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VOORWOORD
De tijden veranderen…
… En het onderwijs verandert mee. Steeds meer is in het nieuws te horen dat kinderen te weinig
bewegen, teveel op een scherm staren en te weinig buiten komen. Te lang stil zitten (in een
klaslokaal, of thuis op de bank) zorgt ervoor dat kinderen zich slecht kunnen concentreren, het
remt hun motorische maar ook hun cognitieve ontwikkeling. Veel afwisseling, veel frisse lucht,
veel bewegen en gezonde voeding zorgen voor een goede ontwikkeling en voorkomt problemen
als overgewicht, concentratieproblemen en het welbekende ‘wiebelen’ in de klas.
Op basisschool de Kasteeltuin hebben wij ervoor gezorgd dat de kinderen vaker kunnen
bewegen: langere gymtijden, regelmatig pauzes, speelse
werkvormen, flexibele klassenopstellingen en natuurlijk onze
grote schooltuin helpen om de dag afwisselend en interessant te
houden.
De schooltuin is meer dan een plek om even een boterham te
eten. De kinderen kunnen zich verwonderen over alles wat groeit
en bloeit en hier een actieve rol in spelen. Dat er uit een enkel
tomatenzaadje een hele plant kan groeien die vele tomaten geeft
is een wonder op zich. Daar een actieve rol in spelen en de
plantjes wekelijks te zien groeien is een fantastische ervaring. En
wat te denken aan lessen over ecologisch tuinieren (slakken,
lieveheersbeestjes, rupsen op de bladeren van de bloemkool), en
gewassenrotatie. Ook bestuiving, hoe werkt dat nou, en waar zijn
die bijen nou voor nodig? De bijenkasten zelf zijn een
interessante leerschool voor kinderen: hoe gaat het er aan toe in een bijenkast? Waarom is de
koningin zo belangrijk? Hoe wordt de honing gemaakt ? Met de bijenkasten
in de schooltuin en zowel een tuinman als een imker in het team kunnen we
veel aanschouwelijk maken voor de leerlingen. En die informatie vergeten ze
nooit meer. De zorg voor onze kippen in de schooltuin leert een kind wat er
allemaal komt kijken bij het hebben van een (huis)dier maar ook wat de
voordelen zijn. Wat de kinderen hier leren draagt voor een groot deel bij aan
zorg dragen voor onze planeet, duurzaamheid, ervoor zorgen dat de planeet
in de toekomst ook voor onze kinderen een fijne plek is om te leven en hun
eigen gezin te starten. Projecten over ‘plastic soep’ (hoe ons gedumpte
plastic in de zee terechtkomt en het leven daar verstoort), de energierevolutie, het klimaat en
kinderrechten helpen om van onze kinderen volwaardige deelnemers te maken van onze
maatschappij. Wij zijn de wensen van de minister van onderwijs ver vooruit.
Maar wij stoppen daar niet. Want naast maatschappelijk belang is er ook het belang van het kind
zelf. Ieder kind heeft het recht zijn of haar talenten te ontwikkelen. Naast goede, moderne
lesmethodes en gedreven leerkrachten met passie voor hun vak, bieden wij kinderen ook muziek
(leer een instrument bespelen, met medewerking van de harmonie), speel in ons schoolorkest,
leer dansen, techniek, keramiek, schilderen en nog vele andere activiteiten in ons naschoolse
aanbod.
Ook ICT is bij ons constant in ontwikkeling. Klaslokalen hebben een touchscreen waarmee de
leerkrachten de lessen interactief kunnen maken. Er zijn computereilanden in het gebouw, maar
er zijn ook laptops waarmee de leerlingen hun lesstof in de klas verwerken of projecten en
presentaties voorbereiden. Er zijn chromebooks voor een hele groep leerlingen, bij toerbeurt.
Niet voor elk kind een chromebook, nee, ook hier geldt dat afwisseling (lezen, schrijven, een
boek, een chromebook, buiten, bewegen, creatief bezig zijn) voor ons belangrijk is om uw kind
een zo volledig mogelijk aanbod te bieden.
De groepen 7 en 8 krijgen nog iets extra’s: IMC-basis. In de randstad bekend als de
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‘weekendschool’, hier in Limburg gewoon onder schooltijd. Twee jaar lang krijgen de leerlingen
eenmaal per week les van een gastdocent die hen vertelt over zijn of haar werk. Hier zijn
workshops aan verbonden, excursies naar bedrijven en instellingen, en opdrachten in groepjes.
Aan bod komen onderwerpen en beroepen zoals rechter, advocaat (met bezoek aan gerechtshof
en naspelen van een rechtszaak), kraamverzorger/ster (met praktijkles),
dierenarts/dierenverzorger (met workshop), journalistiek, horeca, architectuur en nog vele
andere. Doel is de leerlingen te laten zien welke richtingen mogelijk zijn, wat een vak inhoudt, is
het iets voor jou? Wat moet je doen om dat doel te bereiken? Ligt hier wellicht je talent?
Uitdagende projecten laten leerlingen op hun eigen manier schitteren. Leerlingen die
daarentegen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, krijgen dit via de schakelklas, of
extra ondersteuning door een leerkracht.
Ook ouders horen bij onze school, bij ons onderwijs. Na het verdwijnen van de bibliotheek op de
