Ouders melden formeel aan (middels een aanmeldingsformulier)  

- De school verzamelt z.s.m. de nodige informatie. Waar nodig met toestemming van  
    ouders worden gegevens opgevraagd bij relevante voorzieningen (de vorige school, 

externe instanties, etc.). De school schat op basis daarvan in of deze school voldoende 
tegemoet kan komen aan de begeleidingsvragen van de leerling. Daarmee kan de 
school inschatten of inschrijving op deze school tot de mogelijkheden behoort. 
Kernvragen bij dit besluitvormingstraject zijn:  
o wat is de wens van de ouders?  
o heeft het kind extra ondersteuning nodig?  

         ▪ zo nee, dan lijkt plaatsing op korte termijn haalbaar en stelt de school de  
           ouders op de hoogte.  

      ▪ zo ja, of de school twijfelt hier over, dan brengt de school in beeld:  
          het probleem, de oorzaak en de succesfactoren (compenserende factoren)  
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          De omschrijving van deze drie factoren noemen we een “weging”. Zo nodig  
          brengt de school ook de ontwikkelingshistorie van het kind in beeld en de  
          actuele stand van zaken van de HGPD-verklaringsgebieden. Hiermee  
         ontstaat overzicht, op basis waarvan de weging kan worden geformuleerd.  
         (HGPD = handelingsgerichte procesdiagnostiek)  

● welke hulpvragen vloeien er voort uit de weging?  

● wat heeft de school (extra) nodig om aan deze hulpvragen te kunnen 
voldoen  

● kan de school dit bieden? wat is het 
advies van ketenpartners?  

Als de basisschool op enig moment twijfelt over de mogelijkheden om zelf tot plaatsing over 
te gaan, of als de school overweegt af te wijzen en er is geen alternatief op een van de 
andere scholen in het scholencluster (de basisscholen in de directe omgeving), dan legt de 
school de aanmelding voor aan de bovenschoolse ondersteuningscommissie van Kerobei. 
Vanwege de wettelijk besluitvormingstermijn van 6-10 weken is het raadzaam om bij twijfel al 
in een vroeg stadium de bovenschoolse ondersteuningscommissie erbij te betrekken. Ouders 
kunnen ook kiezen voor rechtstreekse aanmelding bij de bovenschoolse  

ondersteuningscommissie. De bovenschoolse ondersteuningscommissie brengt, na overleg 
met alle betrokkenen, een zwaarwegend advies uit over toelating tot een reguliere school van 
Kerobei of geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor een school voor speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs (conform procedure van het samenwerkingsverband) 
resp. de school voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Zie verder de paragraaf 
over de bovenschoolse ondersteuningscommissie.  

Inschrijvingsprocedure  
Scholen schrijven de leerling pas officieel in nadat de aanmeldingsprocedure met een positief 
besluit is afgerond. Voorafgaande aan de inschrijving krijgen de ouders de schoolgids (en/of 
worden gewezen op informatie op de website) die betrekking heeft op het schooljaar van 
inschrijving. Daarmee zijn de ouders tijdig op de hoogte van de gang van zaken op school, maar 
ook over interventies die de school kan plegen als blijkt dat een kind meer ondersteuning nodig 
heeft dan de school zelf kan bieden.  

En verder nog dit...  
Ouders zijn een belangrijke partner bij het in beeld brengen van de ondersteuningsvragen van 
hun kind. We nemen ouders mee in de ontwikkeling van hun kind. Ouders zijn daarom 
standaard aanwezig bij overleggen over hun kind. Alleen om zwaarwegende redenen kan van 
deze afspraak worden afgeweken. In alle gevallen wordt aan ouders verteld welke stappen de 
school onderneemt en op welk moment de ouders worden geïnformeerd over de voortgang.  
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9 Zorg- en adviestrajecten, Bureau Jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin  

Al langer wordt er intensief samengewerkt in onze regio als het gaat om leerlingenzorg. Een 
goed voorbeeld daarvan zijn de Zorg en Advies Trajecten. Hierin werken onder anderen de 
school, de speciale leerlingenzorg van het BCO (de regionale Onderwijs-begeleidingsdienst), 
Bureau Jeugdzorg, jeugdartsen en de leerplichtconsulent van de gemeente samen. De zorg 
voor leerlingen wordt zo verbeterd en hulp kan zo nodig sneller tot stand komen. Leerkrachten, 
leerlingen en hun ouders worden sneller en op maat geholpen en zo worden veel problemen 
voorkomen.  

Waar gaat het om?  
De school wil de zorg voor de leerling nog meer verbeteren en sneller de zorg kunnen inroepen 
die nodig is. Daarvoor is het “zorgloket” van de Gemeente Venlo beschikbaar. Als er vragen of 
zorgen zijn over de leerling, dan doen we ons best om daar een passend antwoord op of 
passende hulp voor te vinden. Uiteraard bent u als ouder de eerste met wie we overleggen 
voordat het zorgloket wordt ingeschakeld. Elke school heeft een vaste contactpersoon die een 
aantal malen per jaar naar de school toe komt en met ons meedenkt. Is er snel hulp of advies 
nodig, dan kan de school de medewerker oproepen. Er worden afspraken gemaakt die met u 
besproken worden. Dit kan leiden tot een gesprek met u als ouder/opvoeder als u dat wenst. Zo 
kan ook hulp, als dat wenselijk is, zonder veel “drempels” opgestart worden.  

Wat is en wat doet Bureau Jeugdzorg?  
Bureau Jeugdzorg is er voor vragen en problemen bij opvoeden en opgroeien. Jeugdigen van 
0-18 jaar en hun ouders/opvoeders kunnen er terecht voor informatie en advies en voor hulp. 
Opvoeden en opgroeien valt soms niet mee. Elke ontwikkelingsfase van kinderen en  

jeugdigen gaat immers gepaard met specifiek problemen en zorgen. Vaak weet u zelf de 
oplossing, vaak kunt u bijvoorbeeld ook op school terecht, maar soms kan hulp en 
ondersteuning van een deskundige uitkomst bieden. Misschien wil uw kind niet luisteren, of 
maakt u zich zorgen omdat uw kind negatief gedrag vertoont en altijd angstig is. Daarnaast 
kunnen ook omstandigheden, ziekte, echtscheiding of alleenstaand ouderschap de opvoeding 
bemoeilijken. Wat de vraag of wat uw probleem ook is, u kunt ermee terecht bij Bureau 
Jeugdzorg. Voor meer informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg in het algemeen en Bureau 
Jeugdzorg Venlo in het bijzonder: www.bjzlimburg.nl Bureau Jeugdzorg Venlo is gevestigd aan 
de Prinsenstraat 4 te Venlo. Het postadres is: Postbus 219, 5900 AE Venlo. Telefoon: 088 – 
0072970. E-mail venlo@bjzlimburg.nl. Het bureau is geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. 
Buiten deze kantooruren geldt de bereikbaarheidsdienst. Voor spoedeisende hulp kunt u 
terecht bij de Crisisdienst Jeugd, mailadres: Crisisdienstjeugd@bjzlimburg.nl  

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)  
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt informatie, tips en ondersteuning voor ouders en 
jongeren bij het opvoeden en opgroeien. Zoveel als mogelijk geeft het CJG meteen antwoord 
op uw vraag. Bij gezinsproblemen werkt het CJG samen met het sociaal wijkteam en mensen in 
uw netwerk om ondersteuning te organiseren. Jongeren kunnen met hun vragen en 
onzekerheden ook terecht bij het jongerenloket Jong in Venlo. De website van het CJG is een 
bron van betrouwbare informatie, tips en adressen. Het is een aanrader als je informatie zoekt 
over opvoeden of opgroeien. Het jongerenloket heeft een eigen informatieve website. Het 
Centrum voor Jeugd en Gezin heeft op verschillende locaties spreekuren. Voor meer informatie 
kunt u terecht op www.cjgvenlo.nl of www.jonginvenlo.nl T 077 - 850 4444 E info@cjgvenlo.nl 
Postadres: CJG Venlo, postbus 1150, 5900 BD Venlo  

10 Begeleidingscentrum voor onderwijs en opvoeding (BCO)  

Het BCO heeft onder andere tot taak om het team van de school te helpen bij de ontwikkeling 
van het onderwijs. Diverse belangrijke vergaderingen over vernieuwing en veranderingen van 
het onderwijs op onze school worden door een begeleider van het BCO bijgewoond. In het 
schooljaar 17-18 zal dat zijn in de persoon van mevr. Miranda van Esch. Bovendien begeleidt 
het BCO ouders en leerkrachten als er zich problemen voordoen bij kinderen. Voordat er 
echter een bepaalde begeleiding wordt toegepast, vindt er vanuit het BCO een deskundig 
onderzoek plaats. Voor verdere informatie kunt u zich te allen tijde wenden tot de school. 
Namens het BCO is Marieke Claessen structureel aanwezig bij de leerling-besprekingen van 
onze school. Het BCO is gevestigd aan de Wylrehofweg 11 te Venlo tel. 077-3519284.  

11 Commissie Bovenschoolse Ondersteuning (CBO)  

Als het leren van een kind echt niet wil lukken op een basisschool, dan kan de school voor 
speciaal basisonderwijs SBO "De Schans" of een school voor speciaal onderwijs een 
oplossing zijn.  

Tot onderzoek om te worden toegelaten tot een van deze scholen, wordt alleen overgegaan als 
de ouders daarvoor hun toestemming hebben verleend. Aanmelding kan gebeuren door de 
ouders of de school. Het advies wordt in een persoonlijk gesprek aan de ouders mede gedeeld 
en zij beslissen of ze het opvolgen. De basisschool krijgt meer dan voorheen extra 
mogelijkheden om kinderen op de eigen buurtschool op te vangen. Een van deze extra 
mogelijkheden is de ambulante begeleiding. De zorgcoördinator, dhr.Frank Evers is op afroep 
aanwezig om de leerkrachten advies te geven over de begeleiding van individuele 
(zorg)leerlingen. Het postadres van de CBO is: Postbus 2760 5902 MB te Venlo tel.077 - 
4642382.  
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12 Langdurig zieken  

Het is een wettelijke plicht om voor elke leerling van onze school, ook als hij/zij ziek is, te zorgen 
voor goed onderwijs aangepast aan de mogelijkheden van de leerling en de school. Indien een 
leerling langere tijd niet naar school kan komen, wordt samen met de ouders/verzorgers 
gekeken hoe het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, voortgezet kan worden. Hierbij kan 
gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden en voorzieningen die op school aanwezig zijn. 
Eventueel wordt de consulent “onderwijsondersteuning zieke leerlingen” ingeschakeld bij het 
opstellen van een zorgplan. Ook wanneer een leerling opgenomen is in een ziekenhuis wordt de 
leerling door een consulent ondersteund. Daarnaast is het belangrijk dat de leerling in deze 
situatie contact blijft houden met de klasgenootjes en de leerkracht. Het kind moet weten en 
ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort.  

