1. Een woord vooraf.
De schoolgids 2016-2017 van sbo de Griffel, school voor speciaal basisonderwijs te Heerlen,
biedt u op de eerste plaats veel praktische informatie over onze school en geeft u daarnaast
inzicht in diverse bestuurlijke en wettelijke regelingen, zodat u daar, in voorkomende
gevallen, gebruik van kunt maken.
Deze schoolgids geeft verder aan waar onze school voor staat en wat u van ons kunt
verwachten.
De gids is bedoeld voor ouders van leerlingen, ouders van nieuwe leerlingen en andere
belangstellenden.
Veel praktische zaken vindt u tevens in onze jaarlijkse kalender die u aan het begin van het
schooljaar ontvangt en in de nieuwsbrieven.
Om de gids overzichtelijk en dus leesbaar te houden zullen we op een aantal plaatsen
verwijzen naar documenten die op school voor iedereen ter inzage zijn. (zie hoofdstuk 9)
Ook op onze website, www.sbo-degriffel.nl kunt u nog aanvullende informatie vinden.
Onze school valt onder de juridische verantwoordelijkheid van de Stichting INNOVO, een
stichting voor katholiek onderwijs.
INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 50 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en
Midden-Limburg. Bijna 10.000 leerlingen bezoeken onze scholen. INNOVO heeft 700
leerkrachten in dienst en ruim 200 medewerkers met ondersteunende taken. INNOVO bouwt
voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde
omgeving.
Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur, dhr. Bert
Nelissen, voorzitter en mw. Joan van Zomeren, lid. Het College van Bestuur legt
verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die een controlerende taak heeft ten aanzien
van de vastgestelde doelen. Het College van Bestuur houdt kantoor aan de Ruys de
Beerenbroucklaan 29A te Heerlen. Hier is ook het servicebureau gevestigd dat ondersteuning
biedt aan de scholen en het college. Op het servicebureau zijn deskundigen werkzaam in de
disciplines financiën, huisvesting, ICT, administratie, personele, juridische en
onderwijskundige zaken.
Postadres
Postbus 2602,
6401 DC Heerlen
Bezoekadres
Ruys de Beerenbroucklaan 29a
6417 CC Heerlen
045 5447144
mail@innovo.nl
www.innovo.nl
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Veel informatie kunt u bovendien vinden op de site van Innovo. Ga naar www.innovo.nl en
klik op SCHOLEN OF OUDERS in de menubalk: aanvulling schoolgids.
We wensen u veel leesplezier. Mocht u toch nog vragen hebben, laat het ons telefonisch
weten of maak een afspraak voor een gesprek.

Mevrouw J.J. Perrée - Habets
Directeur sbo de Griffel
(045-5724910)
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1.

Personeel / ouders

1.1. Personele bezetting:
Directie
Directeur: mevr. J.J. Perrée - Habets
Groepsoverstijgend onderwijzend personeel
Mevr. D. Alzer
unitleider A-unit
Mevr. S. Vanhommerig
unitleider B-unit
Mevr. G. Engel
unitleider C-unit
Onderwijzend personeel
Mevr. W. Hendrix
Mevr. E. Bertrand
Mevr. M. Kremers

Dhr. P. Meese
Mevr. J. Eijgelshoven
Mevr. C. Schmale

Dhr. L. van Dinther
Mevr. F. Geurts
Mevr. E. Volarovics

Mevr. B. van der Weide
Mevr. J. Bemelmans
Mevr. S. Braune
Dhr. I. Heinen

Mevr. J. Bijsmans
Mevr. H. Heltzel
Mevr. J. Maes
Dhr. M. Vroomen

Mevr. V. Florie
Mevr. R. Haenen
Mevr. L. Vincken
Mevr. S. Franiczek

Onderwijsondersteunend personeel.
Mevr. M. Jongen
logopediste
Mevr. N. van de Werf
fysiotherapeute
Mevr. M. van Seggelen
Mevr. E. van Montfort
Mevr. I. Bastiaans
Mevr. M. Embregts
Mevr. Y. van der Zee
Mevr. R. Peters
Mevr. S. Thelen
Mevr. V. Mecic

fysiotherapeute
orthopedagoge / psychologisch assistente
administratief medewerkster
administratief medewerkster
klassenassistente
klassenassistente
klassenassistente
klassenassistente

Vakonderwijs
Mevr. W. Boumans
Mevr. H. Ninnin
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1.2. De medezeggenschapsraad
Namens de geleding personeel:
Dhr. P. Meese
Mevr. S. Vanhommerig
Mevr. C. Schmale
Namens de geleding ouders:
Mevr. Dekkers
Mevr. Knops
Mevr. Vankan
1.3. Het bestuur van de ouderraad (schooljaar 2015-2016)
Voorzitter:
Mevr. Verwoert
Secretaris :
Mevr. Sogelee
Penningmeester:
Mevr. Klinkenberg
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2.
2.1.

De doelstellingen van de school
Algemene doelstellingen
Sbo de Griffel kent drie units die worden aangestuurd door een unitleider.
Het is een school waar kinderen in de basisschoolleeftijd, voor kortere of langere tijd,
begeleiding geboden wordt in een veilige, geordende omgeving.
Het bespreken van aanpak, vorderingen en procesgang is onderdeel van structureel
overleg tussen ouders en school.
Om deze opdrachten uit te voeren:
 werkt de school voortdurend aan uitbreiding van haar professioneel handelen, o.a.
door:
- bij- en nascholing (deze wordt elk jaar vastgesteld in een nascholingsplan);
- continue ontwikkeling;
- het verbreden van de inzetbaarheid van het personeel;
- het maken van een meerjarenplan, dat jaarlijks geëvalueerd en
bijgesteld wordt.
 legt de school een grote openheid naar de omgeving aan de dag, door o.a.:
- samen te werken met andere instellingen;
- gebruik te maken van externe deskundigen;
- open te staan voor samenwerking met andere scholen;
- te voorzien in een flexibele opstelling wat betreft hulpvragen uit
andere doelgroepen;
- zorg te dragen voor een goede presentatie van het instituut naar
ouders, consulenten en scholen.

2.1.1. Adaptief onderwijs
Wij zien het onderwijs als een interactief proces waarbij leerkrachten en leerlingen
gezamenlijk onderwijsleersituaties construeren.
Adaptief onderwijs betekent met name voor ons recht doen aan de basisbehoeften van
ieder mens:
- zelfstandig (autonoom) beslissingen mogen nemen;
- ervaren dat je zelf iets kent en kunt (competentie);
- samen te leren (relaties aangaan).
Wij doen dit door ons onderwijs zoveel als mogelijk aan te passen aan de instructie- en
ondersteuningsbehoefte van een ieder.
2.2. Wat zijn de mogelijkheden na onze school?
Het is vanzelfsprekend dat het eindniveau van alle leerlingen niet hetzelfde is als dat
van een basisschoolkind. Het leertempo en de verstandelijke vermogens zijn vaak
minder dan die van hun leeftijdgenoten.
Onze schoolverlaters kunnen in drie groepen verdeeld worden:
1. De kinderen die slechts kortere tijd op de speciale basisschool doorbrengen. Zij worden terug verwezen naar het gewone basisonderwijs.
2. De kinderen, die onze school in zijn geheel doorlopen. Zij gaan bij
het schoolverlaten veelal naar een school voor VMBO met leerweg ondersteunend
onderwijs (LWOO).
Praktische handigheid, persoonlijkheidsontwikkeling, motivatie en thuissituatie
bepalen mede het advies dat de school geeft.
7

Schoolgids sbo de Griffel 2016-2017

3. Kinderen, die dit theoretisch niveau niet halen of op een ander gebied
beperkingen hebben, gaan naar de Praktijkschool of naar een school voor zeer
moeilijk lerende kinderen. (ZMLK.)
De Praktijkschool verzorgt een aangepast programma dat vooral gericht
is op praktisch werken en op het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de
maatschappij.
2.3. De schoolverlaters
Aan het einde van het schooljaar 2015 - 2016 verlieten 46 leerlingen
onze school. Hiervan gingen er:
- 27 naar Praktijkonderwijs en
- 15 naar VMBO met leerwegondersteunend onderwijs
- 04 naar VMBO (kader - TL)
- 00 naar school voor VSO
Emma college: 04
Broekland College: 01
Citaverde college: 08
Stella Maris College: 01
Beroepscollege Parkstad Limburg: 04
Grotius College: 01
Praktijkschool Parkstad Limburg: 27
De adviezen van de drie afgelopen schooljaren zijn weergegeven in de volgende
tabel:
2014-2015
2015-2016
2013 - 2014
9
33%
27
59%
PRO
13
42%
16
59%
15
33%
VMBO-LWOO
17
55%
1
4%
04
09%
VMBO
00
00%
1
4%
00
0%
Anders: VSO
01
03%
totaal
31
27
46

Tevredenheidonderzoek leerlingen.
Regelmatig wordt er in opdracht van ons schoolbestuur Innovo een
tevredenheidonderzoek afgenomen. Deze enquête wordt wat betreft het
leerlingengedeelte ingevuld door de leerlingen van de C unit (bovenbouw).
De leerlingen kunnen een score geven van 1 (laag) – 4 (hoog)
In de schooljaren 2009-2010, 2012-2013, 2014-2015 en 2015-2016 is een
tevredenheidsonderzoek afgenomen.

Schoolklimaat
Het gebouw
De groep
8

2009-2010
2,9
2,9
3,1

2012-2013
3,6
3,4
3,6
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2014-2015
3,6
3,7
3,9

2015-2016
3,3
-

Rapportcijfer*
Omgaan met elkaar
De lessen
*score van 1-10

7

8,6

8,3

8,4
3,6
3,6

Opvallend bij het onderdeel “omgaan met elkaar” is dat de leerlingen aangeven
dat er heel weinig gepest wordt, zowel op school als online. Ook helpt, volgens de
leerlingen, de juf of meester heel vaak bij het oplossen van ruzies.
In april 2014 hebben de leerlingen van de bovenbouw de Kwaliteitsvragenlijst
ingevuld. (Bureau Beekveld & Terpstra), waarvan hieronder een weergave. Ook nu
zien we weer dat de leerlingen sbo de Griffel zeer positief beoordelen.

Schoolklimaat*
Onderwijsleerproces*
Rapportcijfer (tussen 1-10)
*score 1-4.

Landelijk gemiddelde
3,2
3,4
8,0

Griffel gemiddelde
3,4
3,6
8,5

2.4. Schoolontwikkelingen
Organisatorisch: werken in units (A, B en C) die steeds meer gaan samenwerken om hun
leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Er wordt klassenoverstijgend gewerkt. Er
worden niet alleen plannen per groep maar vooral per unit gemaakt.
Personeel: Binnen de school zijn er meer functies dan alleen groepsleerkrachten:
klassenassistenten, zorgleerkrachten, vakleerkrachten en therapeuten. Ieder met zijn
eigen specialiteit. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk de kwaliteiten van ieder
te gebruiken. Niet alleen de groepsleerkracht is verantwoordelijk, maar de hele unit.
Leeromgeving:
Deze eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het leerproces willen we verdiepen
door de leerlingen te gaan laten werken met takenkaarten.
In het schooljaar 2009/2010 is er binnen de school een doorgaande lijn m.b.t. het
werken met deze takenkaarten tot stand gekomen. In het schooljaar 2010/2011 is het
implementatieproces en de bewaking van de ingevoerde schoollijn uitgevoerd.
De jongste leerlingen werken binnen de A-unit werken met een planbord.
Ze kiezen dan zelf hun werkje en materialen en zijn daar dan ook verantwoordelijk voor.
Vervolgens zal er een uitbreiding plaatsvinden (takenkaart voor 1 leergebied naar een
kaart voor meerdere leergebieden).
Binnen B- en C-unit heeft het team gekozen voor een universele (week-) takenkaart. De
leerlingen in de B-unit krijgen 2 keer per week een takenkaart met daarop werk voor een
aantal vakken (b.v. begrijpend lezen, taal, schrijven). Er is mogelijkheid om op eigen
initiatief (afhankelijk van het niveau van de leerlingen) de takenkaart uit te breiden naar
meer aaneengesloten dagen.
De leerlingen in de C-unit werken met een weektakenkaart, waarbij het streven is om alle
vakgebieden hierin te verwerken.
Zowel de leerlingen van de B- en C-unit bepalen zelf de volgorde en dus
ook het tijdstip van de uit te voeren taken. (Dit alles binnen een gegeven tijdsbestek).
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Ontwikkelingsperspectief: Elke leerling krijgt vanaf het starten met de didactische
leerstof op groep 3 niveau een eigen ontwikkelingsperspectief voor de vakgebieden
spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. Bij het opstellen van het
ontwikkelingsperspectief delen we de kinderen in 3 intelligentie categorieën in. Tevens
houden we rekening met protectieve en belemmerende factoren van het kind.
Dit ontwikkelingsperspectief wordt twee keer per jaar tijdens de VCB
(voortgangscontrole bespreking) met de groepsleerkracht, de unitleider en de directeur
besproken.
Werken met groepsplannen: De leerlingen werken vanuit stam- en instructiegroepen. In
beide samenstellingen wordt zorg op maat geboden. Voor de vakken lezen, rekenen en
spelling worden leerlingen in instructiegroepen geplaatst. Begrijpend lezen en taal
wordt aangeboden in de stamgroepen. Voor de volgende gebieden maken de
leerkrachten een groepsplan: pedagogisch groepsplan (sociaal emotionele ontwikkeling,
werkhouding e.d.), begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen. De
leerkrachten maken een groepsplan op voor een periode van 5 maanden. Na 5 maanden
wordt het groepsplan geëvalueerd en wordt een nieuw plan geschreven. In de
groepsplannen wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften en aandachtspunten per
leerling. Deze zijn aanleiding voor de aanpak; differentiatie in instructie, begeleid
inoefenen, verwerking en tempo.
Kwaliteitsinstrumenten
Bij de keuze van instrumenten vinden we het belangrijk om instrumenten te gebruiken
die goed hanteerbaar en betrouwbaar zijn. Dat wil zeggen dat de instrumenten ook
meten wat we willen weten. Dat instrumenten bij voorkeur digitaal beschikbaar zijn.
Wel kiezen we bij voorkeur instrumenten die het mogelijk maken dat de school zich met
andere scholen kan meten.
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eindresultaat

waardering door maatschappij

waardering door kinderen

waardering door ouders

waardering door personeel

management van processen

middelen en voorzieningen

personeelsbeleid

onderwijskundig beleid

cultuur en klimaat

leiderschap en management

visie,missie en identiteit

Kwaliteitszorg

Instrumenten t.b.v. de
onderwijsfunctie
schoolplan

x

periodiek kwaliteitsonderzoek

x

x
x

x
x

cito lvs, toetskalender
methode gebonden toetsen
cyclus van vcb

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

tevredenheidsonderzoek ouders

x

tevevredenheidsonderzoek pers.
2-jaarlijkse Pop-cyclus medewerkers

x
x

x

x
x

x
x

x

klassenbezoek/svib/coaching

x

resultaten schoolverlaters
RIE

x
x

jaarlijkse begrotings/formatiecyclus
jaarlijkse uitwerking schoolplan

x

kwaliteitsmeter SWVB
monitoring INNOVO

x

x

leerlingpanel
veiligheidsbel. Pers. en lln
viseon
leerlingkenmerken
11 werkprocessen INNOVO