Donderberg hebben wij het initiatief opgevat zelf een bibliotheek op te zetten voor ouders. U
vindt een ‘mini-bieb’ aan de straat bij de hoofdingang, maar binnen zijn er nog veel meer boeken
te vinden. Niet alleen ouders en leerkrachten, maar ook buurtbewoners maken hier dankbaar
gebruik van.
Het buitenlokaal!
In onze schooltuin staat iets bijzonders: een buitenlokaal! De voordelen van meer bewegen,
frisse lucht, een inspirerende omgeving komen hier bij elkaar…. Een unicum in Nederland! Wat
is een buitenlokaal? Wij hebben een vrijstaande overkapping laten bouwen met twee dichte
wanden en een stenen vloer, groot genoeg voor een hele klas. Er staan tafels en stoelen voor de
leerlingen, en natuurlijk een whiteboard voor de juf of meneer. Een biologieles, tekenles of zelfs
een leesles ligt voor de hand, maar waarom geen rekenles? Taalles? Hier kun je even zitten met
je groepje en overleggen over het project, neem je chromebook maar mee! In het nieuwe
buitenlokaal kan het allemaal. In de frisse lucht, zomers als het erg warm is in school, of gewoon
lekker fris als het regent. En zelfs in de winter met de jas aan lekker buiten les als het sneeuwt of
een beetje vriest! Natuurlijk is er maar één lokaal, en maken groepen bij toerbeurt gebruik van
het lokaal. Dit buitenlokaal is mogelijk gemaakt door subsidie van stichting Don Bosco.
Het schoolplein!
In 2019 is met subsidie ‘de gezonde school’ én de subsidie ‘afkoppelen Hemelwaterafvoeren’ van
de gemeente Roermond het schoolplein aangepakt. Er is een speelplein gecreëerd dat uitdaging
biedt voor onze leerlingen om te bewegen, te spelen, te ontdekken en te leren. Daarnaast zijn er
plekken om te zitten, te ontspannen, te lezen en te tuinieren.
Er zijn drie wadi’s gecreëerd, verspreid over de speelplaats. Deze biotopen zijn een leer- en
speelomgeving voor onze leerlingen. Waar blijft het water, wat doet dit met de omgeving, welke
dieren helpen wij hier mee? Hoe loopt het water de wadi in? Wat gebeurt er dan? De wadi's zijn
in de droge periodes gewoon begaanbaar voor de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van
bestaande elementen ( stapstenen, het prieel, de bankjes, de bomen.) Een groenere speelplaats
zal bijdragen in het reguleren van de temperatuur op de speelplaats, maar ook in de omgeving
van de speelplaats.
Wij willen onze leerlingen leren verantwoording te nemen voor hun eigen leefomgeving. Afval
opruimen en sorteren, meehelpen de school én de buurt schoon, opgeruimd en veilig te houden.
Goed te zijn voor het milieu en daarbij de voordelen zien en voelen van de dingen die je zélf kunt
bijdragen.
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De inspectie van het onderwijs.
In deze schoolgids brengen wij verslag uit van zowel de behaalde onderwijsresultaten als de
opbrengsten van de in gang gezette onderwijsontwikkeling.
De inspectie inspecteert bij regelmaat de school en beoordeelt de kwaliteitsontwikkeling en het
onderwijsaanbod binnen de school.
De bevindingen staan in het ‘Rapport Periodiek Kwaliteitsonderzoek’. Dit rapport kunt u lezen op
www.onderwijsinspectie.nl . U kunt dit ook vinden via www.schoolvensters.nl.
Ouders zijn voor ons onmisbaar!
Naast de inzet van het personeel is de inzet en betrokkenheid van ouders en verzorgers een
onmisbare factor. In eerste instantie gaat het dan om overleg en samenwerking betreffende
aangelegenheden van het kind. Het is van cruciaal belang dat school en ouders het perspectief
van de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van een kind gezamenlijk onderschrijven en
ondersteunen.
De inzet van ouders is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school.
Ondersteuning bij het onderwijsproces, medewerking bij activiteiten zoals creatieve middagen,
sportdagen, schooluitstapjes e.d. dragen er toe bij dat activiteiten makkelijker zijn te
organiseren. Daarnaast is zitting nemen in de medezeggenschapsraad en oudervereniging een
mogelijkheid bij te dragen en mee te denken over het beleid binnen de school.
Ik wil u daarnaast uitnodigen om met vragen altijd even naar de leerkracht van uw kind, of naar
mij toe te komen. Onderwijs, dat doen we namelijk samen!
De specifieke informatie per schooljaar staat niet in deze schoolgids. U krijgt ieder jaar een
jaarkalender met daarin alle belangrijke informatie over het schooljaar.
De schoolgids is alleen online te vinden.
De basisschool is al lang niet meer een plek waar rekenen en taal wordt onderwezen in
schoolbanken met weinig tijd voor ontspanning. Het is een dynamische plek met beide voeten
stevig in de maatschappij, waar wij uw zoon of dochter voorbereiden op de toekomst.
Ik nodig u van harte uit om eens onze school te bezoeken.
Namens het lerarenteam en de overige medewerkers,
Gody van Dillen, directeur