13 De jeugdgezondheidszorg  

Gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en 
bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van 
kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. In opdracht van de gemeenten onderzoekt de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Limburg-Noord kinderen en jeugdigen om problemen bij 
gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen.  

HOE WERKEN WIJ?  
We volgen samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind. Op de basisschool zijn er 
onderzoeken op de leeftijd van 5-6 en 10-11 jaar, en op het voortgezet onderwijs in leerjaar 2. 
Bij het speciaal onderwijs wordt uw kind regelmatig onderzocht. Naast dit alles wordt uw kind op 
bepaalde leeftijden gevaccineerd. Buiten de contactmomenten kunnen er ook vragen of 
problemen zijn op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf 
een gesprek of onderzoek aanvragen bij de JGZ. Als er problemen zijn begeleiden we de 
leerling en eventueel ouders of mentor/leerkracht. Zo nodig verwijzen we door naar andere 
hulpverleners.  

WAARVOOR KUNT U BIJ DE JGZ TERECHT?  
Alle ouders en jongeren (0-18 jaar) kunnen bij ons terecht voor informatie en ondersteuning op 
het gebied van gezond en veilig opgroeien.  

WAT DOEN WIJ NOG MEER? Advisering en ondersteuning school  
Elke school krijgt wel eens te maken met zaken als ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, 
dood en rouw. Omdat het op die momenten moeilijk kan zijn om de juiste dingen te doen op het 
juiste moment, biedt JGZ de mogelijkheid om school hierbij te adviseren en ondersteunen. 
JouwGGD.nl  
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We zijn gestart met jouwGGD.nl. Een website met informatie voor jongeren van 13-23 jaar, 
waar ze ook (anoniem) terecht kunnen voor een chatgesprek met een verpleegkundige of arts 
van de JGZ. Zie voor meer info www.jouwGGD.nl.  
Logopedie  
Als er vragen zijn over de spraaktaalontwikkeling van uw kind, kan de logopediste van GGD 
Limburg-Noord onderzoek doen en advies geven.  
De Gezonde School  
Ook achter de schermen wordt hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. De Gezonde 
School-methodiek is een praktische werkwijze om scholen te ondersteunen bij het gezonder en 
veiliger maken van de schoolomgeving. GGD Limburg-Noord helpt zo mee aan een gezonder 
leefklimaat voor uw kind.  
Externe vertrouwenspersoon  
Soms verloopt communicatie tussen ouders/leerlingen en school of tussen leerlingen onderling 
niet zoals gewild of gehoopt en lopen spanningen hoog op, ondanks vele inspanningen. De 
externe vertrouwenspersoon kan dan ondersteunen. De externe vertrouwenspersoon is 
onafhankelijk en de gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.  

HOE ZIJN WIJ TE BEREIKEN?  
Voor uitgebreide informatie, vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt u 
contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur op 
telefoonnummer 088 – 11 91 111. Ook kunt u informatie vinden op onze website: 
www.ggdlimburgnoord.nl  

PRIVACY- EN KLACHTENREGLEMENT  
De medewerkers van GGD Limburg-Noord proberen iedereen zo goed mogelijk van dienst te 
zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat u niet correct bent behandeld of dat u niet tevreden 
bent met de geleverde zorg. Neem dan contact met ons op. Ook is GGD Limburg-Noord 
wettelijk verplicht om van elk kind een digitaal dossier aan te leggen. Hierbij wordt de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Meer info over ons privacy- en 
klachtenreglement vindt u op onze website.  

14 Het pedagogisch spreekuur  

Het pedagogisch spreekuur is een kortdurende opvoedingsondersteuning voor alle ouders van 
kinderen tussen de 0 en 12 jaar die problemen ondervinden in de opvoeding van hun kind(eren). 
Opvoeden roept soms vragen, zorgen en twijfels op. Vaak helpt het als u als ouder er met 
iemand over kunt praten. In maximaal 3 gesprekken van een uur zoekt de pedagogisch 
medewerker met u naar een oplossing. De hulp kan bestaan uit praktische adviezen, 
ondersteuning en/of doorverwijzing. Het pedagogisch spreekuur wordt door de gemeente 
gefinancierd en is voor u als ouder gratis. De leerkrachten en/of teamleiders kunnen u verder 
helpen.  
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15 Evaluatie en rapportage  

Alle vorderingen van onze leerlingen worden bijgehouden in een programma, “ParnasSys”. Dit 
programma stelt ons in staat om veel gegevens aan elkaar te koppelen en een zo goed 
mogelijk beeld over onze leerlingen te volgen. Eén van de pijlers onder ons onderwijssysteem 
is gedeelde verantwoordelijkheid. Dit geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ons 
team. In de praktijk betekent dit dat er niet meer één leerkracht een heel jaar min of meer 
alleen naar uw kind kijkt, maar dat altijd alle leerkrachten waar uw kind mee te maken krijgt in 
de basisgroepen en in de clusters de vorderingen bijhouden en de ontwikkelingen van uw kind 
volgen.  

De resultaten van uw kind worden in rapporten, deel uitmakend van het zogenaamd kind- 
portfolio bijgehouden. Deze zullen meerdere keren per jaar met u besproken worden door de 
groepsleerkracht van uw kind. U kunt op de kalender van onze school zien wanneer uw kind het 
portfolio met daarin het rapport mee naar huis krijgt en wanneer er rapportgesprekken zijn. 
Uiteraard ontvangt u een uitnodiging voor het rapportgesprek.  

Voor de groepen 3 t/m 8 worden de rapporten rechtstreeks vanuit ParnasSys samengesteld. 
Voor de groepen 1-2 wordt hiervoor het registratieprogramma “Kijk” gebruikt. Dit betekent dat er 
een uitgebreid rapport wordt gemaakt, waarin alle leer- en ontwikkelingsgebieden terug te 
vinden zijn. Zo kunnen we een goed beeld vormen van talenten en ontwikkelpunten van elke 
leerling. Deze uitgebreide rapportage wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld, 
om ook dit aspect van onze zorg voor uw kind optimaal te laten zijn.  

Uiteraard zullen er, naast de formele momenten, meerdere contactmomenten zijn tussen 
leerkrachten en ouders. Wij vinden het belangrijk dat u als ouders goed op de hoogte bent van 
hoe het gaat met uw kind op school. Zowel positieve als negatieve zaken zullen wij daarom zo 
snel mogelijk bespreken met u. Andersom aan u de vraag om de school op de hoogte te houden 
van alle actuele ontwikkelingen rondom uw kind. Ook hier streven we weer naar gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor een optimale ontwikkeling.  

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs  
In de loop van het laatste schooljaar staan de ouders en het kind voor de belangrijke beslissing 
een keuze te maken voor een school voor Voortgezet Onderwijs. Daarbij adviseren en 
begeleiden wij natuurlijk intensief vanuit de school. In feite bepalen een drietal factoren de 
uiteindelijke schoolkeuze: het advies van de basisschool, de wens van de leerling/de ouders 
en de uitslag van de eindtoets ROUTE 8. Tijdens een algemene ouderavond, meestal in de 
maand januari geven we alle ouders algemene informatie over het V.O.. Belangrijk is het 
eind-adviesgesprek dat de leerkracht van groep 8 omstreeks februari/maart voert met de 
ouders. De definitieve aanmelding bij een van de scholen voor  
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V.O. is doorgaans medio maart. De leerlingen zijn in de gelegenheid bezoeken aan scholen te 
brengen tijdens “Open Dagen” of anderszins opgezette kennismakingsactiviteiten. De scholen 
voor Voortgezet Onderwijs bepalen in hun toelatingsbespreking of de aangemelde leerlingen 
geplaatst kunnen worden. Daarbij is het advies van de basisschool van doorslaggevende 
betekenis, maar ook de eindtoets-score (hoewel die pas beschikbaar is nadat de leerlingen 
reeds zijn aangemeld) en de wens van de leerling worden meegenomen in de besluitvorming. 
Het advies van de basisschool wordt schriftelijk weergegeven in een onderwijskundig rapport.  

16 Regeling school- en vakantietijden  

Schooltijden  
Maandag 8.30 - 12.15 - 12.45-14.30  
Dinsdag 8.30 - 12.15 - 12.45-14.30  
Woensdag 8.30 - 12.45  
Donderdag 8.30 - 12.15 - 12.45-14.30  
Vrijdag 8.30 - 12.45  
Tien minuten voor de aanvang van de lessen mogen de kinderen naar binnen gaan, de 
leerkracht is dan in het lokaal aanwezig. Om half negen beginnen de lessen. Alle groepen 
hebben pauze van 10.15 uur – 10.30 uur. Tevens is er lunchpauze van 12.15 uur tot 12.30 uur 
en aansluitend pauze om buiten te spelen. Alle kinderen blijven op school over en om 12.45 uur 
beginnen op maandag, dinsdag en donderdag de lessen weer.  

Vakantierooster, vrije dagen en studiedagen:  

Herfstvakantie maandag 14 oktober ‘19 t/m vrijdag 18 oktober ‘19  

Sinterklaas vrijdag 6 december ‘19  

Kerstvakantie maandag 23 december ’19 t/m vrijdag 3 januari ‘20  

Carnavalsvakantie maandag 24 febr. ‘20 t/m vrijdag 28 febr. ‘20 

Pasen maandag 13 april ‘20  

Meivakantie woensdag 22 april ‘20 t/m dinsdag 2 mei ‘20  

Hemelvaart donderdag 21 mei ‘20 t/m vrijdag 22 mei ‘20  

Pinksteren maandag 1 juni ‘20  

Zomervakantie maandag 13 juli ‘20 t/m vrijdag 21 augustus ‘20  
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Studiedagen waarop de kinderen vrij zijn:  

Dinsdag 1 okt., donderdag 21 november, woensdag 22  januari, donderdag 2 april en 
vrijdag 3 april, dinsdag 2 juni, laatste schooldag 10 juli 

17 Regelingen en procedures  

Aanmelding en inschrijving Binnen Kerobei hebben ouders volledige vrijheid van 
schoolkeuze, m.u.v. toelating tot de SBO-scholen en Extralent de school voor meer- en 
hoogbegaafden.  

Onder aanmelding verstaan we dat u als ouders/verzorgers onze school laat weten dat u uw 
kind op onze school onderwijs wilt laten volgen. U wordt dan uitgenodigd om een 
aanmeldingsformulier in te komen vullen waarop ook de datum van de daadwerkelijke 
inschrijving wordt vermeld. Tevens vult u dan een ouderverklaring in met gegevens van beide 
ouders. Nadat deze twee formulieren zijn ingevuld, ontvangt u van ons een bevestiging van 
inschrijving of in bijzondere gevallen een afwijzing waarin wordt uitgelegd waarom uw kind niet 
op onze school kan worden ingeschreven. Na ontvangst van deze bevestiging is uw kind pas 
definitief ingeschreven op onze school. Vervolgens vult u op de eerste daadwerkelijke schooldag 
van uw kind de “ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht” in dat door u getekend wordt op 
diezelfde dag.  