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kwaliteitsmeting:
Resultaten van het onderwijs:
De resultaten van het onderwijs zijn voor sbo De Griffel belangrijk, niet om de leerling
koste wat kost naar een hogere vorm van voortgezet onderwijs door te kunnen laten
stromen, maar wel om er voor te zorgen dat elke leerling afgestemd op zijn/haar
mogelijkheden en aanleg een zo hoog mogelijk leerrendement behaalt.
Om dit te bereiken heeft sbo De Griffel gekozen voor een fijnmazige zorgstructuur met het
accent op het orthodidactisch- en orthopedagogisch handelen binnen de groep.
De resultaten van het onderwijs worden elk half jaar getoetst, middels toetsen uit o.a. het
Cito leerlingvolgsysteem. Op individueel niveau worden de prestaties in kaart gebracht en
wordt gekeken of de vooruitgang voldoet aan de individuele doelen. Waar nodig worden
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acties ingezet om het leerrendement te verbeteren en in overeenstemming te brengen
met de verwachtingen.
Ook op groepsniveau worden de resultaten in kaart gebracht en waar nodig wordt het
handelen van de leerkracht samen met middelen en materialen beter afgestemd op de
behoefte van de groep.
We bekijken de resultaten op schoolniveau. Waar nodig en mogelijk worden veranderingen
ingezet. Dit kan gebeuren door teamgerichte nascholing, inzet van andere methodes,
verbetering van toetsen, andere organisatievormen etc. De mogelijkheden en het
rendement van school zijn sterk afhankelijk van de mogelijkheden en aanleg van
instromende leerlingen.
De ontwikkelingsniveaus van de leerlingen worden op sbo De Griffel verdeeld in drie
categorieën.
Categorie 1:
* Leerlingen met een intelligentie score >60 en < = 75
* Een leerachterstand op minstens twee van de volgende vier domeinen: inzichtelijk
rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, waarvan minimaal één van deze
twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand
groter is dan of gelijk aan een beheerst leerstofniveau van 30 maanden.
Deze leerlingen zullen volgens de huidige geldende criteria doorstromen naar het
praktijkonderwijs bij overstap naar het voortgezet onderwijs.
Het aantal leerlingen in deze categorie per mei 2016: 77 leerlingen (37%)
Categorie 2:
* Leerlingen met een intelligentie score >75 en < 90
* Een leerachterstand op minstens 2 van de volgende 4 domeinen: inzichtelijk rekenen,
begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, waar van minimaal 1 van deze 2 domeinen
inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand past binnen een
beheerst leerstof niveau tussen 30 en 45 maanden.
Deze leerlingen komen in aanmerking voor plaatsing binnen het leerwegondersteunend
onderwijs (LWOO).
Het aantal leerlingen in deze categorie per mei 2015: 114 leerlingen.(54%)
Categorie 3:
* leerlingen met een intelligentie > 90
* Leerachterstand op minstens op minstens 2 van de volgende 4 domeinen: inzichtelijk
rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, waar van minimaal 1 van deze 2
domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand past
binnen een beheerst leerstof niveau tussen 45 en 60 maanden.
Deze leerlingen komen in aanmerking voor doorstroom naar de basis beroepsgerichte
leerweg zonder leerwegondersteuning.
Het aantal leerlingen in deze categorie per mei 2015: 20 leerlingen. (10%)
Ondanks het feit dat onze leerlingen in het algemeen beperktere mogelijkheden hebben,
kunnen we de genoemde doelen voor vrijwel alle kinderen realiseren.
Elk half jaar wordt, middels schriftelijke en mondelinge verslaggeving, verantwoording
afgelegd aan het schoolbestuur.
12
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Middels de leerlingenrapporten die drie keer per jaar worden uitgereikt, wordt aan de
ouders verantwoording afgelegd over de bereikte resultaten.
De leerkracht streeft naar een zo hoog mogelijk leerrendement en heeft hoge en tevens
reële verwachtingen van de leerlingen.
De leerresultaten van de leerlingen worden in de onderstaande grafieken weergegeven.
Het betreft hier de resultaten van de schoolverlaters van schooljaar 2015-2016.
Schooljaar 2015-2016

Uitstroom

Gemiddeld IQ
Gemiddeld DL

76
58

Gemiddeld dle technisch lezen

35

Gemiddeld dle begrijpend lezen
Gemiddeld VS begrijpend lezen

33
30

Gemiddeld dle spelling
Gemiddeld VS spelling

30
130

Gemiddeld dle rekenen
Gemiddeld VS rekenen

28
74

Leerachterstand***
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spelling
Rekenen

2016
0,40
0,43
0,48
0,52

2015
0,29
0,35
0,42
0,40

Ondergrens inspectie Leerachterstand
bij IQ 76
uitstroom

0,40
29
23

0,43

0,48

27
70

2014
0,22
0,40
0,40
0,44

0,52

2013
0,30
0,48
0,45
0,44

2012
0,27
0,40
0,49
0,42

2011
0,28
0,37
0,46
0,43

*
= didactische leeftijd equivalent
** = didactische leeftijd
*** = (dle/dl)-1
Deze resultaten zijn besproken met de teamleden.
Uit de gegevens worden actie- en ontwikkelingspunten gehaald, die gebruikt worden bij
het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op sbo De Griffel.
Conclusie:
 Dit schooljaar zijn er 46 leerlingen, waarvan 4 leerlingen (volgens de inspectienorm) niet
meetellen. 3 Leerlingen zijn korter dan 2 jaar binnen onze school en 1 leerling heeft
niet meegedaan aan de toets rondes i.v.m. ziekenhuisopnames.
 Zowel voor begrijpend lezen als rekenen vallen we binnen de norm van de inspectie.
 Er is binnen alle vakgebieden een lager gemiddelde (DLE/VS) dan vorig schooljaar!
 Rekenen en spelling is onze zwakste scoren.
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 Opvallend is wel dat wij dit jaar binnen de schoolverlatersgroep 6 leerlingen hebben
met de diagnose dyslexie (2 zeer zwaar) en 3 leerlingen met kenmerken van dyslexie.
 Uitgaande van 42 leerlingen zijn de volgende percentages van toepassing:

PPl
VMBO - LWOO
VMBO Kader
VMBO TL
VSO

Schooljaar 2014-2015
9 lln. = 35%
15 lln. = 58%
0 lln. = 0%
1 lln. = 4%
1 lln. = 4%

Schooljaar 2015-2016
27 lln. = 59 %
15 lln. = 32 %
01 lln. = 02%
03 lln. = 07%
00 lln. = 0%

 T.o.v. het vorig schooljaar zijn er gemiddeld 2% minder leerlingen naar het PPL
doorverwezen. Alle 9 leerlingen hadden binnen het OPP ook als uitstroomprofiel PPL.
 100% van de leerlingen hebben de score behaald zoals verwacht in het OPP.
 Voor 17 leerlingen hadden wij als uitstroomprofiel VMBO, waarbij we voor 14
Leerlingen VMBO-LWOO als hoogst haalbare achtte, 1 leerling Kader en 1 leerling
VMBO TL en evt hoger.
Bij een leerling met niveau Kader, is in overleg met ouder en het V.O. toch gekozen om
hem deels te plaatsen in een Kader groep (m.n. voor rekenen) en voor de andere
vakken toch binnen het LWOO te laten starten. Gezien zijn sociaal-emotioneel
functioneren konden wij ons bij ouders en V.O. aansluiten.
Schoolnorm Begrijpend lezen:
 Leerroute 1 is door 100% van de leerlingen bereikt.
 Leerroute 2 is door 73% van de leerlingen bereikt.
 Leerroute 3 is door 33% van de leerling bereikt.
Schoolnorm Rekenen:
 Leerroute 1 is door 100% van de leerlingen bereikt.
 Leerroute 2 is door 40% van de leerlingen bereikt.
 Leerroute 3 is door 78% van de leerlingen bereikt.
Schoolnorm spelling:
 Leerroute 2 is door 23% van de leerlingen bereikt.
Schoolnorm technisch (dmt):
 Leerroute 1 is door 62% van de leerlingen bereikt.
 Leerroute 2 (diagnose dyslexie) is door 40% van de leerlingen bereikt.
Conclusie:
 Binnen begrijpend lezen haalt leerroute 3 niet onze gestelde norm. Hebben wij te
strenge normen voor leerlingen die als uitstroomprofiel Praktijkonderwijs hebben?
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 Bij rekenen haalt 40% binnen leerroute 2 onze schoolnorm niet. Toch scoren we
gemiddeld boven de norm van de inspectie en binnen route 8 boven het landelijk
gemiddelde van het SBO. Ligt onze schoolnorm te hoog voor leerroute 2?
 Voor spelling volgt elke leerling leerroute 2. Toch haalt maar 23% onze norm! Volgend
schooljaar gaan we ons verdiepen in een nieuwe taal / spelling methode.
 Binnen technisch lezen is veel ingezet op extra ondersteuning voor de dyslectische
leerlingen. Deze ondersteuning blijven we inzetten, met als doel dat ook leerroute 2
hoger uitkomt.
Route 8:
Dit jaar was de intentie om met alle leerlingen (uitgaande van 46 leerlingen) mee te doen aan
Route 8. Helaas waren 2 leerlingen door ziekte en ziekenhuisopname niet in staat om mee te
doen.
Gemiddelde Route 8 t.o.v. andere basisscholen voor speciaal onderwijs.
Onderdeel:

Gemiddelde Route 8:

Gemiddelde Sbo De Griffel:

Standaard score

156

151,3

Leesvaardigheid
Taalverzorging
Woordenschat
Begrippenlijst
Luistervaardigheid
Taal totaal

157
160
164
156
163
160

159
160
152
157
157
158

Getallen
Verhoudingen
Meten & meetkunde
Verbanden
Rekenen Totaal

148
147
159
154
151

140
141
152
147
145

Binnen de onderdelen Taal en Rekenen scoren wij onder het landelijk gemiddelde van de sbo
scholen. Op de totale toets is het landelijk gemiddelde 156 en wij scoren 151,5.
Alleen binnen de onderdelen leesvaardigheid, taalverzorging en begrippenlijst score wij
voldoende of boven het gemiddelde.
Wij vragen ons nu af hoe het komt dat wij bij veel onderdelen niet aan de gemiddelde
normen voldoen zoals het landelijk gemiddelde binnen het speciaal basisonderwijs, terwijl wij
vorig jaar boven het landelijk gemiddelde scoorde. Een feit is dat wij dit jaar 24% meer
leerlingen hebben die binnen het Praktijkonderwijs functioneren.
Opvallend is dat 8 leerlingen (volgens Route 8) het advies VMBO-Basisberoepsgerichte
kregen, terwijl wij deze leerlingen naar Praktijkonderwijs hebben doorverwezen. Al deze
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leerlingen hadden een didactische leeftijd van 60 of hoger. Route 8 heeft voor VMBO
basisberoepsgerichte leerweg een score tussen de 140 en 168. Binnen de commissie van
begeleiding hebben we de scores van de leerlingen ernaast gelegd en tot de conclusie
gekomen dat de leerlingen aan de ondergrens van het VMBO basisberoepsgerichte leerweg
zitten. Wij hebben de adviezen dan ook niet aangepast.
Als wij volgend jaar weer meedoen met Route 8 gaan we de uitslagen weer kritisch naast
elkaar leggen en binnen onze school kijken of er aanpassingen binnen de leerroutes en
uitstroomprofielen moeten worden gemaakt.
Overige resultaten .
Scholen zijn dagelijks bezig met de zorg voor leerlingen. In de groep en daarbuiten worden
leerlingen die dat nodig hebben extra geholpen. Soms wordt die hulp buiten de school
geboden. Hoe goed gebeurt dat? En hoe weten we dat? Om deze vragen te beantwoorden is
een werkwijze ontwikkeld waarmee de kwaliteit van de leerlingenzorg in kaart kan worden
gebracht: ZEK. ZEK staat voor ‘zelfevaluatie kader’. Met de aanpak en de instrumenten
kunnen we snel zicht te krijgen op:
- hoe goed de leerlingenzorg is;
- hoe het management, teamleden, ouders en leerlingen daar tegenaan kijken;
- wat opgepakt kan worden om de leerlingenzorg te verbeteren.
De steeds verder toenemende beleidsvrijheid van scholen brengt ook extra verplichtingen
met zich mee. Scholen zijn verplicht verantwoording af te leggen over de kwaliteit van het
onderwijs en de beleidskeuzes die ze maken. Het toezicht van de onderwijsinspectie is hier
ook op afgestemd. Scholen moeten laten zien hoe ze werken aan onderwijs. Ze moeten dit
niet alleen zien aan de inspectie maar ook aan ouders en leerlingen.
Kwaliteitszorg in scholen is te herleiden tot 5 eenvoudige vragen:
1. Doen we de goede dingen?
2. Doen we die dingen ook goed?
3. Hoe weten we dat?
4. Vinden anderen dat ook?
5. Wat doen we met die wetenschap?
De ontwikkelingen van het onderwijs op sbo De Griffel:
De ontwikkeling van school wordt verwoord in het schoolplan. Mede op basis van de
resultaten van de halfjaarlijkse evaluaties van de schoolvorderingen onderzoeken wordt het
ontwikkelingsplan jaarlijks bijgesteld.
Veranderingsonderwerpen voor het schooljaar 2016 - 2017 zijn o.a.:
- Voortgang in de afstemming van groepsplannen en handelingsplannen.
- Inzetten van de teamleden die de master opleiding gedragsspecialist / autisme, dyscalculie
hebben afgerond.
- Inzetten van de teamleden die de master opleiding SVIB hebben afgerond.
- Inzet van teamleden die de cusus “Rots en water”hebben afgerond.
- Het volgen van de rekencursus “Met sprongen vooruit” voor het gehele team, met de
nadruk op opbrengst- en handelingsgericht werken.
- Teamtraining werken met tablets.
16

Schoolgids sbo de Griffel 2016-2017

- Cursus individuele leerlijnen onder leiding van Pierre Wolters
- Keuze nieuwe taal- en spellingmethode. Een presentatie met daarna de keuze wordt
uitgevoerd door de werkgroep. Volgend schooljaar via interne en/of externe ondersteuning
implementatie van de methode.
-Ondersteuning van de leerkrachten met betrekking tot de aanpak van de leerlingen met
complexe gedragsproblematiek. De werkgroep “gedrag” heeft hierin een voortrekkersrol.
3.

De schoolorganisatie

3.1. Indeling leerlingen
We verdelen de leerlingen in drie units:
a. De A-unit leerling ± 4-8 jaar,
b. De B-unit leerling ± 8-11 jaar,
c. De C-unit leerling ± 11-13 jaar.
Bij de indeling in een bepaalde unit spelen het psychologisch ontwikkelingsniveau en de
leeftijd van het kind een rol.
Uitgangspunten
Wij werken aan een zo breed mogelijke verdere ontwikkeling van het kind,
in al zijn facetten. Daarbij kunt u denken aan: aandacht voor leren leren, nadenken over
hoe je met een probleem om kunt gaan, leren op een goede manier voor je eigen
belang op te komen, zelf ervoor zorgen dat je een taak goed uitvoert. Maar ook
aandacht voor de spelontwikkeling, motoriek, de spraak/taal, de oriëntatie in tijd en
ruimte etc. Observatiediagnostiek vormt hierbij een onmisbare schakel.
Wij denken dat goed onderwijs ontstaat vanuit het begrip betrokkenheid. Wanneer
kinderen betrokken zijn bij hun activiteit, dan is er sprake van ontwikkeling. Hierdoor
krijgt wat kinderen doen betekenis. Het past bij hun behoefte, het zijn activiteiten die
een nieuwe uitdaging vormen en aansluiten bij wat ze al kunnen. De leerkracht zal
steeds kijken of het materiaal voldoende uitdaging biedt. Dit betekent dat de kinderen
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moeten kunnen vertrouwen op de ondersteunende en helpende hand van de
leerkracht.
In een sfeer van wederzijds vertrouwen en begrip komen kinderen en leerkrachten tot
een dag van hard werken. Kinderen moeten zelf activiteiten kunnen kiezen waardoor ze
vanuit zichzelf meer aan kunnen. Met die activiteiten proberen we de ontwikkeling van
het kind breed te stimuleren.
Onze doelen bereiken we door:
- het werken met ontwikkelingsmaterialen,
- het werken met thema's en projecten,
- het spel en het spelen om te komen tot lezen, rekenen en schrijven.
- werken met takenkaarten
In dit proces nemen motoriek en taal een heel belangrijke plaats in.
De taalactiviteiten zijn er op gericht om kinderen te leren denken en met anderen in
gesprek te kunnen komen. Zo leren de kinderen van elkaar en over de dingen om hen
heen. Het kind leert aan anderen duidelijk te maken wat het denkt, voelt en wilt. Het
leert anderen beter te begrijpen. Woorden krijgen meer betekenis en de woordenschat
groeit. We letten erop dat het kind goed spreekt.
Het jonge kind speelt heel graag. Materialen moeten het kind uitdagen om ermee aan
de slag te gaan. Het kind wil het materiaal vastpakken en de mogelijkheden ervan leren
kennen. Uiteindelijk zal het kind er zinvol mee werken.
Veel jonge kinderen leren niet vanzelf. Daarom zal het team de ontwikkeling ook sturen.
Leerkracht, logopedist, (fysiotherapeut) en psycholoog spreken hiervoor dan een
speciale aanpak af.
Bewegen is een heel natuurlijke bezigheid voor het kind. Bewegen stelt het kind in staat
om de wereld te verkennen en de mogelijkheden van het eigen lichaam te leren
kennen. Het vrije spel buiten en binnen biedt het kind hiertoe de mogelijkheid. In de
speelzaal kan het kind op velerlei manieren bewegen, extra oefenen en plezier beleven
aan wat het kan en erbij leert. Ook het fijne bewegen krijgt aandacht in veel oefeningen
in de groep: spelen met zand en water, knutselen, verven en bouwen.
Zingen, poppenkastspel, tekenen en ook andere uitdrukkingsvormen zijn voor kinderen
niet alleen plezierig, ze kunnen er ook hun gevoelens in kwijt. Wij bieden dit de
kinderen daarom elke dag in de een of andere vorm aan.
3.1.a De leerlingen uit de A-unit.
In deze groepen wordt veel aandacht besteed aan:
- ontwikkelen van een positief en reëel zelfbeeld,
- leren omgaan met anderen,
- samen leren spelen en werken,
- zelfstandigheid bevorderen: b.v. aankleden, veters strikken etc.,
- motorische ontwikkeling,
- leren enige tijd zelfstandig met een taak bezig te zijn,
- voorbereidend en aanvankelijk lezen/rekenen,
- indien mogelijk starten met het technisch lezen (afhankelijk van
de ontwikkeling van het kind),
- wereldoriëntatie,
- expressie in woord, gebaar en beeld (eenvoudige technieken bij
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handenarbeid en handwerken, tekenen),
- werken in projecten,
- inleidend computergebruik,
- spelling en rekenen (hierbij komt het werken in groepsdoorbrekende
niveaugroepen voor binnen A2 – A3 – A4),
- start oefenen met werken met een takenkaart