Het buitenlokaal tijdens een teamfeest.

Onze minibieb.
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1. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT
1.1

Missie, visie en onderwijskundige doelen

Onze missie
Het team van basisschool de Kasteeltuin wil in een open, communicatieve sfeer waarin
wederzijds respect en vertrouwen de belangrijkste bestanddelen zijn, kwalitatief goed onderwijs
verzorgen, gericht op een evenwichtige ontwikkeling van het kind en op het realiseren van
maatschappelijke kansen in een uitdagende, open en kindvriendelijke leeromgeving. Wij willen
dit samen doen met onze kindcentrum-partners, de Vincent van Goghschool, SKR, PSW en
Logopedica. Hiervoor is een gezamenlijk pedagogisch kader gevormd ( zie 1.3). Samen, maar met
behoud van eigen identiteit!
Onze onderwijskundige doelen
 Het realiseren van goed onderwijs beschouwen wij als de kerntaak van onze school.
Onderwijs dat past in deze tijd, onderwijs waarbij leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn, dat
wil zeggen dat leerkrachten de leerstof zo aantrekkelijk maken dat de leerling het graag wil
leren. De leerkracht doet er echt toe op onze school. Hij/zij kan voor leerlingen het verschil
maken. Wij bieden zorg aan alle leerlingen bij ons op school maar leerlingen met een
speciale onderwijsbehoefte hebben onze bijzondere aandacht. Het betreft leerlingen bij wie
het onderwijsleerproces niet als vanzelf verloopt en leerlingen met een andere culturele of
anderstalige achtergrond. Ook meer- en hoogbegaafde leerlingen vallen in deze categorie.
 Basisschool de Kasteeltuin wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en
ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een
zelfstandig, sociaal, en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.
Dit gaat het beste in een omgeving waar de leerlingen zich thuis en veilig voelen. We zetten
ons in op het versterken en verbeteren van het klassen- en schoolklimaat.
 Ons onderwijs richt zich dan ook niet alleen op de verstandelijke ontwikkeling van de
leerlingen, maar ook op de sociale en emotionele ontwikkeling, het tot ontwikkeling brengen
van hun creativiteit en op het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
 We kiezen binnen het werken in jaargroepen voor het concept adaptief onderwijs. Dat
betekent dat wij proberen onderwijs op maat te geven, waarbij wij steeds zoeken naar
manieren om tegemoet te komen aan de behoeften en mogelijkheden van ieder kind.
 Wij richten ons eveneens op de leergebied overstijgende kerndoelen m.b.t. werkhouding,
werken volgens plan, gebruik van uiteenlopende leerstrategieën, zelfbeeld en sociaal gedrag.
Hier nemen wij ook de 21ste eeuwse vaardigheden in mee.
 De in gebruik zijnde en nog aan te schaffen onderwijsleermethoden waarborgen het
bovengenoemde leerproces en de wettelijke plicht om aan de nieuwe
kerndoelen/referentiekaders te voldoen.
Onze visie
Basisschool de Kasteeltuin wil haar onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de mogelijkheden
en behoeften van de leerlingen, zodat elk kind tot zijn recht kan komen. Niet ieder kind is
hetzelfde. Meer en meer is het team ervan overtuigd, dat de meetlat niet voor elk kind even
hoog kan en mag liggen. Het team wil de komende jaren blijven bouwen aan een adaptieve
school waarbij belangrijke bouwstenen zijn:
Pedagogisch handelen
 Leerlingen voelen zich veilig, kunnen zich ontwikkelen op hun eigen tempo en niveau en
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komen met plezier naar school.
Er wordt structureel gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
Leerlingen en leraren gaan respectvol met elkaar om in een open communicatie, waarin je je
mening mag, durft en kunt geven.
Leraren gaan uit van een positieve benadering van leerlingen en complimenteren hen met
bereikte resultaten.
We stimuleren het zelfvertrouwen, door leerlingen te begeleiden in het maken van eigen
keuzes.
De school draagt zorg voor een uitdagende leeromgeving, waarin zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid gestimuleerd worden.