Indien uw kind de leeftijd van 4 jaar nog niet heeft bereikt, wordt u ongeveer anderhalve maand 
voor zijn of haar vierde verjaardag gebeld door de leerkracht in wiens basisgroep uw kind komt. 
Deze maakt een afspraak om bij u thuis (indien u dat goed vindt) kennis te komen maken met u 
en uw kind. Dit doen wij om het voor uw kind zo vertrouwd mogelijk te maken, een eerste stap 
op weg naar een plezierige schooltijd. Tijdens deze kennismaking zal de leerkracht de 
ontwikkeling van uw kind tot op dat moment met u bespreken, om zo een duidelijk beeld te 
vormen over uw kind. Ook worden een vijftal kennismakingsmomenten afgesproken, waarop uw 
kind naar school mag komen om alvast te wennen aan de nieuwe omgeving, de meneer of juf 
en zijn nieuwe klasgenootjes.  

Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar is geworden, mag het voor hele dagen naar school komen. Op 
woensdagmiddag en vrijdagmiddag hebben de groepen 1 tot en met 8 vrij en komen de 
kinderen alleen ’s ochtends naar school, tot 12.45 uur. Vanaf de eerste dag van de maand, die 
volgt op de maand waarin uw kind vijf is geworden, is het leerplichtig en moet uw kind hele 
dagen naar school. Om uw kind echter optimale ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen bieden, 
adviseren wij u om uw kind vanaf zijn of haar vierde verjaardag volledige dagen naar school te 
laten komen.  
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Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uw kind op een andere basisschool zit en u hem of haar naar 
onze school wil laten overschrijven. Ook dat mag uiteraard. De procedure is dan in principe 
hetzelfde, inschrijving is ook dan pas definitief na bevestiging van de school. Ook zullen wij 
eerst contact opnemen met de school waar uw kind op dat moment zit, om duidelijke afspraken 
te maken omtrent de overgang. Uiteraard gaan wij er daarbij van uit dat u zelf de betreffende 
school eerst op de hoogte brengt van (uw voornemen tot) inschrijving op onze school. Verder 
wordt bij deze zogenaamde zijinstroom de regeling Passend Onderwijs gevolgd.  

Schoolverzuim  
Het kan gebeuren dat uw kind een of meer dagen niet naar school kan komen, omdat het ziek 
is. Ziekmeldingen verzoeken wij u dringend te doen vóór aanvang van de lessen, middels een 
briefje of telefoontje. Bij het opmaken van de absentielijst hoeft de groepsleraar zich dan geen 
zorgen te maken waarom het kind afwezig is. Om het verzuim zoveel mogelijk te beperken, 
vragen we u dringend bezoeken aan tandarts, dokter, e.d. indien mogelijk buiten schooltijd te 
plannen. Dit komt het dagelijks werkritme zeer ten goede. Is dit   

onmogelijk dan volstaat een (vroegtijdige!) melding aan de leerkracht van uw kind, die het 
verzuim vervolgens zal administreren.  

Leerplichtwet en verlofregeling  
Ouders stellen ons regelmatig de vraag of een kind een dag verlof kan krijgen voor (speciale) 
gebeurtenissen. Ook constateren we wel eens dat leerplichtige (vanaf 5 jaar!!) leerlingen 
ongeoorloofd afwezig zijn. Als school zijn we verplicht om ons te houden aan de leerplichtwet. 
Hierin worden richtlijnen gegeven waaraan we ons als school dienen te houden. Hieronder 
staan de uitzonderingen op de regel.  

• Religieuze verplichtingen Wanneer het kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit 
godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. U krijgt echter alleen verlof op de 
dag van de verplichting zelf. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt 
gegeven. Indien het kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient dit minimaal twee 
dagen van tevoren bij de directeur van de school gemeld te worden.  

• Op vakantie onder schooltijd  
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden 
als het kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van 
het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar het 
kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige 
gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden 
gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken 
ouder blijken. Verder moet u met de volgende voorwaarden rekening houden:  

• in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken 
van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij er kan worden aangeven waarom dat niet 
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mogelijk was;  
• de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;  
• de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.  
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek 

wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang dat de 
ouder een doktersverklaring uit het vakantieland meeneemt, waaruit de duur, de aard en de 
ernst van de ziekte blijkt.  

• Andere gewichtige omstandigheden Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen 
situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde 
omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:  

• een verhuizing van het gezin;  
• het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;  
• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in  
       overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar);  
• overlijden van bloed- of aanverwanten;  
• viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 121⁄2-, 25-, 40-, 50- of 60-  
jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.  

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden en daarvoor wordt dus  
   géén verlof verleend::  

• familiebezoek in het buitenland;  
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;  
• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;  

   • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op  
     vakantie te gaan;  

 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;  
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.  

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 
‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden 
ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).  

• Hoe wordt een aanvraag ingediend? Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar 
bij de directeur of groepsleerkrachten. De volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante 
verklaringen, dienen bij de directeur van de school te worden ingeleverd. De directeur neemt 
zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als 
een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 
schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de 
woongemeente. Deze neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben 
gehoord.  
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• Niet eens met het besluit? Wanneer het verzoek om extra verlof wordt afgewezen en 
de ouders zijn het niet eens met dat besluit, dan kunnen ze schriftelijk bezwaar maken bij de 
persoon die het besluit heeft genomen. Hoe u dat kunt doen, kunt u bij de directie van de 
school navragen.  

• Ongeoorloofd verzuim Als de school constateert dat er sprake is van ongeoorloofd 
verzuim dan zijn we verplicht dit aan de ambtenaar leerplicht te melden. Ongeoorloofd verzuim 
is ook te laat op school aanwezig zijn, we zijn verplicht dit aan de ambtenaar leerplicht te 
melden. We verwijzen u hiervoor graag naar de schooltijden. Te laat komen is een strafbaar feit 
en hier kan een boete op volgen, opgelegd door de leerplichtambtenaar. Indien we als school 
melding doen dan zullen we u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De 
leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.  

Maatregelen ter voorkoming van lesuitval en schoolverzuim in geval van ziekte van de 
leerkracht van uw kind  
Het hieronder beschreven beleid geeft een overzicht van de stappen die wij nemen bij ziekte of 
verlof van een van de leerkrachten.  

Het vervangen van leerkrachten bij ziekte kan ook voor onze scholen een groot probleem 
opleveren. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Kerobei heeft een lijst van vervangers, 
die door onze medewerker vervangingen gebeld kunnen worden. Het kan voorkomen dat wij geen 
vervanger/ster kunnen vinden. We worden dan geconfronteerd met het feit dat we gedwongen 
worden de ouders te vragen hun kind een dag thuis te houden. We vinden dat we de kinderen 
maar hooguit één dag kunnen opvangen in andere groepen. Daarna komt het onderwijs van 
meerdere groepen in de knel. We hanteren binnen de scholen van Kerobei het volgende protocol:  

                  1. Eerst wordt een vervanger gezocht via de vervangerspool.  
2. Lukt dat niet dan wordt binnen school of cluster van samenwerkende scholen  

                  naar een verantwoorde oplossing gezocht.  
3. Zijn er ook binnen de school of het cluster geen verantwoorde oplossingen,  

                  dan worden de kinderen een dag opgevangen binnen de school.  
4. Is te voorzien dat we de volgende dag geen oplossing hebben, dan hebben de  

                  kinderen van de betrokken groep die dag geen school.  
5. Wij delen dit tenminste de dag voorafgaand aan de ouders van die kinderen  

                  schriftelijk mee.  
6. Duurt dit probleem meerdere dagen, dan hebben telkens andere groepen  

                     kinderen geen school. Dit protocol wordt gezien als een noodoplossing. Ook wij 
vinden de personeelssituatie (krapte) in het onderwijs een groot probleem, zowel 
voor de kinderen als voor de leerkrachten.  
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Doubleren  
Het kan zijn dat er op enig moment sprake is van de noodzaak om een kind te laten doubleren. 
Daartoe volgt de school het beleid dat door het ministerie van onderwijs als volgt is 
geformuleerd (citaat): “Zijn leerresultaten en ontwikkeling van uw kind nog niet voldoende, dan 
kan uw kind blijven zitten. De school beslist hierover. Bij deze beslissing kijkt de school onder 
meer naar het niveau van de klasgenoten van uw kind.” (einde citaat). De leerkracht zal bij de 
beoordeling nadrukkelijk het vereiste basisniveau betrekken dat noodzakelijk wordt geacht om 
met succes naar de volgende groep te gaan. De toets resultaten worden hier uiteraard in 
betrokken. Verder wordt in het besluit het sociaal- emotionele welbevinden van het kind 
meegewogen. Natuurlijk neemt de school de beslissing over doubleren in goed overleg met de 
ouders.  

Veiligheidsbeleid  
De school besteedt aandacht aan veiligheidsbeleid. Hierbij gaat het met name 
om een drietal elementen van sociale veiligheid te weten:  

    -    het inzicht hebben in de beleving van sociale veiligheid door leerlingen en  
      personeelsleden;  
- het realiseren van een veiligheidsplan dat incidenten kan voorkomen;  

   -     het vaststellen van beleid dat adequaat optreden na incidenten mogelijk maakt. Kerobei  
      heeft inmiddels in 2014 een “Veiligheidsplan” vastgesteld. Daarin zijn een aantal  
      protocollen en regelingen opgenomen die voor alle Kerobei-scholen gelden.  
      Eind 2015 zijn daar een aantal regelingen die specifiek van toepassing zijn voor bs de  
      Klingerberg aan toegevoegd, met medewerking en na instemming van de MR. We 
      verwijzen graag naar dat “Schoolveiligheidsplan” dat dus eind 2015 is vastgesteld en  
      ook op de website van de school is in te zien.  

Protocol schorsing en verwijdering  
Hoewel we als school er alles aan zullen doen om het te voorkomen, kan het toch zijn dat een 
leerling zich zodanig ontwikkelt dat we als school niet meer in staat zijn om het kind die 
ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft. Soms is die ontwikkeling zo ernstig dat we als 
school tot verwijdering van een leerlingen denken te moeten overgaan. In grote lijnen kan dit in 
twee gevallen voorkomen:  

1. Als sanctie bij ernstig wangedrag van het kind en/of de ouders, of ernstig gedrag dat  
in strijd is met de grondslag van onze school.  