3.1.b. De leerlingen uit de B-unit.
In deze groepen houden we ons vooral bezig met:
- het ontwikkelen van een realistisch positief zelfbeeld,
- het leren omgaan met regels en problemen (24 gevoelens aanleren bij PAD),
- het leren afmaken en controleren van een taak,
- het leren geordend en zelfstandig te werken,
- eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid leren vergroten,
- spelling en rekenen (hierbij komt het werken in groepsdoorbrekende
niveaugroepen voor),
- leren rekening houden met anderen,
- technisch lezen AVI M3 t/m AVI plus,
- begrijpend lezen,
- rekenen alle bewerkingen tot 100,
- leren omgaan met geld, tijd en meten,
- taal: spelling, stellen, luisteren, spreken en het schriftelijk verwerken van
opdrachten,
- wereldoriëntatie in projecten, videolessen etc.,
- expressie in woord, gebaar en beeld (variatie in technieken en materialen
bij handvaardigheid en handwerken),
- gebruik van de computer,
- minimaal twee keer per week werken leerlingen met takenkaarten.
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3.1.c. De leerlingen uit de C-unit.
In deze groepen besteden we veel tijd aan:
- omgaan met elkaar (probleem oplossen via PAD),
- eigen verantwoordelijkheid nemen,
- voorbereiden op het vervolgonderwijs,
- zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten (maatschappelijke
redzaamheid), ook buiten de school,
- spelling en rekenen (hierbij komt het werken in groepsdoorbrekende
niveaugroepen voor),
- technisch lezen AVI M3 t/m AVI plus,
- begrijpend lezen,
- voorbereiden op het verkeersdiploma, zowel theorie als praktijk,
- wereldoriëntatie: projecten, videolessen etc.,
- expressieactiviteiten, veel variatie van materialen en technieken,
- computergebruik: e-mail, internet.
-werken met weektakenkaart.
De kinderen hoeven niet alle groepen te doorlopen. Ieder kind wordt geplaatst in de
stamgroep die het beste past bij zijn/haar leeftijd, niveau en ontwikkeling. Dit gebeurt
meestal aan het einde van het schooljaar.
Een kind kan echter tijdens het schooljaar wisselen van niveaugroep rekenen, spelling of
lezen. Dit is mede afhankelijk van zijn leervorderingen.
Soms wordt een leerling ter observatie voor enige tijd in een bepaalde groep geplaatst.
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3.1.1 Toetsen
De leervorderingen worden regelmatig getoetst: zowel met methode gebonden toetsen
als met methodeonafhankelijke toetsen. De school gebruikt een "toetskalender" m.b.t.
het tijdstip van het afnemen van bijv. AVI, DMT, CITO - toetsen e.d. Alle gegevens
worden ingevuld in de daarvoor bestemde registratieformulieren. Tweemaal per jaar
vindt er een voortgangscontrolebespreking plaats; alle pedagogische en didactische
gegevens worden door de leerkracht en het begeleidingsteam besproken en er worden
opnieuw acties opgesteld. De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd om de
resultaten met de groepsleerkracht te bespreken en de portfolio van hun kind te
bekijken tijdens de rapportbespreking.
Extra hulp kan worden gegeven in de stamgroep of apart. Dit geschiedt door
de leerkracht, de psychologe, de zorgleerkracht, de logopediste, de fysiotherapeute, de
klassenassistente of stagiaires.
3.1.2 Het leerlingvolgsysteem / Eduscope
Op onze school maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Hierin bevinden zich de
volgende gegevens:
a. De formulieren van de voortgangscontrolebespreking.
b. Het journaal, waarin bijgehouden wordt of bijzondere gebeurtenissen of zaken zich
voordoen in de situatie betreffende het kind.
c. Een apart verslag van het huisbezoek en de afspraken die tijdens dit bezoek gemaakt
zijn.
d. Alle didactische vorderingen, zowel methode gebonden als methodeonafhankelijke
toetsen.
e. Een uitdraai van de ingevulde VISEON vragenlijsten. Hiermee wordt gemeten hoe
het gesteld is met de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.
f. Rapporten: drie keer per jaar worden vanuit Eduscope de leerling-rapporten
uitgeprint.

21

Schoolgids sbo de Griffel 2016-2017

3.1.3 PAD
(Sociaal emotionele vaardigheidstraining.)
Op school geven wij het programma PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën) in
het kader van sociaal-emotionele redzaamheid.
De kinderen krijgen per week twee Pad-lessen. Doel: Het zo goed mogelijk met elkaar
omgaan en het leren oplossen van problemen. Daarin worden de volgende
onderwerpen behandeld:
- Gevoelens:
In deze lessen leren de kinderen hun gevoelens te onderkennen en te
verwoorden. Ze leren diverse woorden waarmee de verschillende gevoelens aangeduid worden en ze praten erover hoe zij en de anderen zich in
verschillende situaties kunnen voelen. Deze lessen zijn erop gericht om
hen te leren aanvoelen welke gevoelens zijzelf, maar ook de andere mensen hebben. De gevoelens worden in twee categorieën verdeeld:
de fijne en de nare gevoelens. Alle variëteiten van gevoelens mogen.
Maar niet alle uitingen!! Op deze manier hopen we de kinderen te leren om
over hun gevoelens na te denken en te praten.
(U kunt op school altijd navraag doen indien u hierover meer wilt weten.)
- Zelfcontrole (de schildpadmethode):
In deze lessen leren de kinderen om op een bepaalde manier (door te
"padden") weer te kalmeren als ze ergens kwaad over zijn. Zo leren
de kinderen om eerst na te denken over wat ze moeten doen, voordat ze
anderen pijn doen of lastig vallen. Wanneer de kinderen dus overstuur of
boos zijn, herinneren we hen eraan om te "padden". Als kinderen dat thuis ook doen,
vertel dan hoe fijn u dit vindt en probeer samen het probleem boven water
te krijgen en naar een oplossing te zoeken. Laat de oplossing uit het kind komen.
Bij de oudere kinderen noemen we dit de stoplichtmethode.
- Zelfbeeld
Veel leerlingen met leer- en gedragsproblemen hebben een negatief zelfbeeld.
Padkind van de dag is een manier om nadrukkelijk aandacht te besteden aan het
geven en ontvangen van complimenten. Het benoemen van positieve kwaliteiten kan
een verandering in het zelfbeeld van de leerling bewerkstelligen.
- Probleem oplossen
Het vinden van een goede oplossing voor eigen problemen is vaak lastig. We
proberen de leerlingen te laten zien wat de invloed van de gemaakte keuze bij het
oplossen van een probleem voor hemzelf en voor de omgeving is.
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3.2. Disciplines binnen onze school
3.2.1 Orthopedagoge.
Werkzaamheden uitgevoerd door orthopedagoge:
 dossieronderzoek leerlingen bij binnenkomst, eventueel aanvullende
onderzoeken uitvoeren,
 het formuleren van handelingsadviezen,
 het kind volgen tijdens de schoolperiode,
 advisering bij schoolverlaten.
 Hoe zijn de intellectuele mogelijkheden van de leerling?
 Welke specifieke gebieden behoeven extra ondersteuning en op welke
manier gaan wij deze ondersteuning bieden?
 De begeleidingscommissie, groepsleerkracht en eventueel andere disciplines
bespreken tijdens de voortgangscontrolebespreking de aanpak in de klas.
Indien er vragen zijn rondom de ontwikkeling van het kind, vindt er
tussentijds een onderzoek plaats gericht op die specifieke vraag.
Bij problemen die de school overstijgen kan doorverwijzing naar externe
instanties, zoals: de Mondriaan zorggroep of Algemeen Maatschappelijk
Werk, noodzakelijk zijn.
De ouders worden hieromtrent steeds op de hoogte gehouden en over de
uitkomst geïnformeerd.
 In het kader van advisering voor het vervolgonderwijs is er een afname van
een intelligentietest noodzakelijk en indien nodig een onderzoek naar sociaalemotionele problematiek.
3.2.2 Jeugdarts
De jeugdarts verbonden aan GGD te Heerlen, heeft zitting in de
voortgangscontrolebespreking groot die twee keer per schooljaar gehouden wordt.
Voor bereikbaarheid: zie onderdeel Jeugdgezondheidszorg.
3.2.3 Logopedie
Aan onze school is een logopediste verbonden.
Haar taak is: opsporen, onderzoeken, behandelen en voorkomen van stem- spraaken taalstoornissen zoals: heesheid, lispelen, spraakstoornis en stotteren. Alle nieuwe
leerlingen worden door haar hierop gescreend.
Zij bespreekt haar bevindingen met het begeleidingsteam en de groepsleerkracht en
start, indien nodig, met behandelen. De ouders worden hiervan op de hoogte
gesteld. Thuis oefenen is vaak noodzakelijk.
Soms verwijst zij kinderen door naar privélogopedie buiten school.
Zij neemt dan contact met de ouders op.
De logopediste nodigt de ouders na enige tijd uit om haar lessen bij te komen wonen.
De ouders weten dan beter hoe en wat er thuis geoefend kan worden.
Heeft u vragen dan kunt u haar altijd bereiken na een telefonische afspraak.
3.2.4 Fysiotherapie
Als er een zodanige achterstand is van de grote en/of kleine motoriek dat het
functioneren thuis of op school in motorisch opzicht belemmerd wordt, zal de
leerling in aanmerking komen voor fysiotherapie.
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Doelstelling: Het ondersteunen van de leerling door middel van het scheppen van de
voorwaarden voor een optimale ontwikkeling van de motorische vaardigheden.
Hoe komen de kinderen bij de fysiotherapeut op school terecht?
1) Screening van alle nieuwe kinderen.
2) Testresultaten vergelijken met bevindingen leerkracht.
3) Uitfilteren van kinderen die in aanmerking komen voor sensomotorische
oefentherapie.
4) Op advies van de schoolarts.
Voor de behandeling van kinderen buiten de beschikbare uren is een verwijzing van
huisarts of specialist nodig.
Voor de grove motoriek is de beschikking over een grotere ruimte of gymzaal
noodzakelijk.
3.2.5 Creatieve therapeute
De therapie is bedoeld voor leerlingen die gedragsproblemen hebben, problemen in
de thuissituatie hebben of een achterstand hebben in de ontwikkeling. Als gevolg
hiervan kunnen de leerlingen:
- emotionele en sociale klachten hebben;
- moeite hebben met het vinden van woorden voor traumatische ervaringen of juist
veel praten over problemen en daardoor hun gevoelens niet kunnen beleven;
- moeilijk contact maken met hun eigen belevingswereld;
- moeite hebben met eigen inzicht in eigen handelen, denken en voelen;
- moeite hebben met het ordenen, begrenzen en uitspreken van emoties.
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4.

Passend Onderwijs in Zuid Limburg
Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben met ingang van schooljaar 2014-2015 de
opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen
werken samen om invulling te geven aan de zorgplicht.
Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling.
Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het
ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning.
Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en
thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken
schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is
faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid.
In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs:
Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.
Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht,
Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
Regio Heerlen eo:
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld en Voerendaal.
Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel
beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u
terugvinden op de website: www.passendonderwijszuid.nl
Dekkend aanbod
Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een
passende plek vinden. Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo
passend mogelijk onderwijs gerealiseerd. Daartoe werken de scholen in het
samenwerkingsverband samen. Op Zuid Limburgs-niveau ontstaat een
ondersteuningscontinuüm van reguliere tot zware ondersteuning binnen de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Ondersteuningscontinuüm
Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveaus:
Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep
Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep
Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen
Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten
Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs
In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen
basisondersteuning en extra ondersteuning. Alle basisscholen bieden de
basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij autonoom of
met behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op
het speciaal (basis)onderwijs.
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Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de
voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het
schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de wijze waarop scholen het
ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u
terugvinden op de website van de school.
Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs
Er is een wettelijk onderscheid tussen aanmelding enerzijds en toelating, plaatsing en
inschrijving anderzijds.
Aanmelding is enkel een verzoek tot toelating en plaatsing. Inschrijving volgt na een
positief besluit tot toelating en plaatsing.
Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste
plaatsing, aan bij de school van voorkeur en geven bij de aanmelding aan bij welke
school of scholen eveneens om toelating is verzocht. Aanmelding is mogelijk vanaf de
dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De verantwoordelijkheid voor tijdig
plaatsen begint dus op het moment dat de leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een
school in het samenwerkingsverband. Aanmelding betekent dus niet automatisch
plaatsen. Ouders stellen de school op de hoogte als zij vermoeden dat hun kind
ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die
informatie, eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening, de
belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen wat (welke
ondersteuning) het kind nodig heeft.
Er is geen sprake van een voorgeschreven of uniform aanmeld- en inschrijfformulier
vanuit het samenwerkingsverband. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren en
deze staan altijd op de website van de school. Scholen verstrekken algemene informatie
over de school aan ouders. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor,
waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling wordt doorverwezen.
De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden
toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als
een school de leerling niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een
passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of een
school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt
gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra
ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een
toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling
toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband
het beleid en de procedure vast met betrekking tot plaatsing van leerlingen voor wie de
periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken.
Als een leerling wijzigt van school dragen de betrokken scholen, in overleg met de
ouders, gezamenlijk zorg voor een goede overgang en een warme overdracht volgens de
afspraken binnen het samenwerkingsverband.
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Meer informatie in het algemeen en over de toelaatbaarheid tot speciaal
(basis)onderwijs in het bijzonder, kunt u terug vinden op de website
www.passendonderwijszuid.nl
Contactinformatie
Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek
Adres: Eloystraat 1a
6166 XM Geleen
Directeur: Tiny Meijers-Troquet
Telefoon: 085 - 488 12 80
E-mail:
t.meijers@swvpo-wm.nl
Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland
Adres: Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Directeur: Doreen Kersemakers
Telefoon: 085 - 488 12 80
E-mail:
info-po@swvzl.nl
Samenwerkingsverband Heerlen en omstreken
Adres: Nieuw Eyckholt 290E
6419 DJ Heerlen
Directeur: Doreen Kersemakers
Telefoon: 085 - 488 12 80
E-mail: info-po@swvzl.nl
4.1. Plaatsingsbeleid
De groepsgrootte kan uit gemiddeld 15 en maximaal 18 leerlingen bestaan.
Bij het samenstellen van de groepen houden we rekening met het ontwikkelingsniveau
en de hulpvragen van de leerlingen en andere factoren, zoals het wel of niet aanwezig
zijn van een klassenassistent(e) in de groep.
Als we het schooljaar starten proberen we ruimte in bepaalde groepen te laten zodat
we de instromers die nog moeten komen, ook kunnen plaatsen.
4.2. De begeleiding op onze school
Start en voortgang:
Onze leerlingenzorg geven we weer in de volgende zorgcyclus: stap 1 en 2
vertegenwoordigen de start van de leerling op onze school, stap 3 t/m 7 ‘draaien’ in de
jaarlijkse cyclus van zorg. Onder de zorgcyclus beschrijven we de stappen:
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Stap 1:

Stap 2:

PCL-beschikking
Kennismaking
Rondleiding en Intake

Dossieranalyse
DOA
Ontwikkelingsprognose
Didactische balk
Screening fysio/logo
Commissie van Begeleiding

Stap 7:

Stap 3:

Eindverslag, Rapport,
Ouderavond
Didactische balk, Overdracht

Stamgroep, niveaugroep,
Onderwijsbehoeften,
aandachtspunten
Groepsplan
Aan de slag

Stap 6:

Stap 4:

Voortgangscontrolebespreking 2.