Didactisch handelen
 We hanteren het directe instructiemodel.
 We hechten groot belang aan structuur en duidelijkheid bij de instructie; we houden bij
de instructie rekening met verschillende niveaus in de groep door het werken met
meerdere instructiegroepjes.
 We begeleiden de leerlingen naar meer zelfstandigheid bij het leren. De leraar heeft
hierdoor de mogelijkheid om zorgactiviteiten waar dat noodzakelijk is in te zetten.
 We gebruiken werkvormen die het samenwerken stimuleren en waarbij leerlingen van
en met elkaar leren.
 We maken gebruik van gevarieerde materialen en leermiddelen, waarvan ICT een
belangrijk onderdeel is. Hiervoor hebben wij 45 leerling chromebooks ter beschikking.
 We bieden wereldoriëntatie in al zijn facetten hoofdzakelijk in projectvorm aan.
Leerstofaanbod
 We kiezen voor moderne methodes die een doorgaande lijn waarborgen en die een beroep
doen op zelfstandig werken en samenwerkend leren.
 De leraar kent het leerstofaanbod en kan daarin differentiëren.
 (Voorbereidend) lees- taalonderwijs is de belangrijkste motor van ons onderwijs. In ons
lesrooster is zichtbaar dat hier veel tijd aan wordt besteed.
 In het taalaanbod neemt woordenschatonderwijs een belangrijke plaats in. Dit is in alle
groepen zichtbaar door woorden/woordclusters die in de groepen hangen.
 Sociaal-emotionele ontwikkeling maakt onderdeel uit van ons onderwijsprogramma.
 Vanuit onze Christelijke levensbeschouwing willen we dat onze leerlingen in de jaren dat ze
bij ons op school zijn, zich de waarden die wij fundamenteel achten, eigen maken en volop
kansen krijgen om hun eigen levensbeschouwing te vormen. Hiertoe bieden wij een brede
oriëntatie.
 Cultuur en creativiteit vinden we waardevolle onderdelen van ons lesprogramma.
Leerlingenzorg
 Uitgangspunt van onze leerlingenzorg is het basisniveau van zorg dat voor alle niveaus is
beschreven. Zodoende is duidelijk wat van verschillende medewerkers verwacht wordt.
 Leerkrachten integreren de zorg voor deze leerlingen zoveel mogelijk in het reguliere
onderwijsproces.
 Tijdens consultatiemomenten wordt tijd ingepland om zorgleerlingen te bespreken.
 Signaleren en analyseren van de vorderingen van de leerlingen staat centraal. Deze gegevens
bepalen het handelen van de leerkracht in de groep.
 Het inzetten van groepsplannen en gerichte handelingsplannen of eigen leerlijnen (IOP)
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behoort tot onze zorgaanpak.
Voor specifieke begeleiding van leerlingen doen we mede een beroep op de expertise van de
IB-er of externe instanties.

Leeromgeving
 We creëren een leeromgeving die voor de leerling uitdagend en stimulerend is. Dit kun je
terug zien in de inrichting van de lokalen en de school.
 We kiezen voor uitdagende, aansprekende materialen waar leerlingen gebruik van kunnen
maken.
 Wij voeren jaarlijks een aantal schoolbrede projecten uit ( bijvoorbeeld de
Kinderboekenweek).

1.2

Identiteit.. Niet apart, maar samen!

Onze school is van oorsprong een katholieke basisschool.
De ouders van veel leerlingen hebben een andere culturele achtergrond. Deze leerlingen krijgen
thuis een aan hun culturele achtergrond gerelateerde en vaak anderstalige opvoeding. Op
school wordt er gewerkt vanuit onze westerse waarden en normen. Op onze school is echter
plaats voor alle leerlingen: er wordt geen onderscheid gemaakt naar ras of sekse en er vinden
geen uitsluitingen plaats om culturele- of levensbeschouwelijke redenen.
We vinden het belangrijk dat leerlingen oog hebben voor de wereld om hen heen en goed om
kunnen gaan met verschillen tussen mensen en hun opvattingen. Onze leerlingen komen door de
bevolkingssamenstelling van onze wijk in contact met meer dan 30 nationaliteiten en dus met
een grote verscheidenheid aan culturen.
Daarom is er aandacht voor diverse godsdiensten, culturen, meningen en opvattingen. Door
leerlingen met verschillende levensovertuiging, culturele en maatschappelijke achtergrond
samen te brengen in een school, krijgt "samen spelen, samen leren, samen werken en samen
leven" met respect voor iedereen ook daadwerkelijk inhoud: "Niet apart, maar samen". We
willen de nadruk leggen op het verbinden van verschillende culturen door elkaar te ontmoeten,
te leren kennen en te begrijpen en samen met elkaar op een waardevolle manier te leren leven.
In het verlengde van het laten zien van de overeenkomsten tussen mensen en niet het groter
maken van de verschillen, willen we met het vieren van feesten bewuster het
gemeenschapsgevoel tussen de leerlingen versterken. Dit komt de veiligheid, de betrokkenheid
en de algehele sfeer op school ten goede. Een goed pedagogisch kader staat bij ons hoog in het
vaandel.