   2. Als onderwijskundige maatregel wanneer onze school niet meer kan voldoen aan de  
      zorgbehoefte van het kind en dit voor het kind ernstige sociaal-emotionele gevolgen heeft.  
      Dit kan zich uiten in het gedrag van de leerling (wangedrag of juist erg in zichzelf gekeerd).  
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We zullen uiteraard niet zo maar tot verwijdering over gaan. Dit gebeurt alleen in ernstige 
gevallen (ter beoordeling aan de directie en het bevoegd gezag). In de regel zullen we een 
aantal stappen doorlopen:  

1. Preventief:  
   We blijven in overleg met de ouders over de ontwikkeling van het kind, dus ook als de 

school denkt niet langer te kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind. 
Daarbij kan een afweging worden gemaakt of een vorm van speciaal (basis-) onderwijs 
beter zal kunnen aansluiten. Als de grenzen van wat de school kan bieden (dreigen te) 
worden bereikt, kunnen ouders en/of school de commissie bovenschoolse ondersteuning 
van Kerobei inschakelen, om samen te kunnen bekijken welke (extra) mogelijkheden er 
eventueel nog zijn. We streven naar goed inhoudelijk overleg met de ouders. Meestal  
komen we er in dit stadium samen wel uit. Een (ernstig) incident kan in eerste instantie 
leiden tot: a. een “time-out” met onmiddellijke ingang. Dit betekent dat er binnen school  

   maatregelen worden getroffen om het kind buiten de (groeps-)situatie te brengen,  
bijvoorbeeld op een speciale “time-outplek”. Het kind blijft in dit geval dus op school. Dit 
wordt beschouwd als een flinke waarschuwing aan het kind, waarvan ook de ouders op de 
hoogte worden gesteld. De school vermeldt de aanleiding van deze maatregel in het 
digitale leerlingvolgsysteem. b. een schorsing voor de rest van de dag. Dit betekent dat de 
leerling voor de rest van  

  de dag de toegang tot de school wordt ontzegd. De ouders worden vooraf telefonisch 
  geïnformeerd en uitgenodigd voor een gesprek om de terugkeer op school (de volgende dag)  
  voor te bereiden. Hierbij is ten minste een lid van het managementteam van de school  
  aanwezig. Het incident en de inhoud van het gesprek met de ouders worden schriftelijk  
  vastgelegd; dit verslag wordt in het leerling- dossier opgeslagen en de ouders ontvangen een  
  kopie. De schorsing wordt alleen toegepast na goedkeuring van de directie van de school;  
  deze rapporteert (achteraf) de genomen maatregel schriftelijk (per e-mail) aan de  
  stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning door het verslag van het gesprek met de  
  ouders door te sturen. Bij twijfel neemt de school vooraf contact op met de stafmedewerker  
  bovenschoolse ondersteuning om af te stemmen. Bij voorkeur neemt de school  
  voorafgaande aan het schorsingsbesluit al contact op met de stafmedewerker bovenschoolse  
  ondersteuning, maar omdat deze maatregel in feite per direct moet kunnen ingaan, kan er  
  ook achteraf contact worden opgenomen.  

   Als dit in het voortraject nog niet is gebeurd, zal de school met de ouders nadrukkelijk 
afwegen of een aanmelding bij de commissie bovenschoolse ondersteuning moet worden 
gedaan met het oog op advisering over de mogelijkheden voor verdere begeleiding. Ook zal 
een OPP worden opgesteld als dit er nog niet is. Ouders moeten instemmen met het 
handelingsdeel van het OPP. Een OPP resp. aanmelding bij de commissie bovenschoolse 
ondersteuning is niet nodig als ouders en school inschatten dat het wangedrag niet meer zal 
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voorkomen omdat de situatie van voor de time-out resp. schorsing voor de rest van de dag 
wezenlijk is veranderd, bijvoorbeeld omdat de reactie van het kind overduidelijk het geval 
was van een eenmalig incident en/of als de begeleiding resp. ondersteuning van de leerling 
vanaf dat moment wezenlijk anders verloopt.  

2. Formeel  
a. Er vindt een overleg plaats tussen tenminste de ouders en een MT-lid van de school over 

de zorgen die de school heeft over de ontwikkeling die kan leiden tot schorsing. Hierbij 
horen ook afspraken over maatregelen die de dreigende schorsing kunnen voorkomen. De 
school informeert de ouders dat dit de eerste stap is van dit formele traject. Van het overleg 
wordt schriftelijk verslag opgemaakt. De ouders krijgen een kopie van dit document en het 
verslag wordt onderdeel van het leerlingdossier. Daarnaast wordt een OPP opgesteld; over 
het handelingsdeel dient overeenstemming te worden bereikt met de ouders. We hopen 
natuurlijk dat het hier bij zal kunnen blijven!  

b. Schorsing van het kind, langer dan alleen dezelfde dag zoals hierboven bedoeld, als  
    uiterste maatregel om aan te geven dat een grens is bereikt. Dit besluit zal door de  

 schoolleiding worden genomen, maar niet eerder dan dat de schoolleiding advies heeft  
 ingewonnen bij de stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning. Een schorsing duurt  
 zo kort mogelijk, met een wettelijk maximum van één week. Bij  

   schorsing langer dan één dag zal ook de onderwijsinspectie (via het internet schooldossier, 
ISD) en de ambtenaar leerplicht op de hoogte worden gesteld. Op de eerste schorsingsdag 
zal er een gesprek plaatsvinden met de ouders en een lid van het managementteam van 
de school. Van het overleg wordt schriftelijk verslag opgemaakt. De ouders en de 
stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning krijgen een kopie van dit document en het 
verslag wordt onderdeel van het leerlingdossier. Zo nodig wordt het OPP van de leerling 
bijgesteld. Dit is logisch als er aanvullende afspraken worden gemaakt over de 
ondersteuning van de leerling. De stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning en de 
directie van de school informeren het bevoegd gezag over de ontstane situatie. c. Als 
bovenstaande niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, zal de schoolleiding het 
bevoegd gezag vragen om een afweging te maken en een besluit te nemen. Daarbij maakt 
het bevoegd gezag een afweging tussen het belang van de school bij verwijdering en het 
belang van het kind om op school te blijven. Voor school kan bijvoorbeeld van belang zijn 
dat zonder verwijdering de rust en veiligheid op school niet langer gegarandeerd kunnen 
worden. Bij de afweging van het bevoegd gezag wordt de stafmedewerker bovenschoolse 
ondersteuning betrokken. Op basis van deze afweging zal het bevoegd gezag een 
voorgenomen besluit nemen over het al dan niet verwijderen. d. Als het voornemen tot 
verwijdering definitief is zullen de ouders schriftelijk worden  

   uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek wordt aan de ouders medegedeeld dat het 
bevoegd gezag van onze school niet langer bereid is een oplossing binnen de school te 
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zoeken. Daarbij wordt de ouders aangegeven waarom het belang van het kind moet wijken 
voor het belang van de school. Na schriftelijke mededeling kunnen de ouders schriftelijk 
bezwaar maken, waarna het bevoegd gezag een definitief besluit ook weer schriftelijk zal 
versturen aan de ouders. Formeel kunnen de ouders hier tegen in beroep gaan.  

   Indien nodig wordt het kind vanaf stap 3 en 4 geschorst met uitzicht op verwijdering, in 
afwachting van het aanbod aan de ouders voor passend onderwijs op een andere school. 
Definitieve verwijdering kan niet eerder plaatsvinden dan nadat een andere school bereid is 
gevonden het kind te plaatsen. Daarnaast heeft de school een inspanningsverplichting om 
gedurende de schorsing de leerling (begeleiding bij) het onderwijs te bieden.  

   In elk van bovenstaande stappen, doch liefst nog tijdens de preventieve fase, kan zowel 
door school als door ouders het kind worden aangemeld bij de commissie bovenschoolse 
ondersteuning van Kerobei (voorzitter Frank Evers, 077-3968888, f.evers@kerobei.nl). De 
commissie bovenschoolse ondersteuning kan dan met zowel ouders als school meedenken 
over een passende oplossing en waar nodig extra maatregelen treffen. Aanmelding is in elk 
geval nodig als de school en/of de ouders denken dat plaatsing in een vorm van speciaal 
(basis-) onderwijs beter aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van het kind.  

  Nogmaals: wij zullen er als school alles aan doen om te voorkomen dat het doorlopen van  
  bovenstaande procedure noodzakelijk wordt.  

Bovenschoolse leerlingenondersteuning  

De zorgplicht in het kader van Passend Onderwijs Elk school is verplicht binnen 6 tot 10 
weken nadat de ouders hun kind hebben aangemeld, een aanbod te doen aan ouders voor een 
passende plek voor hun kind in het onderwijs. Deze passende plek kan zijn op de eigen 
reguliere basisschool, op een andere reguliere basisschool of op een speciale (basis-)school 
binnen de regio. Als het kind op een school is of wordt geplaatst, regelt die school dus ook de 
nodige extra ondersteuning of, als de school niet langer aan de onderwijsbehoefte van het kind 
kan voldoen, regelt de school een passend alternatief.  

Een veelvoorkomend misverstand is, dat elke basisschool aan alle kinderen passend onderwijs 
moet kunnen bieden, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte. Elke school moet wel regelen dat 
er een passend aanbod aan ouders wordt gedaan, ook al is dat op een andere school.  

Na aanmelding door de ouders zal de school samen met de ouders onderzoeken of de leerling 
specifieke ondersteuningsbehoeften heeft en of de school de nodige ondersteuning kan bieden. 
Een gesprek met de ouders (uiterlijk 10 weken voorafgaande aan de beoogde plaatsingsdatum 
of anders z.s.m.) en het opvragen van gegevens bij peuterspeelzaal, bij de vorige school en/of 
instanties maakt onderdeel uit van het onderzoek. Als duidelijk is dat de school het kind kan 
begeleiden, kan het kind worden ingeschreven. Als dat niet kan of men is onzeker, dan kan een 
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stappenplan in werking worden gezet om in beeld te krijgen van wat het kind nodig heeft en 
welke onderwijsvorm daar het beste bij past. Dit stappenplan maakt deel uit van het 
bestuursondersteuningsprofiel dat is te vinden op www.kerobei.nl.  

Leerlingenondersteuning binnen Kerobei  
-  Onze school volgt systematisch de ontwikkeling van alle kinderen, in elk geval op het  
       gebied van rekenen en wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, sociaal- 

emotionele ontwikkeling (gedrag). Sommige scholen hanteren ook een zorgcyclus 
woordenschat. De ontwikkeling van kleuters wordt op een speciale manier gevolgd. - 
Onze school heeft een teamleider die leerkrachten ondersteunt bij het bieden van  

       ondersteuning op maat. De teamleider heeft speciale aandacht voor de ontwikkeling van 
de leerkracht en voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast 
onderhoudt de teamleider contacten met externe hulpverleners, instanties en adviseurs 
die bij de ontwikkeling van het kind en/of de school belangrijk zijn. De leerkracht is voor u 
het eerste aanspreekpunt. Als deze u niet verder kan helpen, dan kunt u uiteraard ook 
zelf contact opnemen met de teamleider.  