Huisbezoek door
groepsleerkracht
Kennismaking

Didactische balk, Prognoselijn,
Aandachtspunten,
onderwijsbehoeften,
Groepsplan

Stap 5:
Voortgangscontrolebespreking 1.
Rapport ,Didactische balk,
prognoselijn
,Aandachtspunten,
onderwijsbehoeften
Groepsplan

Uitwerking van de stappen van de zorgcyclus:
Activiteit
Stap 1:
 Kennismakingsgesprek met ouders door de directeur of unitleider
als lid van het MT.
 Ouders melden leerling aan: aanmelding is alleen mogelijk met een
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
 Unitleiders bepalen in welke stamgroep de leerling wordt geplaatst.
Aanwezige informatie wordt met groepsleerkracht doorgenomen.
 Unitleiders bepalen a.d.h.v. aangeleverde gegevens en/of intern
onderzoek het startniveau van het kind. De onderwijsbehoeften
worden in kaart gebracht in het formulier Didactisch Onderzoek
Aanname. De instructiegroepen worden bepaald.
 Logopediste en fysiotherapeute bestuderen het aangeleverd
dossier en/of screenen de nieuwe leerlingen.
 Orthopedagoog stelt het begeleidingstraject samen a.d.h.v.
beschikbare gegevens en stelt de onderwijsbehoeften vast. Hierbij
zijn de overwegingen tot plaatsing van de PCL en hun
aanbevelingen richtinggevers.
 Unitleiders stellen ontwikkelingsprognose op n.a.v. beschikbare
gegevens.
 De beginsituatie op productniveau wordt door groepsleerkracht op
de didactische balk in kaart gebracht. De leerling wordt bewust
vergeleken met het niveau van het basisonderwijs, zodat de groei
van de leerling voor ouders zichtbaar wordt en blijft.
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Stap 2:






Stap 3:



Stap 4:



Stap 5:
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Alle leerlingen worden in Commissie van Begeleiding besproken.
Unitleiders vullen binnenkomende informatie in het digitale dossier
van het kind (journaal in eduscope) aan en informeren leerkrachten
mondeling en/of via e-mail.
De leerkracht gaat aan de slag met de leerling a.d.h.v. de
vastgestelde onderwijsbehoeften. De groepsleerkracht stelt na
observatie aandachtspunten per leerling op. Update van deze
aandachtspunten vindt regelmatig plaats.
De leerkrachten van de instructiegroepen nemen kennis van de
vastgestelde onderwijsbehoeften en neemt deze mee in zijn
groepsplan.
De stamgroep- en leerkrachten van de instructiegroepen bewaken
of de leerling nog past in het opgestelde groepsplan. Indien nodig
wordt overleg gepleegd met unitleider. N.a.v. dit overleg volgen evt.
verdere stappen en worden andere interne deskundigen
ingeschakeld.
In de 2e schoolweek vindt een kennismakingsouderavond plaats,
waarbij de groepsleerkracht ouders informeert over de werkwijze
en plannen in dat schooljaar.
De groepsleerkracht gaat binnen 8 weken op huisbezoek en bezoekt
informeel ouder en kind in hun eigen omgeving. De
aandachtspunten en doelen zoals beschreven in het groepsplan
worden met ouders besproken.
De leerkracht verzamelt gegevens voor het VCB en beschrijft
product en proces van de totale ontwikkeling van het kind en geeft
leerrendementen aan. Stamgroepleerkracht en IB-er bespreken
deze gegevens tijdens de eerste Voortgangscontrolebespreking.
Ervaringen worden verwerkt in aandachtspunten en
onderwijsbehoeften. De bespreking kan aanleiding zijn tot het
opstellen van handelingsplannen of het uitvoeren van nader
onderzoek. Adviezen voor inzet taakdifferentiatie worden
besproken.
De ontwikkeling van de leerling wordt uitgebreid beschreven. Na de
Voortgangscontrolebespreking worden door de leerkracht van de
stamgroep gegevens aangevuld. Het verslag wordt toegevoegd aan
de leerling-dossier klapper.
De leerkrachten maken een leerling-rapport waarin vooral sterke
kanten worden benadrukt.
Met ouders wordt de ontwikkeling van de leerling besproken.
Onderwijsbehoeften, aandachtspunten en aanpak staan hierbij
centraal. Rapport en de OPP-trap worden besproken. Ouders
ondertekenen OPP en OPP-trap voor gezien.
IB-ers bewaken de opgestelde prognose en bekijken of de
ontwikkeling van de leerling verloopt volgens de opgestelde
prognose. Bij afwijking van deze prognose behoren intern overleg,
handelingsplan, nader onderzoek of bijstelling prognose tot de
mogelijkheden.
Schoolgids sbo de Griffel 2016-2017

Stap 6:










Stap 7:
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De leerkracht gaat weer aan de slag met de bijgestelde
onderwijsbehoeften en aandachtspunten, zoals beschreven in het
ontwikkelingsplan.
Nieuwe instructiegroepen worden samengesteld door de
unitleiders n.a.v. de cito-toetsen en aangereikte informatie vanuit
de VCB.
De leerkracht verzamelt gegevens voor het tweede VCB en
beschrijft product en proces van de totale ontwikkeling van het kind
en geeft leerrendementen aan. Groepsleerkracht, unitleider,
adjunct-directeur en orthopedagoog bespreken deze gegevens
tijdens de tweede VCB. Bespreking kan aanleiding zijn tot het
opstellen van handelingsplannen of het uitvoeren van nader
onderzoek. Tijdens deze tweede VCB wordt de prognose van deze
leerling besproken en wordt een voorstel gedaan voor plaatsing in
de stamgroep voor het nieuwe schooljaar. Tevens worden adviezen
geformuleerd voor de invulling van taakdifferentiatie voor die
leerling. Het verslag wordt toegevoegd aan de leerlingdossierklapper.
De leerkrachten maken een leerling-rapport waarin vooral sterke
kanten worden benadrukt.
Met ouders wordt de ontwikkeling van de leerling besproken.
Onderwijsbehoeften, aandachtspunten en aanpak (zoals
beschreven in het ontwikkelingsplan) staan hierbij centraal.
Rapport, OPP-trap en prognose worden besproken. Ouders
ondertekenen OPP en OPP-trap voor gezien.
Unitleiders bewaken de opgestelde prognose en bekijken of de
ontwikkeling van de leerling verloopt volgens de opgestelde
prognose. Bij afwijking van deze prognose behoren intern overleg,
handelingsplan, nader onderzoek, observatie of bijstelling prognose
tot de mogelijkheden.
Unitleiders stellen de nieuwe stamgroepen samen.
Er vindt een overdrachtsbespreking plaats tussen de
groepsleerkrachten. In principe zijn hierbij alleen de
groepsleerkrachten aanwezig, maar indien gewenst is de unitleider
aanwezig bij dit gesprek.
Beide unitleiders zorgen voor een goede overdracht naar elkaar
indien kinderen naar een andere unit gaan. Tussentijds overleg
vindt voortdurend plaats.
Unitleiders staan tussendoor altijd klaar om te overleggen over
zorgleerlingen. Dit overleg kan plaats vinden op initiatief van de
leerkracht, unitleider of andere betrokkenen.

Commissie van begeleiding
Op sbo De Griffel is een Commissie van Begeleiding geformeerd. Doel hierbij is om tot een zo
goed mogelijke afstemming van zorg te komen.
De commissie bestaat uit de directeur mevrouw Perrée, de unitleiders Debbie Alzer, Simone
Vanhommerig en Germa Engel en orthopedagoge Esther van Montfort.
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In dit team worden alle nieuwe leerlingen besproken. De orthopedagoge levert informatie
aan vanuit het door hem opgestelde begeleidingstraject, vanuit afgenomen onderzoek of van
observaties of gesprekken met leerlingen en/of ouders. Leerlingen met extra zorgbehoeften
worden in de Commissie van Begeleiding besproken.
De agenda wordt samengesteld door de unitleiders. Centraal hierbij is de hulpvraag van het
kind en de aanpak hiervan. De schoolmaatschappelijk werkster, BJZ, de schoolarts, de
logopediste en fysiotherapeute worden uitgenodigd. Alle functionarissen dragen vanuit hun
deskundigheid bij aan het beantwoorden van de hulpvragen.
De unitleider bewaakt de haalbaarheid van de adviezen voor dit kind, uit dit gezin, in deze
groep, bij deze leerkracht. De unitleider functioneert in de Commissie van Begeleiding als spil
tussen groepsleerkrachten en Commissie van Begeleiding. De unitleider draagt zorg voor het
vastleggen van informatie in het journaal (Eduscope)en informeert de betrokken
leerkrachten. Ook bewaakt de unitleider de uitvoering van de besproken vervolgstappen
(inschakelen interne/externe deskundigen, onderzoek (intern/extern), oudergesprekken door
orthopedagoog, terugplaatsing/verwijzing, gezinsbegeleiding).

5.

Onderwijstijd

5.1. Onderwijstijd
De school begint 's morgens om 08.45 uur en eindigt om 12.00 uur.
Om 12.30 uur start het middagprogramma en dit duurt tot 14.45 uur.
Op woensdag eindigt de school om 12.45 uur.
Op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag wordt dagelijks 5 ½ uur les gegeven. Op
woensdag bedraagt het aantal lesuren 4. Het weektotaal bedraagt 26 uren.
We starten ’s morgens 5 minuten eerder dan de hierboven aangegeven tijd. Deze 5
minuten zijn om ervoor te zorgen dat het lesprogramma daadwerkelijk op tijd start.
Lestijden overzicht A-, B- en C-unit:

A.1.
2.
B.1.
2.
3.
4.
C.1.
D.1.
E.1.
F.1.

A unit
A1
A2
Verzamelstaat
kleuters aanvang
Functieontwikkeling
2:15
1:00
Gymnastiek
4:05
2:15
Taal
3:15
2:15
Spelling
Lezen
2:40
4:25
Schrijven
1:30
2:00
Totaal Taal
7:25
8:40
Rekenen
3:45
3:45
Engelse Taal
0:00
0:00
W.O.
0:40
1:55
Informatica
0:45

A3

A4+A5

2:15
2:15

0:15
1:30
3:00

4:20
1:30
8:05
3:45
0:00
2:30
0:45

4:10
1:30
8:40
4:00
0:00
2:30
0:50

2:00
0:45
1:10
3:55

2:00
0:45
0:45
3:30
0:15
0:45
1:15
0:45

Soc. Redzaamheid

G.1. (PAD)
2. Verkeer
3. Samenspel
Totaal Soc.Redz.
H.1. Gezond Gedrag
I.1. Muziek
2. Tehatex
3. Drama
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2:15
0:45
3:00
1:15
0:45
0:45
0:15

1:55
0:45
0:40
3:20
0:30
0:35
1:15
0:45

0:45
1:30
0:45
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Totaal Expressie
J.1. Catechese
K.1. Pauze
Totaal aantal uren per
week

A.1.
2.
B.1.
2.
3.
4.

1:45
0:35
1:15

B unit
Verzamelstaat
Functieontwikkeling
Gymnastiek
Taal
Spelling
Lezen
Schrijven
Totaal Taal
Rekenen
Engelse Taal
W.O.
Informatica

Totaal aantal uren per week

C.1.
D.1.
E.1.
F.1.

1:15

3:00
0:30
1:15

2:45
0:30
1:15

26:00:00 26:00:00 26:00:00 26:00:00

C.1.
D.1.
E.1.
F.1.
G.1. Soc. Redzaamheid (PAD)
2. Verkeer
3. Samenspel
Totaal Soc.Redz.
H.1. Gezond Gedrag
I.1. Muziek
2. Tehatex
3. Drama
Totaal Expressie
J.1. Catechese
K.1. Pauze

A.1.
2.
B.1.
2.
3.
4.

2:35

C unit
Verzamelstaat
Functieontwikkeling
Gymnastiek
Taal
Spelling
Lezen
Schrijven
Totaal Taal
Rekenen
Engelse Taal
W.O.
Informatica

B1

B2

B3

B4

B5

0:00
1:30
2:15
2:00
5:10
0:50
10:15
3:50
0:00
2:40
0:35
1:45
0:45
0:35
3:05
0:00
0:30
1:30
0:25
2:25
0:25
1:15

0:00
1:30
1:50
2:00
5:25
1:35
10:50
3:50
0:00
2:05
0:40
1:50
0:45
0:35
3:10
0:00
0:45
1:30

0:00
1:30
2:15
2:00
5:15
1:00
10:30
3:50
0:00
2:15
0:45
2:00
0:35
0:35
3:10
0:00
0:30
1:30
0:20
2:20
0:25
1:15

0:00
1:30
2:15
2:00
5:10
1:00
10:25
3:50
0:00
2:25
0:45
1:50
0:45
0:35
3:10
0:00
0:45
1:30

0:00
1:30
2:15
2:00
5:10
1:00
10:25
3:50
0:00
2:15
0:45
2:00
0:35
0:35
3:10
0:00
0:45
1:40

2:15
0:25
1:15

2:25
0:25
1:15

2:15
0:25
1:15

26:00:00 26:00:00 26:00:00 26:00:00 26:00:00
C1

C2

C3

C4

0:00
1:30
2:40
2:15
5:40
0:25
10:15
3:50
0:45
2:30
0:35

0:00
1:30
2:55
2:15
5:40
0:30
10:50
3:50
0:30
1:35
0:35

0:00
1:30
2:25
2:15
5:40
0:50
10:30
3:50
0:30
2:15
0:45

0:00
1:35
1:55
2:15
5:25
0:45
10:25
3:50
0:35
2:20
0:50

2:00
0:45
0:00
3:05
0:00
0:45
0:45

1:50
0:45
0:35
3:10
0:00
0:30
1:15

1:35
0:45
0:20
3:10
0:00
0:30
1:20

1:45
0:45
0:30
3:10
0:00
0:35
1:10

Soc. Redzaamheid

G.1. (PAD)
2. Verkeer
3. Samenspel
Totaal Soc.Redz.
H.1. Gezond Gedrag
I.1. Muziek
2. Tehatex

32

Schoolgids sbo de Griffel 2016-2017

3. Drama
Totaal Expressie
J.1. Catechese
K.1. Pauze
Totaal aantal uren per week

0:00
2:25
0:20
1:15

0:00
2:15
0:30
1:15

0:00
2:20
0:15
1:15

0:00
2:15
0:30
1:15

26:00:00

26:00:00

26:00:00

26:00:00

5.2. De vakanties
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Carnavals vakantie:
Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Schoolvrije week:
Pinksteren:
Zomervakantie:
Studiedagen:
Vrijdagmiddag vrij:

24.10.2016 t/m 28.10.2016
26.12.2016 t/m 06.01.2017
27.02.2017 t/m 03.03.2017
17.04.2017
24.04.2017 t/m 05.05.2017
25.05.2017 en 26.05.2017
29.05.2017 t/m 02.06.2017
05.06.2017 en 06.06.2017
start 14.07.2017 t/m 25.08.2017
21.11.2016 en 27.01.2017
24.02.2017