1.3

Pedagogisch kader: samen een KindCentrum!

Onze school streeft ernaar dat onze leerlingen zich vanuit hun eigen mogelijkheden blijven
ontwikkelen, inlevend vermogen krijgen en toepassen, sociaal zijn, zelfrespect bezitten en een
goed zelfbeeld ontwikkelen. We willen leerlingen vormen tot mensen die zich competent en
autonoom voelen en die betrokkenheid met anderen tonen. Een positief klimaat, gekenmerkt
door geborgenheid en vertrouwen, is de basis voor het aanleren van vaardigheden op sociaal,
emotioneel, motorisch, cognitief en creatief gebied. Een inlevend vermogen is eveneens een
basishouding van onze leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.
Aan de ene kant erkennen wij de veilige omgeving die een school moet zijn, een plaats waar je
mag zijn wie je bent, een plek ook die de warmte van thuis heeft. Aan de andere kant hebben wij
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een opdracht als school, namelijk de leerlingen uitrusten met de basisbagage die zij nodig
hebben om straks als volwassenen te kunnen functioneren.
We zijn ons bewust dat er steeds meer opvoedende taken bij de school worden gelegd: normen
en waarden, hygiëne, gezonde voeding, omgaan met elkaar. We zien als school hierin onze
mogelijkheden, maar ook onze beperkingen, we kunnen het niet alleen! We hebben andere
opvoeders nodig. We zien de opvoedende taak als een gezamenlijke taak van ouders en school
met dien verstande dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de ouders ligt.
Onderstaande gedragskenmerken zijn ons pedagogisch kader en doormiddel van dit kader
vormen wij een kindcentrum samen met onze zusterschool de Vincent van Goghschool, SKR (
Stichting Kinderopvang Roermond) PSW (Pedagogisch Sociaal Werk, voor kinderen met een
ontwikkelingsstoornis) en Logopedica ( centrum voor logopedische vorming) Het kader is
omschreven in zichtbaar gedrag van kinderen en volwassenen en daarmee concreet zichtbaar.
Professionals in het werkveld kunnen gericht feedback geven op wat zij zien (bij elkaar en bij
kinderen).
Voorbeeldgedrag van de volwassenen en feedback geven is het belangrijkste instrumentarium
om kinderen het gedrag te leren. Het gedrag is onderverdeeld in vier hoofdgroepen terwijl in de
praktijk het gedrag niet deelbaar is en er zeker overlap is.
BEGRIP
DE KAPSTOK
Zorgen voor…












Vertrouwen













GEDRAG
WAT WE ZOUDEN WILLEN BEREIKEN
IK ZIE DAT JIJ…
jezelf accepteert zoals je bent
de ander ziet
goed zorgt voor de ander, de omgeving en voor jezelf
de ander begroet
oprechte aandacht hebt voor…
open communiceert
met een open blik naar de ander kijkt, nieuwsgierig
bent naar die ander
je de ander niet veroordeelt of beoordeelt omdat hij/zij
anders is
dat jij de ander ruimte geeft om zichzelf te zijn
een luisterhouding hebt en open vragen stelt aan de
ander en de omgeving
meningsverschillen uitpraat
open bent en de ander vertrouwt
positieve verwachtingen uitspreekt
je verantwoordelijkheid neemt
durft te experimenteren, je grenzen opzoekt en dan de
uitdaging aangaat
fouten durft te maken om ervan te leren en jezelf
daarmee verder brengt
hulp durft te vragen
in je doen en laten uitgaat van een goed positief en
passend beeld van jezelf
complimenten geeft aan anderen
kunt omgaan met veranderingen en veerkracht hebt
wanneer het eens tegenzit
dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt
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Veiligheid









Verantwoordelijkheid








positief en voorspelbaar bent in je reacties en gedrag
je kunt omgaan met gevoelens zoals opwinding en
boosheid
probeert de ander te begrijpen
voor de ander een situatie weet te maken waar je
allebei goed in voelt
duidelijk bent in verwachtingen en in je gedrag
de ander ziet en afstemt op de ander
positief bent en geniet van de dingen die je (samen)
doet
de dingen goed probeert te doen
dat je wilt en kunt uitleggen wat je doet
je nadenkt over wat de gevolgen zijn van de dingen die
je doet en daar ook jouw keuzes van laat afhangen
de gevolgen van je gedrag en de dingen die je doet
accepteert en leert van jouw keuzes
je goed op de ander let zodat die ook zijn kansen krijgt
netjes omgaat met de materialen en de natuur zodat
deze lang netjes blijven en niet stuk gaan