    - als school hebben we een aantal mogelijkheden om extern advies in te winnen,  
        bijvoorbeeld:  

  o de adviseur (orthopedagoog) van BCO-Onderwijsadvies (kortweg BCO) is  
                     regelmatig bij ons op school om te praten over leerlingen en 

leerlingenondersteuning.  
       o  de GGD (schoolarts) en de gezinscoach of een medewerker van het sociale 

wijkteam zijn belangrijke partners in het bieden van ondersteuning op maat 
voor alle kinderen. Deze externe hulpverleners zijn regelmatig op onze school 
aanwezig om de school te adviseren over zaken die van belang zijn voor de 
ontwikkeling van het kind, waarbij ook zaken buiten school een belangrijke rol 
(lijken te) spelen. Hiermee wordt onderwijs en jeugdzorg meer op elkaar 
afgestemd, een belangrijk onderdeel van landelijk beleid. De betreffende 
medewerker biedt ondersteuning aan school en, als dat nodig is, kortdurend 
binnen de opvoedingssituatie, als blijkt dat het kind er op school ook onder 
lijdt. Indien nodig kan het deze medewerker u doorverwijzen naar overige 
instanties en kan tevens samen met u de aanmelding bij een instantie 
oppakken. Deze personen kunnen zonder meer door school worden 
geraadpleegd en/of betrokken bij overleg over uw kind, desnoods anoniem. 
Hoewel deze medewerkers in dienst kunnen zijn bij verschillende instellingen 
(denk aan de gemeente, MEE, Wel.kom, Synthese) is er nooit sprake van 
aanmelding door school van uw kind bij de betreffende instantie of 
zorginstelling. U legt dus gewoon contact via de teamleider van de school 
maar beslist altijd zelf als u bij een van die instanties zou willen aanmelden. o 
een co-teacher is regelmatig op de scholen in ons scholencluster aanwezig.  
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                     De co-teacher is een speciale leerkracht, in dienst van Kerobei of van het 
speciaal onderwijs, en goed op de hoogte van ondersteuning aan kinderen die  

                     zeer moeilijk leren, lichamelijke en/of motorische problemen hebben en kinderen 
met gedrags- en omgangsproblemen (bijv. vanwege ADHD of een vorm van 
autisme). Daarnaast is er een co-teacher die scholen adviseert over onderwijs 
aan meer- en hoogbegaafde kinderen. De co-teacher is betrokken bij kinderen 
aan wie extra ondersteuning is toegewezen (voormalige rugzakmiddelen), maar 
kan incidenteel ook om advies worden gevraagd over andere kinderen. Voordat 
een co-teacher voor een leerling in actie kan komen moet een speciaal 
toewijzingstraject worden doorlopen. Dit traject staat elders in deze schoolgids 
vermeld. Als u vragen heeft, dan neem gerust contact op met de leerkracht of de 
teamleider. Als een co-teacher langer dan een halfjaar tenminste maandelijks bij 
uw kind en/of de leerkracht betrokken is, krijgt uw kind een OPP 
(ontwikkelingsperspectiefplan, zie de paragraaf over het OPP in het 
bestuursondersteuningsprofiel op www.kerobei.nl). o de commissie 
bovenschoolse ondersteuning adviseert de scholen bij het bieden van 
ondersteuning op maat, met name over kinderen waarvan de school grenzen 
ervaart in de verantwoorde begeleiding van het kind. De school kan de 
commissie bovenschoolse ondersteuning inschakelen voor advies over de 
ontwikkeling van een kind, met name als de grenzen van de 
ondersteuningsmogelijkheden (dreigen te) worden bereikt. Als de school ervoor 
kiest om uw kind aan te melden bij de commissie bovenschoolse ondersteuning, 
dan zal aan de ouders om medewerking worden gevraagd. Ook u als ouder kunt 
de commissie bovenschoolse ondersteuning inschakelen. School en ouders 
hebben in principe van elkaar geen toestemming nodig om de commissie 
bovenschoolse ondersteuning in te schakelen, maar het beste is natuurlijk als de 
aanmelding in gezamenlijk overleg gebeurt. Zie verder de paragraaf over de 
commissie bovenschoolse ondersteuning.  

              o      wanneer de basisschool speciaal onderzoek (bijvoorbeeld 
            intelligentieonderzoek,  

                     persoonlijkheidsonderzoek, dyslexieonderzoek, dyscalculieonderzoek) nodig 
vindt om te kunnen blijven aansluiten bij de mogelijkheden van uw kind, kan de 
basisschool dit onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau, meestal 
BCO-Onderwijsadvies. De kosten voor dit onderzoek worden dan door de school 
betaald. Als u zelf wilt dat speciaal onderzoek wordt uitgevoerd, maar de school 
vindt dit niet nodig, dan kan de school u adviseren waar u dit onderzoek kunt 
laten uitvoeren, maar draagt u als ouder de kosten. Onder voorwaarden wordt 
dyslexieonderzoek en –behandeling door de gemeente betaald. Ook hier kan de 
school u nader over informeren. - als ouders en school samen het belang zien 
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van verwijzing naar een externe  
                     deskundige (denk aan GGZ-instelling, onderzoek en behandeling, verwijzing 

naar een kinderarts), dan zal school de aanmelding (via de gezinscoach of 
het sociale wijkteam) ook schriftelijk inhoudelijk ondersteunen.  

We zullen u als school op de hoogte stellen als we extern advies denken nodig te hebben, of als 
uw kind met externe hulpverleners of adviseurs wordt besproken. Bij de voorbereiding van een 
gesprek met de adviseurs zullen we meestal onze hulpvraag en een samenvatting van de reeds 
uitgevoerde ondersteuning voor uw kind aan hem/haar overhandigen. Als het nodig is dat de 
adviseur inzage krijgt in het dossier van het kind, zullen we u als ouder daarvan vooraf op de 
hoogte stellen. Natuurlijk zullen we u informeren over wat er besproken is. Het komt ook 
regelmatig voor, dat u als ouder bij een overleg met externen wordt uitgenodigd. Dit is 
afhankelijk van welke vraag de school en u als ouder heeft.  

Soms heeft een ouder geen formeel gezag over het kind. Deze “niet-gezaghebbende ouder” 
heeft het recht op feitelijke informatie over de ontwikkeling van het kind, maar heeft niet zonder 
meer het recht om mee te praten of mee te beslissen over het onderwijs voor het kind. De ouder 
die wel het gezag heeft, heeft de plicht om de niet-gezaghebbende ouder te informeren. Deze 
ouder moet er dus voor zorgen dat de andere ouder zich een beeld kan vormen van de 
ontwikkeling van het kind. Die informatieplicht ligt dus niet bij de school. We zullen bij een 
verzoek om informatie van een niet-gezaghebbende ouder altijd eerst de mogelijkheden 
bekijken of de wel-gezaghebbende ouder die informatie heeft en deze ook kan verstrekken. 
Echter, de ene ouder kan wettelijk de school niet verbieden om feitelijke informatie over de 
schoolvorderingen van een kind (zoals vermeld in het rapport van de leerling) door te geven aan 
de niet-gezaghebbende ouder. Zo nodig nemen we met beide ouders contact op en geven we 
beide ouders dezelfde informatie. Echter, we zullen als school altijd proberen te voorkomen dat 
we tussen de beide ouders in komen te staan. In ons handelen naar de ene en/of de andere 
ouder zullen we daarom nadrukkelijk onze inschatting van het belang van het kind voorop 
stellen.  

Een uitzondering op deze werkwijze wordt gemaakt als er sprake is van vermoedens van 
kindermishandeling. Dan geldt de wettelijke meldplicht van beroepskrachten, zoals de 
medewerkers van onze school. Daarvoor is geen toestemming van de ouders nodig. Om 
zorgvuldig om te kunnen gaan met vermoedens van kindermishandeling, hanteert elke school 
een Protocol Kindermishandeling. In dit protocol is vastgelegd hoe de school omgaat met 
vermoedens van kindermishandeling. U kunt het opvragen bij de school. We hopen natuurlijk 
dat er nooit aanleiding zal zijn om dit protocol te gaan gebruiken.  
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De stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning en commissie bovenschoolse  
ondersteuning van Kerobei  
Voor ouders, scholen en externe instanties is het vaak een hele zoektocht om de goede 
ondersteuning voor hun kind te realiseren. Binnen het Passend Onderwijs in Noord-Limburg 
wordt er naar gestreefd om de toegang tot alle speciale vormen van onderwijs en de daarnaast 
noodzakelijke ondersteuning, onder te brengen bij één aanspreekpunt per bevoegd gezag. 
Daarvoor heeft elk schoolbestuur in Noord-Limburg een bovenschoolse 
ondersteuningscoördinator. Binnen Kerobei is dit deze taak ondergebracht bij de 
stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning, dhr. Frank Evers. Kerobei heeft er daarnaast 
voor gekozen om een commissie bovenschoolse ondersteuning in te richten, onder 
voorzitterschap van dhr. Evers. Zowel de ouders als de school kunnen een kind aanmelden bij 
de commissie bovenschoolse ondersteuning. Het is natuurlijk het beste, als de aanmelding van 
een kind bij de commissie bovenschoolse ondersteuning in gezamenlijkheid door school en 
ouders gebeurt. Aanmelding bij de commissie bovenschoolse ondersteuning is in elk geval 
nodig voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs (de 
Schans en De Lings), voor een toelaatbaarheidsbesluit voor Extralent (de afdeling van BS 
Natuurlijk!, voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen) en het speciaal onderwijs (anders dan 
blind- slechtziend en doof-slechthorend-ESM). Een aanmeldingsformulier met daarin een 
uitgebreide toelichting over de commissie bovenschoolse ondersteuning is via school 
verkrijgbaar of op te vragen bij de commissie bovenschoolse ondersteuning, dhr. Frank Evers 
(077-3968888 of f.evers@kerobei.nl).  

Toewijzing van extra ondersteuning  

Toewijzing van extra ondersteuning: het interdisciplinair overleg  
Als de behoefte aan extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband blijkt, zal 
bovenstaand proces worden versterkt door inbreng van extra expertise in een interdisciplinair 
overleg met ouders. De inhoudelijke afweging geschiedt op basis van HGPD-denken.  

De teamleider van de school is initiatiefnemer voor dit overleg en zorgt voor organisatie ervan. 
De samenstelling van dat interdisciplinair overleg is flexibel, waarbij ook de potentiële uitvoerder 
van de extra ondersteuning wordt betrokken (bijv. de co-teacher, zie hierna). Voorafgaande aan 
het interdisciplinair overleg stuurt de teamleider een zo volledig mogelijk HGPD (uit ParnasSys) 
ter voorbereiding aan alle deelnemers toe. Hiermee wordt beoogd dat het overleg zich vooraf 
overzicht kan verschaffen en zich in het overleg zelf primair kan richten op het concretiseren van 
de ondersteuningsbehoefte van kind en leraar. Als dan blijkt dat extra ondersteuning nodig is, 
dan zal deze door het betreffende overleg worden toegewezen en in de regel op het niveau van 
het scholencluster worden gerealiseerd.  