5.3. Ziekte of verlof
In het belang van de goede samenwerking dient verlof, onder vermelding van de reden,
schriftelijk, vooraf op school te worden aangevraagd. Een aanvraagformulier kunt U op
de administratie of bij de leerkracht krijgen. Ook is het mogelijk dit formulier via de
website te downloaden.
Bij schoolverzuim wegens ziekte, verwachten we op de eerste dag van het verzuim vóór
9.30 uur telefonisch of schriftelijk bericht. Alleen als u ons bericht geeft weten wij zeker
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dat uw kind niet spijbelt of ongeoorloofd afwezig is. Als uw kind zonder geldige reden
de school verzuimt, noemt men dit ongeoorloofd schoolverzuim. Wij zijn verplicht dat
bij de gemeente te melden. Dit kan voor u gevolgen hebben, omdat uw kind verplicht is
om naar school te gaan. Veel verzuim heeft tot gevolg dat uw kind achter komt met de
leerstof:
- er ontstaat geen goede leer-/werkhouding door gebrek aan regelmaat;
- uw kind raakt geïsoleerd in de groep;
- de toekomstmogelijkheden van uw kind worden verkleind.
Directies van scholen en ook leerplichtambtenaren worden elk jaar geconfronteerd met
verzoeken om vakantieverlof (art. 11 sub f jo. art. 13a leerplichtwet 1969). De
leerplichtwet stelt aan het honoreren van een dergelijk verzoek diverse strenge
voorwaarden. Voor de uitgebreide tekst hiervan verwijzen wij u naar hoofdstuk 8.9 van
deze schoolgids en naar de brochure “Extra vrije tijd onder schooltijd”, welke bij de
administratie van de school is op te vragen.
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6. Ouders / verzorgers
6.1. Ouderraad
Aan onze school is een ouderraad verbonden. Deze bestaat uit de ouders
van alle kinderen die de school bezoeken.
De ouders die hiervoor belangstelling hebben kunnen lid worden van de werkgroep van
de ouderraad. Deze werkgroep overlegt regelmatig met de directie en leerkrachten van
de school. Financieel wordt de school door de oudervereniging ondersteund bij
verschillende activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, schoolreisjes enz.
De werkwijze van de ouderraad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
De huidige ouderraad heeft ± 15 leden.
Ouders verrichten buiten de hulp van de ouderraad geen ondersteunende
werkzaamheden op school.
Het bestuur van de ouderraad bestaat uit:
Voorzitter:
Mevr. Verwoert
Secretaris :
Mevr. Sogelee
Penningmeester:
Mevr. Klinkenberg
6.2. Medezeggenschapsraad (M.R.)
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap
op Scholen (de WMS). Deze wet bepaalt, dat alle scholen een medezeggenschapsraad
moeten hebben. Ook bepaalt deze wet, dat besturen met meer dan twee scholen een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad dienen in te richten.
Daarnaast benoemt de WMS de rechten van de medezeggenschap, te weten
overlegrecht, informatierecht, instemmings- en adviesrecht. Het instemmingsrecht
heeft veelal betrekking op zaken die het personeel betreffen, het adviesrecht gaat meer
over zaken die de organisatie aangaan. Ten slotte geeft de WMS handreikingen voor
verkiezingen, de werkwijze van de raad, de wijze waarop geschillen aanhangig gemaakt
kunnen worden en benoemt de wet de verplichting van de MR om jaarlijks een
activiteiten- of jaarplan en een jaarverslag te maken.
In een MR behoren personeel en ouders in gelijke mate vertegenwoordigd te zijn. In het
VO moeten ook de leerlingen participeren in de medezeggenschap. Samen kijken zij
naar het beleid, dat door de school wordt uitgezet, bespreken dit met het bevoegd
gezag (meestal de directeur) en geven gevraagd en/of ongevraagd hun mening hierover.
In het medezeggenschapstatuut wordt de wijze waarop binnen de organisatie vorm
gegeven wordt aan de medezeggenschap door bevoegd gezag en raad vastgelegd. Haar
eigen werkwijze benoemt de MR in haar huishoudelijk reglement.
In de M.R. van onze school zitten drie personeelsleden en drie ouders.
De huidige leden van de M.R. zijn:
namens het personeel:
namens de ouders:
Dhr. P. Meese
Mevr. Dekkers
Mevr. S. Vanhommerig
Mevr. Knops
Mevr. C Schmale
Mevr. Vankan
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Alle ouders die leerlingen op onze school hebben kunnen zich kandidaat stellen en
worden ook door de ouders gekozen.
De personeelsleden van onze school kiezen hun afvaardiging.
De M.R. heeft bij bestuursbesluiten (aangaande onze school) die betrekking hebben op
wijzigingen, een door de wet bepaald advies- of instemmingsrecht.
6.3

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Behoren er twee of meer scholen tot een bevoegd gezag, dan zal het voorkomen, dat er
besluiten genomen worden die voor al die scholen gelden. Een bestuur dient dan een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in te richten. INNOVO heeft dus ook een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR van INNOVO heeft in totaal 12 zetels, gelijk verdeeld tussen de oudergeleding
en de personeelsgeleding. De leden van de GMR worden door de MR’en gekozen uit de
kandidaten, die zich verkiesbaar stellen. Deze kandidaten kunnen uit het hele
personeelsbestand van INNOVO komen. Zij hoeven geen lid te zijn van een MR van een
school.
De medezeggenschapsraden hebben een onafhankelijke positie in de organisatie. Het
bevoegd gezag (voor de MR’en de directeur en voor de GMR het CvB) komt op
uitnodiging van de raad om de raad te informeren over het te voeren beleid. Besluiten
doet de raad zonder bevoegd gezag en zonder dat het bevoegd gezag invloed op het
besluit uitoefent!
Wil je als medezeggenschap daadwerkelijk “mee kunnen zeggen” is de relatie tussen
“bevoegd gezag” en medezeggenschap van immens belang. Samen iets bereiken, samen
staan voor de organisatie, de mensen die erin werken en de leerlingen, die er leren kan
alleen op basis van een goede verhouding met een luisterend, geïnteresseerd, maar
kritisch oor voor elkaars opvattingen en uitgangspunten en met respect voor de rol die
eenieder in het geheel inneemt.
Meer informatie? Neem dan contact op met Ton Verhiel, secretariaat.
email: gmr@innovo.nl

6.4. Vrijwillige ouderbijdrage
Als school organiseren we tal van activiteiten. Om deze te kunnen bekostigen
organiseren we o.a. een sponsorloop en een paaseierenactie en vragen we een
ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders die weigeren de ouderbijdrage te
betalen lopen het risico dat hun kind van bepaalde activiteiten wordt uitgesloten. Het
kind komt dan gewoon naar school, maar krijgt een alternatief programma aangeboden.
Heeft u zwaarwegende redenen om de bijdrage niet te betalen dan verzoeken wij u
contact op te nemen met de directie.
De ouderbijdrage is momenteel als volgt geregeld:
1 kind per jaar € 30,00. Dit mag u in twee keer betalen. De eerste keer in september, de
tweede keer in januari. Hebt u 2 of meer kinderen op school dan betaalt u € 45,00 (of 2
X € 22,50) voor de twee kinderen samen.
Voor inwoners van diverse gemeenten bestaat de mogelijkheid om voor korting van het
schoolgeld in aanmerking te komen. Dit kunt u zelf navragen bij uw gemeente
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(Stichting Leergeld Parkstad – 045-5743636).
https://www.innovo.nl/vrijwillige-ouderbijdrage.html
6.5. Veiligheid
Alle leerlingen hebben recht op een onbezorgde schooltijd. Deze tijd staat in het teken
van ontwikkelen, ontdekken en leren. Leerlingen moeten veilig zijn, zodat ze in staat zijn
om te leren en zich te ontwikkelen. Een veilige omgeving voor scholieren en
onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op school is. En het voorkomen
van incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal, agressie en geweld. Dat kan
door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het
bestrijden van pestgedrag.
Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis
voelen. Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele
intimidatie op onze school. Om een veilig klimaat te waarborgen is er
 een pestprotocol
 een contactpersoon
 een klachtenregeling.
Wij willen dat alle kinderen door ons onderwijs kansen krijgen en hen aansporen het
beste uit zichzelf te halen. Hiervoor is een veilig schoolklimaat een noodzakelijke
voorwaarde. Veiligheid krijgt dan structureel aandacht op onze school. Tweemaal per
jaar vullen de leerlingen van de B- en C-unit en de twee hoogste A groepen een
veiligheidsthermometer in. Uit de totaalscore van deze meting worden dan acties
gepland en uitgevoerd
6.5.1. Fysieke veiligheid
Het schoolgebouw voldoet aan de huisvestingseisen volgens de Arbo-wet en het
landelijk bouwbesluit van het Ministerie van VROM. In de Arbo-wet zijn onder andere
eisen gericht op een verantwoorde inrichting van het gebouw, omgang met gevaarlijke
stoffen, brandveiligheid en algemene veiligheid.
Op onze school heeft juf Juliëtte Bijsmans de rol van veiligheidscoördinator. Zij wordt
daarin ondersteund door een preventiemedewerker op bovenschools niveau. Tot de
taken van de veiligheidscoördinator behoren onder andere:
- Introductie van huisregels, zodat kinderen, personeel, ouders en bezoekers zich
veilig gedragen.
- Registratie van ongevallen en risico’s, zodat er inzicht is waar en hoe ongelukken
(kunnen) gebeuren en er gericht maatregelen worden genomen ter voorkoming.
- Organisatie van minimaal een maal per jaar een ontruimingsoefening.
Een goed ontruimingsplan is noodzakelijk voor als er toch iets misgaat. Alle
aanwezigen op school moeten weten hoe ze moeten handelen bij brand of een
andere calamiteit.
Onze speeltoestellen voldoen aan de wettelijke regeling ‘Besluit veiligheid van
attractie- en speeltoestellen’. Dat besluit stelt onder andere eisen aan het ontwerp,
het fabricageproces en aan onderhoudswerkzaamheden.
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Op grond van de Arbo-wet
- voeren wij verzuimbeleid, inclusief verzuimbegeleiding;
- bieden we werknemers een periodiek arbeids- en gezondheidskundig onderzoek
aan
- stellen we voldoende bedrijfshulpverleners aan
- zijn we in het bezit van een goedgekeurde risico-inventarisatie en evaluatie
- leven we de brandveiligheidsvoorschriften na
- melden we ongevallen met ernstig letsel direct aan de arbeidsinspectie.
6.5.2. Sociale veiligheid
Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich
thuis voelen. Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of
seksuele intimidatie op onze school. Om een veilig klimaat te waarborgen hebben we
twee contactpersonen en is er een klachtenregeling.
Acties op school die bijdragen aan het verhogen van de sociale veiligheid zijn:
- leerlingen actief betrekken bij het maken van school- en gedragsregels;
- projecten sociale competenties voor leerlingen;
- training ‘Omgaan met agressief gedrag’ voor personeel;
- vertrouwensleerlingen aanstellen voor het oplossen van pesten en roddelen;
- weerbaarheidtrainingen;
- goede contacten van de kinderen, het personeel en de ouders met
de wijkagent;
- bespreken en toepassen van de afspraken en maatregelen zoals vastgelegd in
pestprotocol
- aanpak cyberpesten (onderdeel in pestprotocol)
- lesmateriaal voor sociaal-emotionele vaardigheden;
- het volgen van de ontwikkeling die onder andere het Ministerie van Economische
Zaken en de Stichting Kennisnet nemen op het gebied van veilig internet en
minderjarigen.
- ‘lik- op- stuk’ beleid voeren: aangifte doen van mishandeling/bedreiging/vernieling;
- bij geweld en agressief gedrag de ouders informeren over het gedrag van hun kind
en betrekken bij te treffen sanctiemaatregelen;
- begeleiding organiseren via bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk
werk, Bureau Halt.
6.6. Verzekeringen
Door INNOVO zijn de volgende collectieve verzekeringen afgesloten:
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Ongevallenverzekering
Reisverzekering
Werkgeversaansprakelijkheid motorvoertuigen
Ga naar https://www.innovo.nl/schoolverzekering.html
De bovenstaande verzekeringen zijn afgesloten via onze tussenpersoon, Meeùs
Assurantiën te Heerlen. Deze polissen worden hieronder nader beschreven.
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Naast deze verzekeringen zijn er nog overige verzekeringen van toepassing niet
collectief geregeld waarvoor niet het schoolbestuur, maar de gemeente
verantwoordelijk is.
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (doorgaans genoemd WA-verzekering)
Deze verzekering heeft tot doel toegebrachte schade (personen- en zaakschade, en de
hiermee gepaard gaande gevolgschade) te vergoeden, voor zover die het gevolg is van
handelen of nalatigheid van verzekerden, die daarvoor aangesproken dienen te worden.
De dekking is van kracht voor bestuur, leerkrachten, overig personeel, ouders,
leerlingen en vrijwilligers, voor zover zij optreden in onderwijs- respectievelijk
schoolverband, zowel in de school als daarbuiten.
Ongevallenverzekering
Deze verzekering heeft tot doel een eenmalige uitkering te verstrekken naar aanleiding
van een ongeval. De ongevallenverzekering is van kracht tijdens de schooluren en alle
activiteiten in schoolverband, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel
langer als het rechtstreeks komen en gaan van de activiteiten vergt.
De dekking is van kracht voor leerlingen, personeelsleden, en alle ondergeschikten van
de school.
Reisverzekering
Deze verzekering is van kracht tijdens reizen, kampen en excursies welke door of onder
toezicht van INNOVO plaatsvinden. Er is onder andere dekking voor verlies/diefstal van
eigendommen, geneeskundige kosten en extra gemaakte kosten.
De dekking is van kracht voor leerlingen, personeelsleden, en alle ondergeschikten van
de school. Voor deze verzekering geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar.
Werkgeversaansprakelijkheid Motorvoertuigen (WEGAM)
Deze verzekering dekt de schadevergoedingsverplichting van INNOVO op grond van
artikel 7:611 BW en 7:658 BW voor niet elders verzekerde schade als gevolg van een
ongeval die de verzekerden kunnen lijden tijdens verkeersdeelname doordat zij in het
kader van hun werkzaamheden bij een ongeval betrokken raken.
Hieronder valt eveneens personen- en zaakschade, waarvoor INNOVO op grond van
artikel 7.611 BW gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering.
De dekking is van kracht voor werknemers, uitzendkrachten, oproepkrachten,
stagiaires*, gedetacheerden en vrijwilligers.
(* Betreft de op school werkzame stagiaires en niet leerlingen van een school die ergens
stage gaan lopen.)
Overige verzekeringen
Opstal en Inventaris
Schade aan inventaris, gebouw en terrein van schoolgebouwen veroorzaakt door
inbraak, diefstal, vandalisme of als gevolg van weersomstandigheden worden niet door
het schoolbestuur verzekerd. Voor deze onderdelen is de economische eigenaar van de
schoolgebouwen verantwoordelijk. Dit betreft in vrijwel alle gevallen de gemeente.
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Evenementen
Voor schoolevenementen waarbij van derden materialen / middelen worden gehuurd
(bijv. huren feesttent, audio/licht, stellages, etc.), is een aanvullende
evenementenverzekering aan te bevelen. Deze dient de school zelf af te sluiten, via
Meeùs Assurantiën. Let wel, de gebruikelijke aansprakelijkheid - en
ongevallenverzekering is wel gewoon van toepassing op deze school gerelateerde
evenementen.
6.7

Ongewenst (agressief) gedrag van ouders
Het omgaan met ongewenst of agressief gedrag behoort tot de verantwoordelijkheid van
de directie.
Het gedrag van de ouders kan een reactie zijn op de aanpak van het gedrag van hun kind,
omdat de vertrouwensrelatie tussen ouder en school is verstoord, omdat de ouders niet
akkoord gaan met een maatregel van de school of als reactie op het gedrag van andere
kinderen naar hun eigen kind. In het omgaan met ernstig ongewenst of agressief gedrag
van ouders is het noodzakelijk om de grenzen van wat acceptabel is duidelijk te trekken.
Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag:
 Handtastelijkheden jegens leerlingen en leerkrachten;
 Dreigen met fysiek geweld;
 Verbaal geweld;
 Ongepast aanspreken van andere kinderen waarbij de relatie “groot tegenover
klein” is ingezet;
 Schelden/vloeken;
 Zonder afspraak aanspreken van leerkrachten in het bijzijn van andere ouders of
leerlingen en waar sprake is van een bijzonder negatieve gesprekslading.
Is deze grens overschreden, dan kan (binnen het kader van het vastgestelde beleid ten
aanzien van de schorsing en verwijdering van leerlingen) worden besloten tot:
 Het geven van een waarschuwing aan de ouders – leerlingen;
 Het schorsen van de leerling;
 De ouders verzoeken een andere school voor hun kind te zoeken;
 De leerling te verwijderen;
 De ouders een “schoolverbod” te geven.
Een schoolverbod houdt in dat de ouders niet zonder toestemming van
de directie op het terrein van de school komen.
Noodzakelijk bij het handhaven van gedragsregels is:
 Een goede registratie van de voorvallen;
 De rijksinspectie informeren;
 Zo nodig de wijkagent informeren;
 Zo nodig melding te doen bij de leerplichtambtenaar;
Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen en of ouders, is het van groot belang om te
registreren wat er is gebeurd, welke afspraken zijn gemaakt en welke besluiten zijn
genomen.
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De rapportage wordt opgeslagen in het leerlingendossier. Ouders hebben het recht van
inzage in het leerlingendossier van hun kind.
6.8

Informatievoorziening gescheiden ouders
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is
over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de
leerling verloopt.
De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens
gescheiden ouders. De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de
ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogischdidactische verantwoordelijkheid jegens de leerling.
De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die
niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met
betrekking tot het kind.
De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide
ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/informatievoorzieningengescheiden-ouders.html

6.9

Tevredenheidonderzoek ouders
In het schooljaar 2009-2010 is er een tevredenheidonderzoek geweest onder de ouders.
In schooljaar 2012-2013 is dezelfde enquête weer afgenomen.
De ouders konden een score geven van 1 (laag) – 4 (hoog) op de volgende onderdelen:

Bereikbaarheid school
Schooltijden
Veiligheid
Inrichting gebouw
Voorzieningen
Omgang leerlingen -team
Sfeer in de klas
Betrokkenheid leerlingen
Het lesgeven
Handelingsplan
Begeleiding
Schoolklimaat
Contact met de school
Vervolgtraject
Resultaten
Rapportcijfer*
* score van 1-10
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2009-2010
3,3
3,8
3,4
3,6
3,5
3,6
3,7
3,3
3,8
3,6
3,8
3,9
3,7
3,5
3,7
8,2

2012-2013
3,4
3,9
3,6
3,8
3,7
3,6
3,7
3,3
3,7
3,4
3,7
3,8
3,7
3,7
3,7
8,6
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2015-2016
3,4
3,3
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4
3,6
3,5
3,5
3,3
7,9

In april 2014 hebben de ouders (74 respondenten) de Kwaliteitsvragenlijst ingevuld. (Bureau
Beekveld & Terpstra), waarvan hieronder een weergave:
Landelijk gemiddelde
Schoolklimaat*
3,2
Onderwijsleerproces*
3,1
Informatie en communicatie* 3,0
Algemeen*
3,5
Rapportcijfer (tussen 1-10)
7,6
*score 1-4.