1.3a Implementatie
Voorwaarden om dit gedrag bij kinderen te bereiken
Als eerste moet het team, de professionals, oprecht de ambities met elkaar delen om dit gedrag
bij kinderen mede te ontwikkelen, te versterken en uit te bouwen. Alleen vanuit deze
gezamenlijke ambitie, het gezamenlijke draagvlak kun je deze implementatie aangaan. In eerste
instantie binnen het eigen team en daarna in relatie met andere partijen in het sociale domein
van de kinderen. Voor het team geldt, naast het hebben van de gezamenlijke ambitie
randvoorwaarden als
 Een open aanspreekcultuur / omgaan met kritiek (geven en ontvangen)
 Je kwetsbaar durven opstellen
 Een gezamenlijke taal ontwikkelen met betrekking tot het pedagogisch handelen (de
uitwerking van het pedagogisch kader zou daarvoor in kwaliteitskaarten uitgewerkt kunnen
worden. Het op dezelfde manier benoemen van het gedrag is een belangrijke basis.)
 Voorbeeldgedrag tonen en eigenaarschap. (dat wil zeggen jezelf ergens over ontfermen en
daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen).
 Uitgaan van een positieve grondhouding en positieve feedback (naar elkaar en naar
kinderen)
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Institutionele en
persoonlijke
ambitie

Proces

COLLECTIEVE
AMBITIE

Institutionele en
persoonlijke
belangen

bindmiddel

Organisatie

Relatie

Wat te doen! (Wat hebben we te leren? – denk aan… op team- en kindniveau)
 Keuzes maken en de tijd nemen, bewust in het moment staan
 Investeren in de relatie
 Reflecteren op gedrag
 Feedback geven en ontvangen
 Diversiteit zien als meerwaarde, je mag zijn zoals je bent
 Uitgaan van het positieve
 Niet ver- of beoordelen
 Transparant zijn, uitleggen wat je doet en waarom je het doet
 Zien van de diversiteit aan kwaliteiten en talenten (in de kern wil iedereen gezien worden,
erbij horen, een deel zijn van…)
 Inrichten van een omgeving waarin ruimte is voor eigenaarschap, die de nieuwsgierigheid
prikkelt (intrinsieke motivatie is de basis voor ontwikkeling), die veilig is en waar fouten
gemaakt mogen worden (een plek om het leven te leren)
 Zorgen voor een voorspelbare situatie – duidelijkheid over verwachtingen
 Afspraken maken, voordoen en naleven, iedereen ongeacht positie, rang of stand
aanspreken op gedrag
 Bouwen aan een diversiteit aan sociale contacten, werken in wisselende groepen, samen
leuke dingen doen, het andere juist opzoeken dat minder bij je lijkt te passen (de uitdaging
opzoeken.

1.4

Schoolontwikkeling

In de zorg en het onderwijs op basisschool de Kasteeltuin staat het kind centraal, zoals u hebt
kunnen lezen bij onze missie en doelen. Echter het doorsnee kind bestaat niet, elk kind is uniek,
anders, verschillend en brengt zijn/haar eigen(aardig)heden) mee de school in. De steeds groter
wordende diversiteit in de wijk, vinden we ook terug in de school. De verschillen tussen de
leerlingen in de groepen worden steeds groter. Dat betekent dat ook scholen zich moeten blijven
ontwikkelen op het gebied van o.a. leerinhouden, werkwijzen en omgang met leerlingen.
In het schoolplan 2019-2023 staat duidelijk aangegeven waar basisschool de Kasteeltuin de
komende jaren aandacht aan gaat besteden. Dit document ligt op school ter inzage.
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Verder maakt de school elk jaar een jaarplan. Hierin staan de activiteiten beschreven waaraan de
school het lopende schooljaar gaat werken. Ook dit document ligt ter inzage op school.
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2. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
2.1

Schoolorganisatie en het bestuur van onze stichting.