MEMO: Cluster 1 (blind, slechtziend) en cluster 2 (doof, slechthorend en ernstige spraak- 
taal-moeilijkheden) behoren feitelijk niet tot Passend Onderwijs. Voor extra ondersteuning 
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vanuit cluster 1 en 2 geldt daarom een enigszins afwijkende procedure. Bij cluster 1 ligt het 
initiatief vaak bij de begeleidende instelling (Visio) in samenspraak met de ouders. Bij cluster 2 
zal een trajectbegeleider in het interdisciplinaire overleg met school en ouders een 
ondersteuningsarrangement formuleren en dat als advies via een Multidisciplinair team van de 
samenwerkende cluster-2-besturen voorleggen aan een Commissie van Onderzoek (CvO). Na 
accorderen wordt de inzet vanuit cluster 2 toegankelijk. De organisatie van de praktische inzet 
van de begeleiding voor deze leerlingen is ter uitwerking in een overleg tussen school, ouders 
en de expert (ambulante begeleider) van cluster 1 resp. cluster 2.  

Afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor Sbo en SO  
Een besluit over de noodzaak voor plaatsing in Speciaal basisonderwijs (sbo) en Speciaal 
Onderwijs wordt genomen door het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs 
Noord-Limburg die daarvoor de bovenschoolse ondersteuningscoördinator van elk 
schoolbestuur heeft gemandateerd. Binnen Kerobei is deze taak gekoppeld aan de 
stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning. Aan de besluitvorming voor een 
toelaatbaarheidsverklaring gaat een traject vooraf waarbij de commissie bovenschoolse 
ondersteuning een interdisciplinair overleg voert met inhoudsdeskundigen die kennis van zaken 
hebben over de ontwikkelings- en/of opvoedingsvragen van de leerling, van de context (school 
en verdere omgeving), van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen in het speciaal 
(basis-)onderwijs en van de gevraagde (mogelijke) oplossing. Gezamenlijk zijn ze dus in staat 
om het beoogde onderwijsondersteuningsarrangement te definiëren. Ouders worden 
uitgenodigd om aan dit overleg deel te nemen; hun deelname is in feite onmisbaar. Voor de 
organisatie en functioneren van dit overleg ( het ondersteuningsloket) is de bovenschoolse 
ondersteuningscoördinator eindverantwoordelijk. Dit het ondersteuningsloket is adviserend 
richting de bovenschoolse ondersteuningscoördinator; niet zelden neemt hij hier ook zelf aan 
deel. Als blijkt dat een kind is aangewezen op speciaal basisonderwijs of op speciaal onderwijs, 
zal er een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven. De eerdergenoemde termijn van 6 tot 
10 weken is ook op dit traject van toepassing.  

School (liefst in gezamenlijkheid met ouders) meldt het kind aan bij de commissie 
bovenschoolse ondersteuning. De procedure is uitgewerkt in het aanmeldingsformulier van de 
commissie bovenschoolse ondersteuning, maar kortweg is het overleg (en de voorbereiding 
daarvan) er op gericht om het functioneren van de leerling in de bestaande context en de 
belangrijkste ondersteuningsbehoeften van het kind en de school van herkomst eenduidig in 
beeld te brengen. Dan kan het benodigde ondersteuningsarrangement worden gedefinieerd, 
waaruit al dan niet de noodzaak voor plaatsing in het Sbo resp. SO kan worden afgeleid. De in 
beeld gebrachte ondersteuningsbehoeften van de leerling vormen de basis voor de verdere 
begeleiding binnen de (toekomstige) school van de leerling. Hierdoor kan er direct na 
plaatsing in een nieuwe schoolsetting gericht met de leerling gewerkt worden. Zo nodig wordt 
in dit verband tevens geadviseerd over aanvullende interventies die ten dienste staan van het 
kind en  
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zijn/haar omgeving (school en thuis). Hierbij valt te denken aan vormen van jeugdzorg die 
bijv. toegankelijk worden gemaakt via het sociale wijkteam resp. een gezinscoach.  

Aanvullend onderzoek kan worden aangeleverd of worden uitgevoerd door school, de 
commissie bovenschoolse ondersteuning en/of (externe) inhoudsdeskundigen. Onderzoek 
dat vooraf al heeft plaatsgevonden wordt meegenomen in de voorbereiding en de afwegingen 
die tot besluitvorming moeten leiden.  

Een leerling krijgt een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs in een bepaalde 
bekostigingscategorie (laag, midden, hoog), oplopend in hoogte van de bekostiging en 
daarmee in intensiteit van het noodzakelijke onderwijsaanbod.  

Een besluit is niet eerder definitief dan wanneer ouders in de gelegenheid zijn gesteld hierop te 
reageren waarbij hun inbreng is meegenomen in de afweging. De ouders kunnen bezwaar 
aantekenen tegen een toelaatbaarheidsverklaring door eerst het samenwerkingsverband te 
vragen het besluit te herzien, daarna door bezwaar te maken bij de landelijk Bezwaar- en 
Adviescommissie (BAC), die een zwaarwegend advies geeft. Het samenwerkingsverband 
neemt vervolgens opnieuw een besluit. Als ouders het daarmee niet eens zijn, kunnen de 
ouders het besluit voorleggen aan de rechter.  

Vrijstelling  
De directeur kan namens het bevoegde gezag op verzoek van de ouders, op grond van geloofs- 
of levensovertuiging, een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde activiteiten of 
lessen. In overleg zal worden bekeken welke andere activiteiten daarvoor in de plaats komen.  

Internetprotocol Kerobei  
Net als in de maatschappij moeten kinderen leren wat goed is en wat niet, wat kan en wat niet. 
Het gebruik van het internet als informatiemiddel is een faciliteit die alle leerlingen onder de knie 
moeten krijgen. Daarbij wordt de strategie van het “begeleidend confronteren” toegepast. 
“Begeleidend confronteren” houdt in dat je kinderen leert omgaan met internet, zoveel mogelijk 
zoals het is. Internet is een afspiegeling van de maatschappij. Zoals je ze leert om te gaan met 
televisie en druk verkeer, zo moet dat ook met het internet. Voor het internetprotocol van 
Kerobei verwijzen we graag naar www.kerobei.nl onder het hoofdstuk “onderwijs/ICT”.  

• Internet op school De kinderen op onze school kunnen gebruik maken van Internet.  
Kerobei heeft ervoor gekozen de kinderen, in ieder geval, vanaf groep 5 die mogelijkheid te 
bieden. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van zoekmachines, gericht op de basisschool.  

• Internetcontent filtering Kerobei maakt gebruik van contentfiltering.  
In de praktijk betekent dit dat de leerlingen vrijwel nooit geconfronteerd worden met websites 
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die echt niet geschikt zijn voor basisschoolleerlingen. Mocht dit toch gebeuren dan kunnen 
medewerkers van Kerobei deze sites binnen 24 uur laten blokkeren.  

• Waarom internet?  
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, 
contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. 
De software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, 
actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van 
methodes en leergangen. De software bij methodes kan in de toekomst door kinderen ook via 
Internet benaderd worden.  

• Schoolafspraken:  

o Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.  
o Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. 
o Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet  

                mogen bekijken.  
o De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen  
    vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal  
    immers niet hun schuld.  
o Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.  
o Informatie die terug te voeren is op leerlingen (bijv. namen in combinatie met  

                  foto’s van kinderen) mag niet op het openbare deel van het net (schoolsite)  
   gepubliceerd worden.  
o Werk in het Kidsweb wordt altijd op het besloten deel van de schoolwebsite  

                  gepubliceerd. Hiervoor is dus een gebruikersnaam en wachtwoord vereist.  
               o  Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische  
                  verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.  
               o Bij onregelmatigheden kunnen personeel, ouders en leerlingen zich altijd  
                  melden bij de vertrouwenspersoon van de school.  

• Gedragsafspraken met de kinderen  
       o Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en  

                telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht.  
o Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet  

                  prettig voelt of waarvan je weet dat dit niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan  
    is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.  
o Leg nooit verdere contacten met iemand die je niet kent zonder toestemming  

               van je leraar.  
o Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder  
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               toestemming van je leraar.  
o Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan  

                  waarvan je weet dat dit niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke 
    berichten krijgt.  
o Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.  
o Spreek van tevoren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen.  

• E-mail protocol  
Leerlingen van Kerobei krijgen, in principe, vanaf groep 5 een e mail adres> 
Het managementteam van een school kan hiervan afwijken.  
Reglement:  

o Een e-mailadres wordt onmiddellijk gedeactiveerd, als wordt vastgesteld dat er:  

            a. onwettige activiteiten mee gepleegd worden  
b. porno, geweld en/of discriminerende taal mee ontvangen en/of verspreid  
    en/of doorgegeven wordt.  
c. gepest wordt. Het Managementteam bepaalt of en wanneer de leerling weer  
    gebruik mag maken van zijn/haar e-mailadres.  

 o De betrokken gebruiker (evt. ook ouders/verzorgers) wordt daarvan in kennis  
      gesteld door de school. 
  o Betreft het een personeelslid of een persoon die vanwege zijn/haar activiteiten op  

         school ook een e-mailadres heeft gekregen, wordt advies gevraagd aan de directeur. 
 o   De netwerkbeheerder draagt er zorg voor dat, zodra hij/zij melding krijgt van  

          mogelijk misbruik, dit gecontroleerd wordt en dit vervolgens meldt aan de  
          groepsleerkracht  
          (indien het een leerling betreft) of aan de directeur (indien het een volwassene  
          betreft)  

 Websites en privacy De ouders/verzorgers moeten in de gelegenheid worden gesteld om  
 aan te geven dat ze geen toestemming verlenen voor publicatie van werk en/of foto van  
 hun zoon/dochter. Dit moet bij het intakegesprek kenbaar gemaakt worden maar dit kan  
 ook later, schriftelijk, bij het Managementteam van de school.  

Procedure schoolgids  
Schoolgids A en Schoolgids B ( “kalender”) zijn opgesteld door de directie na overleg met het 
team en ter instemming voorgelegd aan de MR van onze school.  

Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen krijgen Schoolgids A en Schoolgids B aangeboden bij 
de aanmelding. Schoolgids B krijgen alle ouders/verzorgers van de zittende leerlingen jaarlijks 
aan het begin van het nieuwe schooljaar. Indien er belangstelling is voor een nieuwe Schoolgids 
A kan deze aangevraagd worden. Deze is ook te vinden op onze website 
www.klingerberg.kerobei.nl  
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Schoolverzekering voor leerlingen  
Voor alle leerlingen is er door het schoolbestuur een collectieve ongevallenverzekering 
afgesloten. De dekking van deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren, 
stage(werkzaamheden) en evenementen in schoolverband. Het rechtstreeks komen en gaan 
naar alle genoemde schoolactiviteiten is ook verzekerd op deze polis. Het betreft hier een 
ongevallenverzekering waarbij er onder bepaalde voorwaarden een bedrag uitgekeerd wordt bij 
blijvende invaliditeit of overlijden. Een gebeurtenis die tot een uitkering kan leiden moet zo snel 
als mogelijk bij de onderwijsinstelling gemeld worden. Het betreft hier geen 
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Een AVP dient door de 
ouders/verzorgers zelf afgesloten te worden. Bij inschrijving dienen ouders te verklaren dat het 
aansprakelijkheidsrisico ook daadwerkelijk verzekerd is. Mocht uw kind met een motorvoertuig 
naar school komen dan moet de houder van het kenteken of het voertuig hiervoor zelf een 
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WAM) afsluiten.  

Sponsoring  
Stichting Kerobei heeft sponsorbeleid vastgesteld. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen 
of diensten die een sponsor verstrekt en waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt 
waarmee leerlingen of ouders in schoolverband worden geconfronteerd. Gedacht kan worden 
aan: gesponsorde lesmaterialen, advertenties in de schoolkrant, uitdelen van producten, 
sponsoring van activiteiten (schoolfeesten sportdagen), sponsoring van gebouw, ICT, 
inrichting. Afspraken tussen sponsor en scholen worden vastgelegd in een overeenkomst. 
Uitgangspunten voor sponsoring zijn:  

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 
doelstelling van de school en met de goede smaak en het fatsoen.  

• Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid 
van leerlingen.  

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar 
brengen.  

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs 
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de 
school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van 
sponsormiddelen.  

18 Ouders  

Algemeen  
In de vorige hoofdstukken zijn al veel zaken besproken die met de positie van ouders te maken 
hebben. Om het belang van ouders als partner en klant van onze school te benadrukken hierbij 
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de belangrijkste zaken nogmaals op een rijtje:  
• We vinden het belangrijk dat u als ouders betrokken bent bij de ontwikkelingen op onze                
school. Een goed contact tussen ouders en school is daarbij van wezenlijk belang.  

• De school verwacht van ouders belangstelling voor het wel en wee van hun kind, we hebben                 
een gezamenlijke zorg voor het kind. Het contact tussen ouders en school moet rechtstreeks              
(niet aan de poort), open en eerlijk zijn.  

• De groepsleerkracht is uw eerste aanspreekpunt. Hou er wel rekening mee dat voor aanvang               
van de lestijden er geen uitgebreide bespreking mogelijk is. Maak eventueel een afspraak als              
u meer tijd wenst.  

• We informeren u graag en houden contact, daarvoor zijn in ieder geval de volgende 
momenten gepland:  
- Informatieavond aan het begin van het schooljaar.  
- Huisbezoek voor de start van uw kind (bij kleuters)  
- Oudergesprekken  

- Portfolio/Rapportgesprekken  
- Koffie-uurtjes  

- Open huis in jan. en april 
- Nieuwsbrieven  
- De schoolgids, deel A en deel B (“De Kalender”)  
- Momenten van ouderhulp, hiervoor per activiteit een opgavebrief met de  
  vraag u aan te melden 

.  
• U kunt lid worden van de ouderraad en van daaruit o.a. de school ondersteunen bij de 
praktische organisatie van activiteiten.  

Informatievoorziening aan gescheiden ouders 
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het 
belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken 
aan de directeur. Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, 
het rapport en de uitnodiging voor de ouderavonden. Deze informatie wordt in tweevoud aan 
het kind meegegeven. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met 
de directeur. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders worden 
uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden 
afgeweken. Het originele rapport wordt altijd aan het kind verstrekt en het kind krijgt een kopie 
mee als ouders niet meer op één adres wonen. Alle overige informatie wordt aan het kind in 
enkelvoud meegegeven. Op verzoek wordt de overige informatie ook aan de ouder verstrekt 
waar het kind op dat moment niet woont. Een verzoek om gegevens over het kind te 
verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan. Indien u als gescheiden ouders 
gebruik wilt maken van de genoemde informatievoorziening, dient u dit aan het begin van elk 
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schooljaar aan de directeur mede te delen, bij voorkeur via info@klingerberg.kerobei.nl  

Informatieavonden  
Gedurende een schooljaar organiseren we verschillende soorten informatieavonden. Aan het 
begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond voor de groepen 1 t/m 8 (gespreid 
over twee avonden 1 t/m 4 en 5 t/m 8) en een avond over het voortgezet onderwijs voor groep 8. 
In november, februari en juni zijn de oudergesprekken/rapportavonden voor alle kinderen. De 
gesprekken in juni zijn facultatief. In maart zijn de adviesgesprekken voor de kinderen en ouders 
van groep 8. In januari en in april organiseren we een “open huis” voor ouders en kinderen. De 
OR streeft ernaar één keer per jaar een thema-avond te organiseren, zoals bijvoorbeeld over 
veilig internetgebruik. Ook andere items uit het Schoolveiligheidsplan komen daarvoor in 
aanmerking.  

Nieuwsbrief en website  
Ongeveer maandelijks ontvangen de ouders een nieuwsbrief. Daarin staan nieuwe 
ontwikkelingen en mededelingen betreffende het school- en groepsgebeuren. Deze nieuwsbrief 
wordt op Isy geplaatst en op onze website. Verder is de vrijdag de vaste postdag, voor zover er 
nog berichten “op papier” mee naar huis gaan. We communiceren bij voorkeur digitaal via “Isy”, 
waardoor er nauwelijks nog info op papier mee naar huis gaat. Op de website is telkens het 
laatste nieuws te vinden: www.klingerberg.kerobei.nl Hier kunnen ouders ook de nieuwsbrieven 
en informatie van de OR- en MR-vergaderingen vinden.  

Inzet van ouders  

We vinden het als school erg belangrijk om een goede relatie met onze ouders te hebben. 
Daarnaast betrekken we ouders ook graag bij de school. Elke groep heeft twee vaste 
“contactouders” die hierin een rol kunnen spelen. Zo kunnen ouders gevraagd worden voor 
allerlei activiteiten binnen de school. Dit kunnen hand- en spandiensten zijn bij vieringen en 
feesten, maar ook leesactiviteiten o.a. in het kader van de schoolbibliotheek (dBOS). Vanuit de 
OR ontstaan er aan het begin van elk schooljaar commissies/werkgroepen die samen met 
teamleden een aantal vaste activiteiten organiseren. Hierbij valt te denken aan het 
schoolreisje, het sinterklaasfeest, de kerstviering ed.  

De ouderraad en de ouderbijdrage  
De ouderraad bestaat uit ouders die in praktische zin ondersteuning bieden bij activiteiten op 
school en denkt ook mee bij relevante ontwikkelingen. De ouderraad organiseert onder 
verantwoordelijkheid van de teamvertegenwoordiging een aantal activiteiten en zorgt voor een 
financiële ondersteuning van diverse activiteiten, door de vrijwillige ouderbijdrage in te zetten 
ten behoeve van onze leerlingen. Tevens dient de ouderraad als klankbord en denktank voor 
allerlei ontwikkelingen binnen de school.  

Op bs de Klingerberg heeft u te maken met een aantal kosten: de kosten voor schoolfoto’s, de 
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abonnementen op jeugdbladen en de vrijwillige ouderbijdrage. De laatste is een bijdrage voor 
activiteiten die op school georganiseerd worden. De bijdrage is voor het schooljaar 2019-2020 
€ 17,50 per kind. Hieronder vindt u een overzicht waar de bijdrage voor bedoeld is: - 
sinterklaas € 3.00 - excursiekosten € 1.50 - buskosten € 6.00 - sport en spel € 1.50 - carnaval 
€ 1.00 - ongevallenverz. € 1.00 - kerstviering € 1.00 - diversen € 1.00 - traktaties € 1,50 Totaal 
dus €17,50 Om alle activiteiten voor de kinderen te kunnen uitvoeren is de bijdrage dus echt 
nodig en vragen we u nadrukkelijk om medewerking daarbij.  

De Medezeggenschapsraad  
De medezeggenschapsraad is een adviesorgaan binnen onze school, waar beleidsmatige 
zaken worden besproken met een vertegenwoordiging van het team en van de ouders. Er zijn 
zaken waarin de school advies vraagt aan deze geledingen, maar er zijn ook zaken waarvoor 
toestemming verleend moet worden door team en/of ouders. De leden van de MR worden 
gekozen uit ouders en uit leden van het team. De directeur is in principe bij alle MR- 
vergaderingen aanwezig als adviseur.  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  
Voor de stichting Kerobei, met meer dan één school onder haar beheer, geldt een verplichte 
GMR. De verplichte GMR heeft een eigen taak, positie en wettelijk toegekende bevoegdheden. 
In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is bepaald dat de GMR in de plaats treedt van 
de MR’ en van de scholen “indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk 
belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen”.  

In de GMR wordt op bovenschools niveau schooloverstijgend en kaderstellend beleid aan de 
orde gesteld. Dat geeft de ruimte aan de directeuren van de individuele scholen om dat beleid 
concreet op schoolniveau verder in te vullen in samenspraak met de MR van die school. 
Daardoor kan de MR zich toeleggen op schoolspecifieke aangelegenheden.  

Met deze systematiek is een tweedeling gelegd: schooloverstijgend en op schoolniveau. Dit is 
bepalend voor de (inhoud van de) documenten en gespreksonderwerpen in zowel de GMR als 
de MR’ en. De informatieoverdracht en communicatie tussen GMR en MR’ en zijn belangrijke 
aandachtspunten.  

GMR- leden hoeven geen lid te zijn van een MR. GMR- leden worden uit de ouders en de 
leerkrachten gekozen, door de leden van de afzonderlijke MR’ en. De vergaderingen van de 
GMR zijn openbaar.  

Aanvullende informatie over de WMS, MR en GMR is beschikbaar op de internetsite 
www.infowms.nl.  

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad die zich met schoolspecifieke  beleidszaken 
bezig houdt.  
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Leden medezeggenschap bs Klingerberg:  

Esther Aerts voorzitter  en teamlid 
Angé van de Pas secretaris en teamlid 
Sjaak Seelen ouder 
Nulifer Koc Koa ouder 
Nicole Heinemans teamlid (is vanaf 1 aug. 2019 lid van de MR) 
Vacature ouder 
 

We hebben een ouderraad op bs de Klingerberg. De ouderraad houdt zich bezig met 
schoolspecifieke zaken zoals : helpen bij het organiseren van activiteiten op school, zoals o.a. 
de sinterklaasviering of de sportdag. 

● het behartigen van de belangen van ouders bij de directie en de 
medezeggenschapsraad. 

● het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. 