Griffel gemiddelde
3,4
3,4
3,3
3,8
8,3

Aandachtspunten blijven het leerling-vervoer en de verkeersveiligheid in de
Heldevierlaan.

7.

Belangrijke praktische zaken

7.1. Gronden voor vrijstelling van het onderwijsactiviteiten
De leerlingen van onze school nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde
onderwijsactiviteiten
met dien verstande dat die onderwijsactiviteiten voor leerlingen onderling kunnen
verschillen. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van
het deelnamen aan bepaalde onderwijsactiviteiten:
- deelname aan godsdienstlessen. Voor leerlingen die niet gelovig zijn of waarvan bij
de aanmelding blijkt dat zij tot een andere geloofsrichting behoren dan de R.K. én
waarvan de ouders aangeven dat zij er moeite mee hebben dat hun kind de
godsdienstlessen volgt, kan tijdens de godsdienstlessen een alternatieve lesstof
aangeboden worden. Bij vieringen in de kerk is een passend aanbod mogelijk.
- deelname aan gymnastieklessen op basis van medische indicatie. In een dergelijk
geval geldt eveneens dat de school in plaats van de gymnastiekles een alternatief
lesprogramma aanbiedt.
Zie ook https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-van-onderwijsactiviteiten.html
Regels voor toelating
De Wet primair onderwijs (Wpo) en Wet op de expertisecentra (WEC) vermelden dat de
beslissing over toelating van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. In de praktijk ligt
deze beslissingsbevoegdheid bij de directie van onze school.
De aannamecriteria van onze school zien er als volgt uit:
- alhoewel onze school een katholieke school is, worden in principe leerlingen van elke
geloofs-overtuiging tot onze school toegelaten, mits de katholieke grondslag van onze
school gerespec-teerd wordt;
- onze school staat in beginsel open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een
beperking. In-dien er beslist moet worden over de toelating, houden we er uiteraard
rekening mee of we de juiste ondersteuning en specifieke begeleiding kunnen bieden
die voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is. Indien er besloten wordt tot
toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld,
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gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure worden van jaar tot jaar
bekeken.
Informatie over de ondersteuning die onze school kan bieden, is opgenomen in het
Schoolondersteu-ningsprofiel (SOP) dat op de website van onze school te vinden is.
Voor uitgebreide informatie, incl. de wettekst (passage met betrekking tot aanmelding
en toelating), ver-wijzen wij u naar de site van INNOVO.
Hier treft u ook het INNOVO-aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen aan d.d. januari
2015.
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html
7.2. Rapportage aan ouders
- een klassikale ouderavond in de eerste weken van het nieuwe schooljaar
(over algemene schoolzaken, maar ook groepsspecifieke zaken).
- een huisbezoek (rond oktober, zie verder 8.2.7.).
- 3 keer een rapport (november, maart/april, einde schooljaar),
(waarvan 2 x een individuele rapportbespreking: maart/april en einde schooljaar
in de vorm van een kwartiergesprek).
De schoolverlaters ontvangen aan het einde van het schooljaar een getuigschrift.
Het rapport is bedoeld als stimulans om gemotiveerd te blijven werken en het
vertrouwen in eigen kunnen te vergroten. In het derde rapport wordt vermeld naar
welke groep uw kind na de zomervakantie gaat.
- adviesgesprek schoolverlaters (februari). In samenspraak met U, de leerkracht, de psycholoog en de directrice wordt besproken naar welk
vervolgonderwijs uw kind zal gaan.
7.3.a. Overblijven
Omdat onze school een streekschool is, blijven alle kinderen tussen de middag over. De
van thuis meegebrachte boterhammen, het drinken en het fruit worden in de klas
opgegeten. Geef geen koolzuurhoudende dranken in glas en blik mee. Na het eten
poetsen de kinderen hun tanden. Verpakkingen van brood e.d. wordt weer mee naar
huis genomen. Fruitresten kunnen op school achtergelaten worden.
Meer dan de helft van de pauze wordt aan spelen besteed.
Bij slecht weer worden er binnen spelletjes gedaan.
Het toezicht geschiedt door het personeel.
7.3.b Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang, opvang
op vrije school(mid)dagen, dan wel opvang tijdens schoolvakanties of een combinatie
hiervan.
Op 5 oktober 2006 is de Wet Primair Onderwijs aangepast in die zin dat alle
basisscholen, dus niet alleen brede scholen, mogelijkheden tot buitenschoolse opvang
moeten bieden, waardoor kinderen van half 8 ’s ochtends tot half 7 ’s avonds een
zinvolle en plezierige dagbesteding hebben.
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Het voorzien in BSO sluit nauw aan bij de reeds door INNOVO ingezette koers van
“educatief partnerschap”. Als school zijn we op zoek gegaan naar een aanbod dat past
bij de wensen van kinderen, ouders, scholen en INNOVO. Dit alles binnen de financiële
middelen die de overheid ter beschikking stelt.
Vijfhonderd meter verwijderd van onze school ligt de BSO-instelling Humanitas, waar u
indien u dit wenst van gebruik kunt maken.
7.4. Vervoer
De kinderen moeten hierin worden opgevoed tot zelfstandigheid.
Zij zullen dan ook, indien nodig en mogelijk, met openbaar vervoer reizen. Voor
kinderen die dichtbij wonen betekent dit dat zij per fiets komen of te voet. Kinderen
met moeilijke lijnbusverbindingen en de jonge kinderen (t/m 10 jaar) worden met de
bus(jes) opgehaald.
De vergoeding van de kosten moet u met de gemeente regelen.
Vraag vergoeding in de vervoerskosten (ook als u uw kind zelf vervoert of gebruik maakt
van openbaar vervoer) altijd tijdig aan d.m.v. het aanvraagformulier. Vergoeding wordt
alleen gegeven als u meer dan 2 km. van school af woont. Afhankelijk van de gemeente
en uw inkomen moet u jaarlijks een vervoersbijdrage aan de gemeente betalen.
Het leerlingenvervoer valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school maar van
de gemeente. Het maken van goede afspraken is dus van groot belang.
Enkele afspraken busvervoer:
- De kinderen moeten klaar staan als de bus komt.
- Gaat uw kind niet mee (bij ziekte of verlof) geeft u dit dan door aan
de chauffeur.
- Bent u niet tevreden met het vervoer, zeg het dan tegen de chauffeur, of
belt u het taxibedrijf. Vindt u geen gehoor voor uw klacht, bel dan eerst
de gemeente (afd. Leerlingenvervoer) en vervolgens de school.
- De vervoerder stuurt aan alle ouders van leerlingen die in het leerlingenvervoer zitten
een reglement waarin alle afspraken in vermeld staan.
- Gaat uw kind na school niet naar huis? Mag het naar opa/oma, tante of
vriendje? Geef dan altijd een briefje mee. U kunt de school ook bellen.
Doet u dit niet, dan sturen wij uw kind gewoon naar huis met het van toepassing
zijnde vervoer.
7.5. Eerste Heilige Communie
Op onze school bestaat de mogelijkheid dat de leerlingen de communie doen. Dit
gebeurt al een aantal jaren samen met basisschool de Horizon. Ouders worden tijdig op
de hoogte gebracht van de gang van zaken.
7.6. Algemene schoolregels
- Wij gaan respectvol met elkaar om en accepteren ieder zoals hij/zij is.
- Er wordt op school dus niet gevochten of gescholden. Problemen lossen we
op d.m.v. de in de Padles aangeleerde regels.
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- Tijdens de pauzes mogen de kinderen het schoolplein niet verlaten.
- Er is een speelplaatsreglement. Dit verschilt per locatie en is daar ter
inzage.
- Ter bevordering van het gezond gedrag proberen wij onze school "snoepvrij" te houden. Geef de kinderen dus geen snoep mee naar school.
- Op verjaardagen mag uw kind natuurlijk trakteren wat u zelf kiest.
Dus ook snoep.
Praktische tips:
- Om moeilijkheden van verlies en diefstal te voorkomen mogen de kinderen
geen geld mee naar school nemen. Mocht uw kind toch geld nodig hebben,
laat het dan het geld bij de eigen leerkracht in bewaring geven.
- Laat uw kind ook geen dure sieraden of horloges meenemen.
(Tijdens de gymlessen moeten alle sieraden af).
- Wij verzoeken u de kinderen geen speelgoed mee naar school te geven.
Ze worden hierdoor te veel afgeleid of het kan stuk gaan, verloren raken,
e.d. Een enkele keer is natuurlijk geen probleem.
- Naast algemene regels heeft elke klas nog zijn eigen leefregels opgesteld die u
bijvoorbeeld op een klassenouderavond kunt bespreken met
de groepsleerkracht.
- Een GSM hoeft niet mee naar school genomen worden. Wij zijn altijd
telefonisch bereikbaar. Mocht uw kind toch een keer de GSM nodig hebben
neem dan eerst contact op met de groepsleerkracht. Op school levert uw kind de gsm
in bij de leerkracht die het toestel bewaart tot aan het einde van de dag. Het mag
verder duidelijk zijn dat het meenemen van een gsm geheel op eigen risico is.

Schoolregels specifiek

leren met plezier
op je eigen manier!
-
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Een fijne schooltijd begint bij jezelf!
We helpen elkaar.
We proberen zo met elkaar om te gaan (denk aan PAD) dat iedereen zich prettig
voelt.
We proberen samen (leerlingen en leerkrachten) rust, orde en regelmaat te creëren.
Dit doen wij voor onszelf en voor anderen.
Klassenregels

-

Binnenkomst gedurende de gehele dag
Als de eerste bel gaat, lopen wij rustig naar binnen.
We hangen de jassen op en leggen onze spullen op de afgesproken plaats.
Bij de tweede bel, 5 minuten later, starten de lessen.

-

Binnenkomen in het lokaal
We komen rustig het lokaal binnen.
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-

Gebruik van het lokaal
In elke klas zijn er leerlingen die taken hebben (Pad-kind en/of hulpje).

-

Individueel werk
We luisteren naar elkaar.
Als we iets willen zeggen of vragen, steken we de vinger op.

-

Groepswerk
We werken samen en helpen elkaar.

-

Verlaten van het lokaal
We zorgen samen dat het lokaal netjes opgeruimd is.

-

Buiten het lokaal
Ook buiten het lokaal zijn wij rustig.
Na toiletbezoek wassen we de handen en laten de wasbak en toilet netjes
achter.

-

Regels tijdens het eten
We denken aan onze tafelmanieren.
Snoep? Alleen als iemand uit je groep jarig is.
We nemen geen koolzuurhoudende (met prik) dranken mee.

-

Omgang met elkaar
We zijn eerlijk.
We zijn aardig.
Je vraagt of je iets mag lenen.
Van ruilen komt huilen.

-

Jarig
De jarige mag samen met 1 leerling met de verjaardagskaart rondgaan.
We doen dit aan het einde van de ochtend.( C unit: einde van de middag)
Speelplaatsregels
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We zijn aardig tegen elkaar.
Blijf op de speelplaats. Denk aan de lijnen!
Loop op de tegels en niet door de struiken.
Gebruik alleen de ballen van school. Laat eigen ballen thuis.
Je eten niet op? Op de speelplaats mag je het opeten.
Houd de speelplaats schoon. Gebruik de prullenbak!
Wil je naar binnen? Vraag even of dat mag.
Speel veilig! Denk aan leuke spelletjes.
Het spelmateriaal gebruiken we waar het voor gemaakt is.
We ruimen alles op!
Rust nodig? Ga naar de pad-plek.
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groen

geel

rood

Als het mis gaat, krijg je een gele kaart.
1 gele kaart kun je terugverdienen met 3 groene kaarten. (en in de C-unit met 5
groene kaarten)
Heb je 3 gele kaarten of iets heel ergs gedaan?, dan krijg je een rode kaart. We gaan
praten met je ouder(s) en je blijft 1 woensdagmiddag op school.
Heb je geen gele kaart en geen rode kaart?
Proficiat, je mag meedoen met de activiteit.
Om de kinderen in de vrije buitensituatie te begeleiden maken wij gebruik van het gele
en groene kaarten systeem. Bij een overtreding van de buitenregels krijgt het kind een
gele kaart. Deze gele kaart kan het weer wegwerken door drie groene kaarten te
verdienen. Groen betekent goed gespeeld buiten. Gele kaarten kunnen betekenen niet
mee mogen doen aan de keuzeactiviteit. Dit komt slechts zelden voor omdat de
kinderen de kans krijgen hun gele kaarten tijdig weer weg te werken.
Een rode kaart krijgt een kind als het 3 gele kaarten heeft of een zeer ernstige en
gevaarlijke overtreding heeft begaan. De ouders worden geïnformeerd en het kind moet
op woensdagmiddag nablijven.
De school-, klassen-, en speelplaatsregels liggen in elke klas ter inzage. Regels en
afspraken worden telkens weer met de kinderen besproken.
7.6. Excursies
In de loop van het jaar worden ook verschillende excursies gemaakt. Wanneer in de klas
gesproken wordt over dieren, de post of andere onderwerpen, dan proberen we dat
ook echt te gaan bekijken, door een bezoek te brengen aan: de kinderboerderij, het
Thermenmuseum, Begraafplaats Margraten, brandweer, ziekenhuis, enz.
Soms doen we een beroep op ouders om de kinderen naar de bestemming te brengen
met auto's.
7.7. Laatste schoolweek
In de laatste schoolweek worden er een aantal activiteiten georganiseerd. U wordt als
ouder uiteraard ruim van tevoren op de hoogte gebracht van deze activiteiten.