Onze school De Kasteeltuin ligt in de wijk “Donderberg”. Dit is een grote wijk in Roermond-Oost,
die eind jaren 60 begin jaren 70 gebouwd is. De school wordt op dit moment bezocht door
ongeveer 215 leerlingen en heeft ongeveer 22 leerkrachten in dienst, van wie een groot aantal in
deeltijd werkt.
Onze school valt onder het bestuur van stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding. De
stichting is verantwoordelijk voor de 23 scholen voor primair onderwijs in de gemeenten
Roermond en Roerdalen, met in totaal circa 5.500 leerlingen en circa 450 medewerkers. Het zijn
22 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Alle scholen
hebben een zelfstandige denominatieve richting: de openbare, de katholieke, de protestantschristelijke identiteit of algemeen bijzonder.
Stichting Swalm & Roer maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO
31-02 Midden-Limburg.
De stichting wordt geleid door een bestuur bestaande uit één persoon die het college van
bestuur vormt, de bestuurder.
De bestuurder bepaalt het beleid op strategisch niveau op lange termijn en geeft dagelijks
leiding aan de organisatie. Uiteraard valt het beleid onder medezeggenschap (GMR) en het
toezicht door de raad van toezicht.
De strategische koers van de Stichting Swalm & Roer, vastgelegd in het Koersplan en het
Addendum Transparente I is gericht op de vier hoofdlijnen: de brede ontwikkeling van het kind,
de professional, ICT en partnerschap. De leerling staat centraal en alles draait om de kwaliteit
van een optimale brede ontwikkeling van het kind.
De Stichtingskoers is qua beleid leidend voor de ontwikkelingskoers van elke Swalm &
Roerschool en deze aangevuld met schoolspecifieke aangelegenheden. Dit valt dan onder de
schoolgebonden medezeggenschap.
De schooldirecteur is integraal en verantwoordelijk voor de aan zijn leiding toevertrouwde
school en legt daarover verantwoording af aan de bestuurder.
De directeuren zijn verenigd in het Directeuren-Overleg (DO), een adviesorgaan voor de
bestuurder. Het voorzitterschap berust bij één van de schooldirecteuren.
Voor de praktische organisatie-afstemming en als voorbereiding voor de DO-bijeenkomsten
vindt er gepland overleg plaats in het zogenaamde MT+. De deelnemers hieraan zijn, onder
voorzitterschap van de bestuurder, de vertegenwoordigende cluster-directeuren -directeuren
werken als afvaardiging van hun cluster (Roerdalen- Impulsgebieden - Noord - Zuid), de
stafmanagers en de bestuurssecretaris.
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur, gericht op de
verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting en de algemene gang van zaken volgens
de code Goed Bestuur. Zij treedt op als formele werkgever van het college van bestuur en heeft
oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van iedereen die bij het primair
onderwijs is betrokken. Haar werkzaamheden liggen vast in het reglement.
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De raad bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen en legt publiekelijk
verantwoording af over het door haar uitgevoerde toezicht.
Leden van de raad van Toezicht zijn:
- mevr. drs. A.J.P. (Anja) Pijls, (op voordracht van de GMR), voorzitter
- mevr. mr. M.J.A.G. (Mieke) van Baal, vice voorzitter
- mevr. dr. K. S. (Karen) Ali, lid
- P.A.J. (Pierre) Daemen RA, lid
- drs. S.A.J.M. (Stephan) Theunissen RA, lid
De bestuurder en de schooldirecteuren worden ondersteund door het stafbureau, met als
afdelingen:
- Onderwijs en Kwaliteit, onder leiding van de stafmanager Maaike Vos
- Financiën en Bedrijfsvoering, onder leiding van de stafmanager Miriam Linssen
- Personeel en Organisatie, onder leiding van de stafmanager Luc Mintjens
- Bestuurssecretariaat, Manon van Amelsvoort-Frissen
Bestuurder:
Op het moment van schrijven een vacature.
De contactgegevens van het stafbureau van de
stichting Swalm & Roer zijn:
Post- en bezoekadres: Roerderweg 35 Postbus
606, 6040 AP Roermond.
Telefoon: 0475-345830
Internet: http://www.swalmenroer.nl
E-mail: info@swalmenroer.nl
Stichting Swalm & Roer maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO
31-02 Midden-Limburg.

2.2

De inrichting van ons onderwijs

De groepsindeling van De Kasteeltuin is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem,
ook in de kleutergroepen. De leerlingen werken hoofdzakelijk in de jaargroep. Daarnaast
worden er op geregelde momenten uitstapjes gemaakt naar andere groepen, of neemt de
leerling deel aan een subgroep. Dit is de basis van ons organisatiemodel en geeft daarmee ook
de sterkte en beperkingen aan. Binnen deze grenzen wordt gewerkt aan individuele ontplooiing
en ontwikkeling. In de jaargroepen wordt instructie gegeven en worden opdrachten en werk
aangeboden die aansluiten bij de individuele behoeften van elk kind. We houden zoveel mogelijk
rekening met tempo- en niveauverschillen binnen de groep.
We kiezen er nadrukkelijk niet voor om individueel onderwijs te geven. De lerende leerling in de
sociale context van de jaargroep is het uitgangspunt voor het handelen van de leerkracht.
Groepsinstructie of instructie in een kleine groep, samenwerken d.m.v. coöperatieve
werkvormen, spel en zelfstandig werken aan een dag- of weektaak wisselen elkaar gedurende de
dag voortdurend af, binnen de groep of erbuiten, binnen het schoolgebouw of er buiten.
(buitenlokaal, schooltuin, speelplaats).
Op basisschool de Kasteeltuin proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van
kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische
vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Rekenen,
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taal en lezen krijgen op de Kasteeltuin veel nadruk. Ze vormen de basis voor elke andere
ontwikkeling.