  

Naschoolse Activiteiten: NSA  
De kinderen zijn regelmatig in de gelegenheid gebruik te maken van naschoolse activiteiten. 
Deze worden, doorgaans tegen een vrij geringe vergoeding in blokken van ca. 6 
bijeenkomsten, verdeeld over het schooljaar aangeboden, onder de naam “Padxpress” Te 
denken valt vooral aan sport- en spelactiviteiten, maar ook aan culturele programma’s. Meer 
informatie kunt u lezen op de website padxpress: https://www.padxpress.nl/  

De ouders ontvangen steeds tijdig voor aanvang informatie over het volgende blok, inclusief de 
procedure om in te schrijven.  

Klachtenregeling  
Kerobei is een professionele organisatie die nadrukkelijk streeft naar kwaliteit en vernieuwing. 
Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen en doen dit in de 
meeste gevallen in een succesvol samenspel met ouders/verzorgers. Waar mensen werken 
kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of faalt de communicatie. 
Via instrumenten als de gesprekkencyclus, planning en control, managementrapportages, 
inspectierapporten en tevredenheidsonderzoeken monitoren we de kwaliteit van het onderwijs 
en sturen daar waar nodig bij. Ook klachten zijn een meetinstrument. Om deze reden heeft 
Kerobei een klachtenregeling. Een klacht dwingt ons weer eens kritisch naar de processen te 
kijken en daar waar nodig te verbeteren. De klacht is in onze visie daarmee een krachtig 
instrument voor kwaliteitsverbetering. Kerobei is aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs, die in stand wordt gehouden door Onderwijsgeschillen. Voor de 
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regeling verwijzen we naar de site van Kerobei.  
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Postbus 85191 3508 AD Utrecht Telefoon: 030 - 2809590  

Bezoekadres:  

Gebouw “Woudstede” Zwarte  
   Woud 2 3524 SJ Utrecht  

Ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen neemt de klachtencommissie de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van alle zaken. De leden van de 
klachtencommissie hebben geheimhoudingsplicht van alle zaken die zij in die hoedanigheid 
vernemen. Zie ook de website van Kerobei (www.kerobei.nl) onder het hoofdstuk “organisatie”.  

De klokkenluidersregeling  
Kerobei heeft een klokkenluidersregeling voor medewerkers en ouders. Deze regeling biedt 
een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer er een (op 
redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand is. De regeling is uitdrukkelijk niet 
bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet in die zin onderscheiden worden 
van de klachtenregeling. Voor de regeling verwijzen we naar de site van Kerobei.  

Contactpersonen van de school:  
-Mevr. Ine Hermans (directeur), tel. school (077) 3871126  

Schoolcontactpersonen:  
-Juffrouw Maud Knoben, tel. school (077) 3871126 
 -Toekomstig schoolcontactpersoon: Irene Janssen, tel.  
  school (077) 3871126 

Vertrouwenspersonen schoolbestuur:  

De heer F.T.M. Woltering 

De heer F.T.M. Heldens 

 

Landelijke Klachtencommissie:  
- Klachtencommissie Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.  

Tel. (070) 3568114.  
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19 De ontwikkeling van het onderwijs  

De schoolpopulatie 
 Voorschools: Bijna alle kleuters die instromen op onze basisschool zijn afkomstig van 
peuterspeelzaal “Duimelijntje”, die is ondergebracht in het gebouw van bs De Klingerberg. Het 
beheer van de peuterspeelzalen in Venlo valt onder de stichting “Spring”. Na de inschrijving 
op de psz wordt door de leiding van de peuterspeelzaal, het gewicht van de peuter volgens de 
gewichtenregeling van het basisonderwijs bepaald. Deze gewichtenregeling bepaalt hoeveel 
geld een basisschool krijgt voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. De 
gewichtenregeling kent geldbedragen toe aan leerlingen op basis van het opleidingsniveau 
van de ouders. Sinds het schooljaar 2009-2010 is de regeling ook gekoppeld aan het 
postcodegebied waarbinnen een school is gevestigd. De reguliere bekostiging gaat ervan uit 
dat elke leerling voor 0 telt. Aan de hand van de inschrijving kent de school het gewicht toe 
aan de leerling te weten: gewicht 0, gewicht: 0,3 of gewicht 1,2. Evenals bij de 
peuterspeelzaal wordt deze weging bepaald door het opleidingsniveau van ouders (zie 
voornoemde regeling). Veel kinderen vragen om die reden dan ook extra  

aandacht met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling, de relationele ontwikkeling en 
de taalontwikkeling.  

20 De resultaten van ons onderwijs  

De resultaten van ons onderwijs kunnen op meerdere manieren worden bekeken. Een zeer 
bekende vorm is de landelijke vergelijking op basis van CITO-scores. Omdat deze vorm 
relatief gemakkelijk is, wordt dit ook door de Inspectie voor het Onderwijs gebruikt. Als we 
deze vorm van resultaten bekijken, scoren we voldoende. Onze leerlingen scoren zowel op het 
einde als ook in de diverse afzonderlijke leerjaren scores die landelijk gezien gemiddeld 
genoemd mogen worden voor scholen met een soortgelijke populatie.  

Omdat wij stellen dat leren bij ons “leuk” is, is een andere zienswijze ook van belang. Graag 
willen wij de tevredenheid van onze leerlingen en hun ouders ook als resultaat van het 
onderwijs zien. Om dit te meten, bevragen wij de tevredenheid onder deze groepen in 
tevredenheidonderzoeken. De resultaten hiervan worden meegenomen in de plannen van 
onze school. Uiteraard ontvangen ouders ook een verslag van deze onderzoeken.  

Wij kijken als school of en hoe we de betrokkenheid van de leerlingen bij hun ontwikkeling 
kunnen vergroten door hen zelf een rol te geven in de beoordeling van de resultaten, o.m. 
door een portfolio per leerling op te bouwen. Dit portfolio wordt gebruikt vanaf groep 1 en 
“groeit” in de loop van de schoolloopbaan van de leerling. Twee maal per schooljaar 
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bespreken we dit portfolio met de ouders nadat ze dit thuis hebben kunnen inzien.  

Verder willen we u meegeven dat onze adviezen met betrekking tot plaatsing in het voortgezet 
onderwijs nagenoeg allemaal worden gevolgd en dat het overgrote deel van de leerlingen 
twee jaar later nog steeds in dezelfde stroom binnen het VO zit. Dit geeft aan dat we 
betrouwbare adviezen afgeven en de ontwikkeling van kinderen voldoende kunnen plaatsen.  

De meest bekende vorm van inzichtelijk maken van resultaten voor de ouders is het rapport. Dit 
rapport is naar aanleiding van ons nieuwe concept geheel aangepast en maakt deel uit van het 
kind-portfolio. We zijn daarmee in staat om veel gedetailleerder weer te geven waar de talenten 
en ontwikkelpunten van uw kind zitten. Het rapport maakt deel uit van het portfolio van de 
leerling.  

Schoolverlaters 
Uitstroom 2019-2020  

 

Eindtoets 2019 Norm eindtoets Route 8 

Eindtoets: route 8 gemiddelde                            

score  203,1                                                     Norm 
191,3 

goed  

 
 

Eind-adviseringen 2019-2020 
Percentage    Leerlingen  

% Aantal 

VMBO Basis Beroep  5,5 1 

VMBO Kader           16,6 3 

VMBO Theoretisch                       33,33 6 

HAVO            27,7 5 

VWO                       16,6 3  
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              Voor een compleet overzicht van actiepunten en aandachtsgebieden op onze school 
verwijzen we u graag naar het Schoolplan 2019 – 2023 en het Jaarplan 2019-2020 dat op 
school beschikbaar is. Beide documenten kun u vinden op onze school-website. Hierin staan 
de doelen voor de komende vier schooljaren genoemd en is een planning opgenomen welke 
doelen wanneer aan bod komen. Omdat actualiteiten en nieuwe inzichten uiteraard niet voor 
vier jaar te plannen zijn, wordt er jaarlijks een concreter uitgewerkt jaarplan samengesteld. Dit 
bevat de evaluatie van het afgelopen jaar en de voorgenomen plannen voor het komende 
jaar. Uiteraard is dit plan actueler en steeds bijgewerkt.  

Voor het komende jaar zijn er wel een drietal speerpunten te benoemen, namelijk:  

• Visie van bs de Klingerberg:  
We zijn in schooljaar 2018-2019 professioneel aan de slag gegaan met een visietraject. Met 
ons team hebben we een visie geformuleerd voor bs de Klingerberg. In schooljaar 
2019-2020 gaan we aan de slag om de speerpunten van deze visie uit te werken en op 
deze wijze de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. 

• Het pedagogisch klimaat/gedrag:  

 Kennis en vaardigheden team op: 
gedragsaspecten opbouwen en uitbouwen 
middels teamscholing.  
Het item pedagogisch klimaat komt regelmatig 
terug in teamvergaderingen.  

We willen een veilig pedagogisch klimaat op bs 
de Klingerberg voor kinderen, ouders en 
leerkrachten.  
Vanuit de koers die bs de Klingerberg heeft 
uitgezet gaan we kinderen stimuleren m.b.t. het 
goede gedrag maar we grenzen ook af. Ook ouders nemen we hierin mee. Regels en 
protocollen ophalen en waar nodig herschrijven en implementeren. De effectieve leertijd moet 
hoger door minder bezig te hoeven zijn met “pedagogische correcties”. Het buitenspel moet 
nader bezien worden qua inhoud en uitvoering. De speelplaats wordt opnieuw onder de loupe 
genomen. De communicatie van en met de ouders is een aandachtspunt en blijft belangrijk.  

• ICT: We vertalen de visie-uitspraken die zijn vastgelegd in een notitie, juni 2016, naar de 
onderwijspraktijk in de klas. We gaan de tablets invoeren. Er is een kinder- ICT -club 
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opgestart onder begeleiding van een leerkracht. Deze leerlingen gaan onderzoeken en 
experimenteren en nemen andere leerlingen hierin mee zodat er een inktvlekwerking 
ontstaat. We gaan het administratiesysteem “ParnasSys” verder aanscherpen en 
optimaliseren. Verder hebben we ook aandacht voor:  

• Begrijpend lezen en taal:  
We optimaliseren ons lesaanbod inzake taal en lezen met behulp van actuele methodes. We 
beschikken over de juiste didactische kennis en vaardigheden. We voldoen aan wat onze 
kinderen nodig hebben. Daarmee verhogen we de opbrengsten van ons taal-leesonderwijs.  
 

• Muziek:  
 We willen voortgaan met het opbouwen en uitbouwen van de teamvaardigheden en tevens 
een lesopbouw leren ontwerpen en toepassen inclusief het opbouwen van liedrepertoire. 
Het betreft feitelijk actiepunten die ook in schooljaar 19-20 hoog op de agenda stonden en 
die we in schooljaar 19-20 verder willen verdiepen en verankeren. Overige items worden 
opgenomen in het Jaarplan 19-20. De uitvoering van alle plannen met de ouders 
gecommuniceerd en binnen de MR besproken.  

54 

 