7.8. Schoolreisje
Alle kinderen uit de overige groepen gaan aan het einde van het schooljaar op
schoolreisje. U krijgt daar t.z.t. nadere informatie over.
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7.9. Gymnastiek
Uw kind heeft 2 x per week gymnastiek. Hiervoor heeft het nodig:
- gymkleding: gympakje of een korte broek met een T-shirt en gymschoenen.
Gymnastiek / bewegingsonderwijs vinden wij in deze tijd erg belangrijk. De kinderen
leren hun lichaam optimaler gebruiken en ontwikkelen.
De vakleerkracht en de groepsleerkrachten hebben samen een jaarprogramma
opgesteld, zodat alle onderdelen van beweging aan bod komen.
Er is een goede afweging tussen oefeningen en spel.
Gymnastiek draagt ook bij tot karaktervorming en sociaal gedrag van het kind. Ze leren
samenspelen met anderen tijdens een spel. Ze leren winnen, maar ook verliezen. Vaak
kunnen kinderen zich tijdens de gymlessen heerlijk uitleven en afreageren.
Als het weer het toelaat gaan we regelmatig naar buiten, op het gras of op de tegels.
Uw kind dient aan alle lessen deel te nemen. Als er iets bijzonders aan de hand is, geef
uw kind dan een briefje mee zodat wij weten dat hij/zij niet mag meedoen. Als uw kind
niet mag meedoen om gezondheidsredenen (bijv. inspanningsastma e.d.) dan graag een
bericht van de huisarts.
7.10. Huiswerk
Wij krijgen vaak vragen van ouders over het maken van huiswerk en het houden van
spreekbeurten.
In de A- en B-unit wordt er incidenteel, in overleg met ouders/verzorgers huiswerk
meegegeven. In de C-unit krijgen álle leerlingen 1 keer per week huiswerk mee.
De bedoeling van dit huiswerk is dat leerlingen leerstof, die op school al behandeld is,
thuis zelfstandig kunnen oefenen. Het zou fijn zijn als u uw kind stimuleert in het maken
en op tijd inleveren van meegekregen huiswerk.
Omdat de leerstof al op school is uitgelegd zou hulp van ouders/verzorgers niet nodig
hoeven te zijn. We willen namelijk voorkomen dat u – met alle goede bedoelingen – uw
kind thuis andere leerstrategieën aanbiedt dan wij op school doen. Ook is het niet de
bedoeling dat er thuis een hoop stress ontstaat vanwege het moeten maken van
huiswerk (de verantwoordelijkheid ligt bij het kind).
Op dit moment worden er in de A-unit geen spreekbeurten gehouden. Wel wordt daar
op allerlei manieren en op het niveau van het kind geoefend met het spreken voor de
klas.
In de lagere B-groepen wordt ook geoefend met het spreken voor de klas. In de hogere
B-groepen en in de C-unit worden wel al spreekbeurten gehouden.
Het is fijn als u uw kind ondersteunt bij het maken van een eventuele spreekbeurt, maar
ook hier ligt de verantwoordelijkheid bij het kind.
7.11 Creatieve werkvormen
Het doel van de lessen, tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen is dat de
leerlingen op een leuke, vaak speelse en creatieve manier werken aan zaken als: grote
en kleine motoriek, lichaamsbesef, kleurenleer, vlakverdeling en meerdere technieken.
Dit wordt uitgevoerd door het gebruik van vele verschillende technieken.
De onderwerpen komen voort uit de belevingswereld van het kind, en/of
seizoensgebonden en/of actualiteit.
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7.12. Informatie Communicatie Technologie
Een ICT-er heeft de coördinatie over het computergebeuren binnen de school. Het ICT
beleidsplan ligt op school ter inzage.

8.

Wettelijke regelingen

8.1. Klachten en klachtenprocedure
Waarom een klachtenregeling?
In de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat elk schoolbestuur een
klachtenregeling moet hebben. Dit is bepaald in de zogenaamde 'Kwaliteitswet'. Deze
klachtenregeling is bedoeld voor ouders, leerlingen, personeel en andere
belanghebbenden, die een klacht hebben “over gedragingen en beslissingen dan wel
het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen” van het bestuur of
een persoon, die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.
Waarom een klachtregeling?
De onderwijswetgeving is met ingang van 1 augustus 1998 gewijzigd in verband met de
invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht, ook wel de Kwaliteitswet
genoemd. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de
kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de
school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren
van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de regeling wordt
beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de
betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig
schoolklimaat).
De contactpersoon
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De contactpersoon is de ‘wegwijzer’ binnen school bij een klacht. De contactpersoon
zal samen met u bekijken waar u uw klacht het beste kunt neerleggen. De
contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk op te lossen. Op elke school binnen
onze stichting zijn twee contactpersonen aangesteld, een ouder en een leerkracht, bij
voorkeur een man en een vrouw. Dit betekent niet dat indien de klager een ouder is
naar de oudercontactpersoon moet en de leerkracht naar de leerkrachtcontactpersoon.
De klager is hier vrij in.
De leerkrachtcontactpersoon en oudercontactpersoon voor onze school is:
Mevrouw van Montfort
045-5724910
Het klachtmeldingsformulier, de volledige tekst van de klachtenregeling en een notitie
met veel gestelde vragen en antwoorden over de klachtenregeling is te vinden op de
website van INNOVO.
https://www.innovo.nl/regelingen/klachten.html
De vertrouwenspersoon
Aan INNOVO zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen verbonden. De
vertrouwenspersoon gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden
bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie komen dat dit niet wenselijk is,
dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij
de klachtencommissie. Verder begeleidt de vertrouwenspersoon de klager.
De klager zelf bepaalt uiteindelijk of deze een klacht al dan niet indient bij de
klachtencommissie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover
noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding.
De vertrouwenspersonen, zijn niet verbonden aan één van onze scholen.
Naam en adresgegevens:
Drs. Paul Nijpels
Telefoon: 043 - 407 82 82 / 06 – 463 459 16
E-mail: paul.nijpels@home.nl
Bert van Oosterbosch
Telefoon: 045 – 531 29 81 / 06 – 119 270 04
E-mail: bert@bct-bv.nl
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
INNOVO is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO),
waaronder de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs ressorteert.
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)
t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
E-mail: info@gcbo.nl
50

Schoolgids sbo de Griffel 2016-2017

www.gbo.nl
Telefoon: 070 – 386 16 97
Fax: 070 – 302 08 36






In de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) werken 4 klachtencommissies
voor het bijzonder onderwijs samen.
Het gaat om de volgende klachtencommissies:
de klachtencommissie voor het katholiek onderwijs;
de klachtencommissie voor het protestants-christelijk onderwijs;
de klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs;
de klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs.
De vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs.
Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de
vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voor
doen op het gebied van:
o Seksuele intimidatie en seksueel misbruik
o Psychisch en fysiek geweld
o Extremisme en radicalisering
Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren.
Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen
van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is alle
werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).

8.2.a Schorsing en verwijdering
Schorsing
Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid
tot schorsing in de Wet op het primair onderwijs (WPO, artikel 40c) opgenomen.
Een schorsing is een besluit van het bevoegd gezag om de leerling, wegens een
bepaalde gedraging, tijdelijk niet toe te laten tot de lessen of tot de school. De leerling
wordt in een aparte ruimte gezet en gaat daar werken aan zijn schoolwerk of krijgt
schoolwerk mee naar huis.
In artikel 40c van de WPO zijn de volgende punten opgenomen:
1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van
ten hoogste één week (maximaal 5 dagen achtereen) schorsen.
2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt.
3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan
één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis hiervan via het Internet
Schooldossier (ISD), formulier ‘schorsingen en verwijderingen’.
Ouders kunnen bezwaar maken tegen de schorsing door middel van het indienen van
een klacht (klachtenregeling.) Ouders kunnen ook naar de civiele rechter stappen.
Verwijdering
In artikel 40 lid 11 van de WPO zijn de volgende punten opgenomen:
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1. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken
leerkracht.
2. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd
gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te
laten.
3. Onder ‘andere school’ kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs,
speciaal voortgezet onderwijs, een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs.
Binnen 6 weken na de schriftelijke mededeling, kunnen de ouders bij het bevoegd gezag
schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing. Het bevoegd gezag beslist
binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren. Alvorens te beslissen hoort het bevoegd
gezag de ouders.
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/schorsing-en-verwijdering.html
Klik op onderstaande link voor informatie van de Inspectie van het Onderwijs.
http://www.onderwijsinspectie.nl/nieuwsbriefbijlage/2014/schorsing-in-hetbasisonderwijs.html
Met betrekking tot verwijdering volgt de school een vastgestelde procedure.
1. Voordat besloten wordt een leerling te verwijderen hoort de directeur zowel de
betrokken ouders als de groepsleerkracht.
2. De verwijdering wordt schriftelijk aan de ouders medegedeeld.
In dit besluit worden vermeld de reden voor de verwijdering, de ingangsdatum, de
eventueel andere genomen maatregelen en de mogelijkheid tot het maken van
bezwaar.
3. De directeur meldt de verwijdering terstond aan de leerplichtambtenaar, de
Inspecteur en het College van Bestuur door toezending van een afschrift van de brief
genoemd in punt 3. Ingeval van twijfel over de vraag of er voldoende grond is voor
een verwijdering overlegt de directeur eerst met het College van Bestuur en zonodig
de Inspecteur en de Leerplichtambtenaar, alvorens het besluit tot verwijdering te
nemen.
4. Voordat de school het besluit tot verwijdering kan uitvoeren dient ervoor worden
gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Wanneer het
gedurende acht weken, gerekend vanaf het tijdstip waarop het besluit tot
verwijdering aan de ouders is meegedeeld, niet lukt de leerling op een andere
school te plaatsen, kan de directeur de leerling verwijderen zonder vervolgonderwijs
veilig te stellen. Het bestuur moet kunnen bewijzen zich gedurende deze periode te
hebben ingespannen om een andere school te vinden. Contacten met de andere
scholen in dit kader worden dan ook zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.
5. Gedurende de wachttijd van acht weken stelt de school de leerling in staat,
bijvoorbeeld door het meegeven van huiswerk, te voorkomen dat de leerling een
achterstand oploopt. Er blijft voor de school een onderwijsverplichting bestaan.
52

Schoolgids sbo de Griffel 2016-2017

6. De definitieve verwijdering wordt ook schriftelijk aan de ouders medegedeeld met
daarin opgenomen dezelfde punten als genoemd in punt 3 aangevuld met een
weergave van de uitkomsten van het zoeken naar een andere school.
7. De school draagt zorg voor een goed dossier, dat het besluit tot verwijdering kan
dragen, te denken valt in dit kader aan schriftelijke waarschuwingen, genomen
maatregelen, schorsingsbesluit etc.
8. Op grond van artikel 63 WPO en artikel 61 WEC kunnen de ouders binnen 6 weken
na de mededeling, bedoeld in het tweede lid bij het bevoegd gezag schriftelijk hun
bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing.
Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren. Alvorens
te beslissen hoort het bevoegd gezag de ouders.
9. Indien de ouders zich niet kunnen verenigen met het besluit op het bezwaar hebben
zij nog altijd de mogelijkheid het besluit aan te vechten voor de rechter in een civiele
procedure. `
8.2.b
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Stappenplan “leerling verwijderen uit de klas”
Leerling krijgt een waarschuwing.
2e waarschuwing
Time out in de klas (padstoel, leeshoek, apart zetten…)
Time out uit de klas. Tijdlimiet maximaal 5 minuten.
Groepsleerkracht heeft kort gesprek met leerling, waarin de afspraken herhaald
worden.
Verwijdering uit de klas naar andere groepsleerkracht (met werk!)
Leerling wordt onder begeleiding naar deze groep gebracht.
Verwijdering uit de klas naar unitleider. Unitleider verzint een oplossing (naar een
andere groep, lagere groep, bij unitleider ….)
Als unitleider niet aanwezig is: naar directie
Directie niet aanwezig? Unitleider verzint oplossing (raadplegen andere unitleider,
contact met ouders opnemen…)

Als een kind weigert om zelf uit de klas te gaan.
1.
Leerling wordt mondeling verzocht de klas te verlaten
2.
Door een leerling een andere leerkracht laten halen (afhankelijk van leerling:
mannelijke / vrouwelijke leerkracht, leerkracht met wie hij een band heeft…)
3.
Unitleider verzoekt leerling mondeling de klas te verlaten.
4.
Directie verzoekt de leerling mondeling de klas te verlaten.
5.
Weigert de leerling nog steeds? Samen met je collega wordt het kind fysiek uit de
klas begeleidt.
6.
Andere groepsleerkracht vangt de leerling op (lukt dit niet: unitleider, lukt dit ook
niet: directie.
7.
Ouders worden ingelicht wanneer een leerling uit de klas verwijderd is.
8.3. Actief burgerschap en sociale integratie.
Wat is actief burgerschap en sociale integratie?
Het Ministerie OCW formuleert actief burgerschap als: de bereidheid en het vermogen om
deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
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In de toelichting op de WPO over de verplichting voor scholen om bij te dragen aan de
integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving, wordt onder sociale integratie
verstaan: een deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan
de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en
haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse
cultuur.
Waarom vinden we actief burgerschap en sociale integratie belangrijk?
Alleen al door onze leerlingen staat de school midden in de samenleving. Deze is steeds
meer gericht op individualisering. Daarmee neemt de sociale binding (ook sociale cohesie
genoemd) af. Plichten en rechten die horen bij burgerschap zijn hierdoor op de
achtergrond geraakt. Ook zijn veel ouders en kinderen door een allochtone herkomst niet
gewend aan de burgerschapstradities en –gebruiken van onze samenleving. Wij hebben de
overtuiging dat meer menselijke solidariteit, goede manieren, sociale controle, kortom
burgerschapsgedrag, bijdraagt aan de sociale cohesie.
Op school verkeren alle kinderen in grote groepen leeftijdgenoten, die allemaal van elkaar
verschillen. De kinderen leren met de verschillen om te gaan en leren tevens met anderen
op basis van gelijkwaardigheid samen te werken. Op deze wijze worden ze voorbereid om
in de maatschappij goed te kunnen functioneren.
Leerlingen nemen zelf ook deel aan het maatschappelijk leven in uiteenlopende situaties:
op straat, bij sport, in clubjes, bij familie, onder vrienden. Wij benutten die ervaringen en
stimuleren kinderen in hun maatschappelijke participatie.
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/actief-burgerschap-en-socialeintegratie.html
8.4.

Verwijsindex, Regionale aanpak kindermishandeling (RAK), Centrum Jeugd en Gezin
(CJG)
De Verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de
overheid. De overheid heeft deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met
kinderen en jongeren waarbij professionals van verschillende organisaties niet van
elkaar wisten dat ze in hetzelfde gezin werkzaam waren. Met de verwijsindex wilt de
overheid meerdere professionals die zich om het kind of jongere ontfermen, snel tot
elkaar brengen. De Verwijsindex is onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid.
Hoe werkt de Verwijsindex?
Een hulpverlener besteedt extra zorg aan uw zoon of dochter. Deze hulpverlener kan
uw kind dan signaleren in de Verwijsindex. Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan bespreekt
de hulpverlener dit met u. Als uw kind ouder is dan 16 jaar dan bespreekt de
hulpverlener het met uw kind zelf. Alleen algemene gegevens, zoals het
Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum worden in de Verwijsindex
opgenomen. De reden van signalering wordt niet vermeld.
Als er twee of meer signaleringen gemaakt zijn over uw kind in de Verwijsindex door
verschillende organisaties, ontstaat er een zogenaamde match. De Verwijsindex zorgt
ervoor dat de hulpverleners met elkaar in contact komen om de hulp op elkaar af te
stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent een betere en efficiëntere
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hulp voor uw kind. Samen met u en uw kind wordt bekeken welke hulp en
ondersteuning voor uw kind het beste is.

•
•
•
•

Als de school uw kind wilt registreren in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd.
Samen met u en uw kind wordt dan bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind
het beste is.
Wat zijn uw rechten?
Over de registratie in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd.
De persoonsgegevens kunnen alleen ingezien worden door de school en de betrokken
hulpverleners.
U kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen en vragen om correctie van de
persoonsgegevens.
U kunt bezwaar aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens van uw kind.

Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK)
Volgend uit de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling, dan zijn wij wettelijk verplicht om te handelen conform de
vastgelegde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Per 1 januari 2015 is de naamgeving van de huidige AMHK’s (Advies- en Meldpunt Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling) veranderd. De nieuwe naam is ‘Veilig Thuis’ met als
ondertitel ‘advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling’.
Op elke school is er een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze
worden regelmatig geschoold.
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) / Wijkteam / Sociaal Buurtteam / Toegang tot de jeugdzorg
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is informatie of ondersteuning
welkom of nodig. Het vinden van die informatie of hulp is soms moeilijk. Er zijn veel
organisaties voor jeugdzorg en gezondheidszorg.
Om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie of ondersteuning is er in iedere
gemeente één centraal punt voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien opgericht.
Voor de gemeenten van Parkstad geldt dat informatie te vinden is op:
www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl
Wie kan bij ons terecht?
Het Centrum Jeugd en Gezin is er voor: (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen,
jeugd en jongeren in de leeftijd van 0 tot 100 jaar, professionals die met kinderen, jeugdigen
en hun ouders werken en vrijwilligers die met kinderen/jeugdigen werken (sport en vrije tijd).
Voor meer informatie ga naar https://www.innovo.nl/verwijsindex-regionale-aanpakkindermishandeling-rak.html
8.5. Sponsoring
Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Ook op onze school
komt sponsoring voor. Er is uitsluitend sprake van sponsoring als de sponsor een
tegenprestatie verlangt van de school, het personeel of de leerlingen waarmee de
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leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd of als het bestuur, het personeel of
leerlingen uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie.
Schenkingen, ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de gemeente vallen niet het
begrip sponsoring.
Voor meer informatie incl. een link naar het convenant scholen voor po en vo en
sponsoring 2015-2018 ga naar https://www.innovo.nl/sponsoring.html
8.6. Rookverbod
Op school geldt een algemeen rookverbod, dat betekent:
- dat er nergens in het schoolgebouw gerookt mag worden;
- dat roken op het schoolplein, tijdens de lesuren en in het zicht van de kinderen,ook
niet toegestaan is.
8.7. Identiteitsplicht bij schoolreizen naar het buitenland .
Wij willen u in deze schoolgids wijzen op het ‘één persoon per paspoort’ beginsel. Om
deel te kunnen nemen aan bepaalde schoolactiviteiten in het buitenland wordt het
verplicht dat leerlingen een eigen identiteitsbewijs hebben.
Uiterste consequentie in het geval de leerling geen geldig identiteitsbewijs heeft op de
dag van de schoolreis, is dat de leerling dan niet mee kan gaan.
Dit betekent wel dat we indien we een schoolreis naar het buitenland plannen, ouders
ruimschoots op tijd moeten informeren over de nieuwe regels en ouders moeten
verzoeken om tijdig een identiteitsbewijs aan te vragen.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.innovo.nl.
Ga naar www.innovo.nl en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk: aanvulling
schoolgids
8.8. Wet bescherming persoonsgegevens; Autoriteit Persoonsgegevens
De Wbp beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met uw
persoonsgegevens en wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. Als school
moeten wij voldoen aan de eisen die de Wbp stelt. Alle persoonsgegevens worden op
school geregistreerd in het leerlingdossier. Hierin wordt de informatie bewaard voor de
onderwijskundige en algemene begeleiding van de leerling. De gegevens van leerlingen
worden voor derden ontoegankelijk bewaard.
Wij voldoen ook aan de bepalingen van de Wbp inzake het communiceren van gegevens
naar vervolgonderwijs bij de overgang van leerlingen (school, zorgteam en privacy). Bij
de overgang naar het VO wordt het overdrachtsformulier met de ouders besproken. Zij
ondertekenen het formulier en ontvangen hiervan een exemplaar.
In het kader van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht: de plicht een passende
onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heeft
ook consequenties voor het verstrekken van persoonsgegevens van leerlingen. Als
school gaan wij hier zorgvuldig mee om.
Voor meer informatie ga naar: https://www.innovo.nl/wet-beschermingpersoonsgegevens.html
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8.9. Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten; buitengewoon schoolverlof
Per 1 januari 2012 is een wijziging van onder meer de Leerplichtwet 1969 (Lpw) in
werking getreden. Doel van de wetswijziging is de verbetering van het bestrijden van
verzuim en voortijdig schoolverlaten. Het toezicht op naleving van de Leerplichtwet
door scholen – een goede administratie van het verzuim – wordt belegd bij de Inspectie
van het Onderwijs . Deze kan een bestuurlijke boete opleggen. Het toezicht op de
naleving van de Leerplichtwet door ouders en leerlingen blijft bij de gemeenten liggen.
Voor gemeenten leidt de wetswijziging niet tot minder middelen in het Gemeentefonds.
De Inspectie van het Onderwijs hanteert een risicogericht toezichtkader.
Leerplichtambtenaren kunnen signalen doorgeven aan de Inspectie. Vanuit het toezicht
op ouders en leerlingen mogen zij de verzuim-administratie van scholen blijven inzien.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het brede jeugddomein en de Wet werken naar
vermogen. Uitval van leerlingen zorgt voor problemen op deze terreinen.
De verzuimregistratie op onze school voldoet aan de wet- en regelgeving.
Uitgebreide informatie hierover treft u aan op de website van INNOVO. Hier vindt u
teven informatie omtrent de richtlijnen rondom buitengewoon school verlof, de
brochures Luxe Verzuim (voor scholen en ouders) van Bureau Voortijdig Schoolverlaten
Parkstad Limburg.
Ga naar: https://www.innovo.nl/bestrijden-verzuim-en-vroegtijdig-schoolverlatenbuitengewoon-schoolverlof.html
Informatie over handhaving door de Inspectie van het Onderwijs bij verzuim
De school controleert of leerlingen naar school komen. De school heeft een
verzuimbeleid en administreert het verzuim van leerlingen.
Bij ongeoorloofd verzuim onderneemt de school actie naar leerlingen en ouders.
Ongeoorloofd verzuim van zestien uur binnen vijf werkdagen wordt door de school aan
de leerplichtambtenaar gemeld.
De gemeente is met de scholen verantwoordelijk voor de aanpak van verzuim en
voortijdig schoolverlaten. De gemeente stelt leerplichtambtenaren aan en maakt een
keuze om wel of niet een samenwerkingsovereenkomst met de inspectie af te sluiten.
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de leerlingen, de ouders en de school. Hij
spreekt leerlingen en ouders aan op verzuim en kan ouders of leerlingen een boete
opleggen. De leerplichtambtenaar spreekt de school aan op verzuimbeleid en –
administratie. Als de school verzuim niet of onvoldoende meldt aan de
leerplichtambtenaar, dan informeert de leerplichtambtenaar de Inspectie hierover.
Tijdens regulier onderzoek kan de Inspectie van het Onderwijs steekproefsgewijs de
verzuimadministratie van scholen controleren. Bij signalen kan de inspectie de
verzuimadministratie op scholen inspecteren. De Inspectie handhaaft de naleving van
de leerplichtwet bij scholen en kan het hoofd van de school een boete opleggen bij nietnaleving.
Klik op de link voor meer informatie van de Inspectie van het Onderwijs.
http://www.onderwijsinspectie.nl/toezicht/melden-ongeoorloofd-verzuim
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Klik op de link voor het kader:
Bundeling van Kracht - Kader voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig
schoolverlaten bij
scholen / instellingen 2015-2016.
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Documents+algemeen/2015
/11/bundeling-van-kracht.pdf
Richtlijnen rondom buitengewoon schoolverlof:
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen, maar in bepaalde bijzondere
omstandigheden kan wel extra verlof aangevraagd worden.
Vakantieverlof
Vakantieverlof op grond van de Leerplichtwet moet u minimaal 8 weken van tevoren
aanvragen bij de directeur. U kunt hierbij gebruik maken van formulieren die op school
verkrijgbaar zijn. Vakantieverlof kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:
• wegens specifieke aard van het beroep* van één der ouders is verlof niet mogelijk
binnen de officiële schoolvakanties tijdens het schooljaar (werkgeversverklaring
verplicht, formulier opvragen bij de school); dit verlof mag maximaal éénmaal per
schooljaar worden aangevraagd
• het verlof bedraagt niet meer dan tien schooldagen
• het betreft niet de eerste twee lesweken van het schooljaar
• toestemming wordt door de directie enkel verleend na ruggenspraak met de
leerplichtambtenaar.
Specifieke aard van het beroep
Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” van de Lpw, dient voornamelijk te
worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in
bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk
onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te
voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat
gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is
onvoldoende.
Verlof vanwege gewichtige omstandigheden
Extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden moet u bij de directeur
aanvragen. Dit moet uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering.
Ook hierbij kunt u gebruik maken van een op school te verkrijgen formulier. In de hierna
te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan een jongere te verlenen verlof het aantal
van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof worden gegeven voor de
hierna genoemde periode:
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed-of aanverwanten t/m de 3e graad van
het kind
• bij het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
• bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad van het kind
• bij overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad van het kind
• verhuizing van het gezin
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• het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten lesuren kan
gebeuren
• sommige religieuze feesten.
De volgende situaties zijn nooit gewichtige omstandigheden:
• 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 vakantieperiode 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.
Gewichtige omstandigheden meer dan tien dagen per schooljaar
Een verzoek om verlof van meer dan tien schooldagen per jaar zal via de directeur aan
de leerplichtambtenaar worden voorgelegd. Dit moet zo snel mogelijk worden
aangevraagd. Luxeverzuim ontstaat wanneer ouders hun kinderen laten spijbelen om
eerder met vakantie te kunnen gaan of om ze bijvoorbeeld mee te nemen op
familiebezoek. Het doet dan niet ter zake of op de bewuste dag gewone lessen zijn, een
excursie plaatsvindt of bijvoorbeeld een sportdag is.
De school is verplicht om melding te maken van lesverzuim, ook van afwezigheid waarbij
een vermoeden bestaat dat het luxeverzuim is. De leerplichtambtenaren zullen tegen
luxeverzuim in actie komen.
Bezwaar en beroep
Tegen een afgewezen verzoek om extra verlof kan de indiener schriftelijk bezwaar
maken. Dit bezwaar kan ingediend worden bij het bestuur.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens
bevatten:
• naam en adres van belanghebbende;
• de dagtekening (datum);
• een omschrijving van het besluit dat is genomen;
• argumenten die duidelijk maken waarom indiener niet akkoord gaat met het besluit
• als het bezwaar niet door de indiener maar namens deze wordt, dient er een
ondertekende volmacht bij het bezwaarschrift te worden gevoegd.
8.10. Jeugdgezondheidszorg voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs
Algemeen:
Elk kind in de leeftijd van 4-19 jaar dat op school zit in een van de gemeenten van regio
Oostelijk Zuid-Limburg heeft recht op een basispakket preventieve zorg uitgevoerd door
de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit basispakket is vastgesteld door alle
gemeenten in deze regio die de GGD in stand houden en omvat o.a. een aantal
preventieve gezondheidsonderzoeken, vaccinaties en advisering/voorlichting gericht op
het beschermen en bevorderen van de gezondheid.
Onderzoeksprogramma preventieve gezondheidsonderzoeken
in schooljaar 2013-2014:
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Toelichting op wijziging in onderzoeksprogramma;
Landelijk zijn wettelijk de leeftijden vastgesteld waarop de gezondheidsonderzoeken
van de kinderen in het speciaal (voortgezet) onderwijs met ingang van schooljaar 20072008 dienen plaats te vinden.
Na aanmelding bij de school voor speciaal onderwijs vindt een eerste
gezondheidsonderzoek plaats. Vervolgens krijgt het kind tot 8 jaar tweejaarlijks
een gezondheidsonderzoek. Vanaf 8 jaar tot 19 jaar krijgt het kind driejaarlijks een
gezondheidsonderzoek. Elk kind krijgt in de nieuwe situatie dus een individueel
onderzoeksschema. Zoals gebruikelijk wordt in goed overleg met school afgestemd
wanneer deze gezondheidsonderzoeken plaatsvinden. Tevens worden de
ouders/verzorgers door ons vooraf geïnformeerd.
1. Gezondheidsonderzoek samenhangend met de toelating tot de school:
Als het kind wordt toegelaten tot de school vindt een gezondheidsonderzoek plaats door
de jeugdarts (vooraf of na plaatsing).
2. Reguliere gezondheidsonderzoeken:
- twee jaar na het vorige gezondheidsonderzoek als uw kind jonger dan 8 jaar is
- drie jaar na het vorige onderzoek als uw kind 8 jaar of ouder is
schooljaar
2016 --------------------- 2017
jan

juli/aug

dec/jan

juli/aug

dec/jan

DTP en BMR Vaccinatie in schooljaar 2016-2017:
- In kalenderjaar 2017 krijgen de kinderen die geboren zijn in 2008 een DTP en een BMR
vaccinatie.
NB: De vaccinaties worden uitgevoerd door de GGD die werkzaam is voor
de gemeente waarin u woont m.a.w. GGD-OZL (Heerlen) of GGD-ZZL (Maastricht) of
GGD-WM (Geleen).
U wordt tijdig geïnformeerd wanneer uw kind in aanmerking komt voor een
gezondheidsonderzoek of een vaccinatie. Indien u buiten de regulier vastgestelde
onderzoeken om een afspraak met de jeugdarts wenst te maken, bijvoorbeeld omdat u
vragen hebt over de ontwikkeling van uw kind of extra informatie wilt, dan kunt u contact
opnemen met de jeugdarts.
Bereikbaarheid:
Voor het wijzigen van een gemaakte afspraak dient u contact op te nemen met de
administratie van de jeugdgezondheidszorg die hiervoor bereikbaar is van maandag tot en
met vrijdag van 08.30 – 12.00 uur 045-8506230.
Voor vragen aan de jeugdarts kunt u bellen op maandag tot en met vrijdag
van 08.15 - 12.15 uur en 13.00 - 17.00 uur 045-8506233.
Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde
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lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle vier- tot negentienjarigen in de regio.
Het team JGZ bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.
Bij de JGZ kunnen ouders en verzorgers, maar ook de school en de wat grotere kinderen
zelf, terecht met de meest uiteenlopende vragen over opvoeden en opgroeien. Hebt u
een vraag of maakt u zich zorgen om uw kind, dan kunt u een afspraak maken voor een
gesprek met een van onze medewerkers.
Als uit het gesprek of onderzoek blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken
wij samen met u naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar
het kan ook zijn dat we u voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar een van
onze partners op het gebied van opvoeden en opgroeien. Binnen de Centra voor Jeugd
en Gezin (CJG) werken we nauw samen met die partners zodat we uw kind en u nog
beter kunnen helpen.
Vinger aan de pols
Het team JGZ houdt de vinger aan de pols als het gaat om de lichamelijke, psychische en
sociale ontwikkeling van uw kind tijdens zijn (of haar) schoolcarrière. We kijken
bijvoorbeeld naar zijn groei, motoriek en spraak, maar ook - als uw kind op de
middelbare school zit - naar eventueel schoolverzuim en het gebruik van genotmiddelen.
Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u en (als uw
kind al wat groter is) uw kind regelmatig om een vragenlijst in te vullen waarin allerlei
gezondheidsaspecten aan bod komen. Daarnaast kijken we natuurlijk in het kinddossier,
met informatie over de groei en ontwikkeling van uw kind vanaf zijn eerste bezoek aan
het consultatiebureau.
Inentingen
Als JGZ zorgen we ervoor dat uw kind volledig wordt ingeënt tegen difterie, tetanus en
polio (DTP) en tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). De laatste twee inentingen tegen
deze ziekten krijgt uw kind in het jaar dat het 9 wordt. U ontvangt van ons een
uitnodiging hiervoor. Meisjes van 12 jaar kunnen bovendien de HPV-vaccinatie krijgen tegen
baarmoederhalskanker.
Heeft uw kind door omstandigheden bepaalde inentingen nog niet gekregen, dan kunt u
hiervoor bij ons terecht.
De GGD doet meer
▪ We kijken of de school of het kinderdagverblijf van uw kind schoon en veilig is en geven
waar nodig adviezen om de hygiëne en veiligheid te verbeteren.
▪ We helpen scholen om hoofdluis te voorkomen en/of te bestrijden.
▪ Ook ondersteunen we scholen bij hun lessen en/of projecten over bijvoorbeeld
overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksuele vorming.
▪ Jongeren t/m 24 jaar kunnen met al hun vragen over seksualiteit en soa gratis terecht
bij Sense, het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de GGD’en in Limburg.
▪ Elk jaar doet de GGD Zuid Limburg onderzoek naar de gezondheid en het welbevinden
van alle kinderen van 12 tot 18 jaar in Zuid-Limburg. Gemeenten en scholen gebruiken
de resultaten van dit onderzoek bij het maken van beleid.
Vragen? Meer weten?
Neem dan contact op met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid Limburg.
T 046 - 8506644
E infojgz@ggdzl.nl
I www.jeugdgezondheidszorg.ggdzl.nl
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9.

Documenten die op school ter inzage zijn:
-

Schoolplan 2015 - 2019
Schooljaarplan 2015 -2016
Nascholingsplan
Zorgplan sbo de Griffel
Reglement oudervereniging
Klachtenprocedure / klachtenregeling
Pestprotocol
Protocol Kindermishandeling
Analyse tevredenheidonderzoek Innovo
Brochure leerling-vervoer (“spelregels leerling-vervoer”)
Samenvatting en conclusies veiligheidsthermometer

BIJLAGE
Lijst van gebruikte afkortingen.
CVB
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VCB
GMR
ICT
MR
OOP
OP
OR
PAD
SBO
TOM
TLV
DL
DLE

Voortgangscontrolebespreking
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Informatie, communicatie technologie
Medezeggenschapsraad
Onderwijs Ondersteunend personeel
Onderwijspersoneel
Ouderraad
Programma Alternatieve Denkstrategieën
Speciale school voor Basisonderwijs
Team Onderwijs op Maat
Toelaatbaarheidsverklaring
Didactische leeftijd
Didactische leeftijdsequivalent

De Schoolgids 2016-2017 is door Medezeggenschapsraad besproken
d.d. ………………………. en voor akkoord getekend door:
dhr. P.C.P. Meese ……………………………………. d.d. ……………………………………
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voorzitter M.R. sbo de Griffel
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