2.3

De vak- en vormingsgebieden

Hierbij gaan we nog even kort in op een aantal onderdelen en vakgebieden.

2.3.1 De activiteiten in de onderbouw.
Met onderbouw bedoelen we hier de groepen 1 en 2, de vroegere kleuters, zoals ze meestal
genoemd worden. Natuurlijk hoort op onze school daar ook de schakelklas bij. De ontwikkeling
van deze leerlingen verloopt spelenderwijs en wij spelen daar op in door te zorgen voor een
uitnodigende leeromgeving. Uitgangspunt daarbij is de belevingswereld van de leerlingen,
waarbij we een omgeving proberen te scheppen, waarin de leerlingen zich “thuis” voelen en het
kind zich op zijn/haar eigen niveau kan ontwikkelen. Het onderwijsaanbod is thematisch van
opzet. Er wordt gewerkt met de 16 thema’s uit een moderne methode voor kleuteronderwijs,
aangevuld met enkele seizoensgebonden of schoolbrede thema’s. Hierdoor wordt een
afwisselend en afgestemd aanbod gerealiseerd. Een groot scala aan ontwikkelingsmaterialen
staan ons hierbij eveneens ter beschikking, zoals materialen voor de ontwikkeling van: de
zintuigen, de fijne en grove motoriek, de taal- en denkontwikkeling, het lichaamsbesef, de
ruimtelijke oriëntatie, voorbereidend rekenen en de sociale vaardigheden. Spelenderwijs leren
omgaan met digitale middelen is ook bij de kleuters planmatig ingebouwd. U kunt hier denken
aan het touchscreen in de klas ( bv digitaal, klassikaal memory), het gebruik van een Ipad of
laptop.
De intensieve samenwerking met de VVE-kinderopvang gevestigd in ons eigen gebouw, biedt in
een breder vlak nog meer mogelijkheden om samen projecten op te zetten en van elkaars
bevindingen te leren, waardoor vroegtijdiger en beter kan worden ingespeeld op de verschillen
bij de leerlingen.
In het kader van een Kindcentrum voor de wijk ‘de Donderberg’ wordt ook de samenwerking
met Kinderopvang en BSO de Kasteeltuin regelmatig geëvalueerd en waar mogelijk
geïntensiveerd. Sinds januari 2017 is er ook een afdeling van PSW inpandig gehuisvest. Zij huren
twee lokalen aansluitend aan de SKR vleugel voor twee Junior-groepen. Ook met de afdeling
PSW ( Pedagogisch Sociaal Werk, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand) zijn er lijnen
uitgezet voor een intensievere samenwerking tussen alle partijen.

2.3.2 Nederlandse taal (taal, lezen en schri jven)
Lezen: In de kleutergroepen ligt de nadruk op het bezig zijn met specifieke lees- en
taalactiviteiten in het kader van beginnende geletterdheid, fonologisch bewustzijn en
schrijfroutines. De leerlijn en de tussendoelen van beginnende geletterdheid vormen de basis.
Wij hebben een uitgebreide schoolbibliotheek, onderdeel van de stadsbibliotheek Roermond,
waarvan alle leerlingen gebruik maken en boeken mogen lenen. In onze bibliotheek helpen
ouders vanuit allerlei achtergronden dagdelen of uren mee. De prachtige collectie boeken wordt
regelmatig aangevuld en vernieuwd.
In groep 3 beginnen we formeel met het aanvankelijk leesproces aan de hand van de methode
“Veilig Leren Lezen” (KIM-versie) . Naast de standaardmaterialen hebben we de beschikking over
een uitgebreid arsenaal aan oefen- en spelmaterialen ter ondersteuning van het aanvankelijk
leesproces, zowel in natura als digitaal.
Voor het voortgezet technisch lezen maken we in de groepen 4 t/m 8 gebruik van de methode
”Estafette” met bijbehorende instructie. Tot groep 6 lezen de leerlingen wekelijks heel intensief
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in kleine groepjes, die zijn ingedeeld naar aanleiding van een technische leestest (Cito/AVIniveau).
Voor begrijpend lezen hebben de groepen 4 t/m 8 de beschikking over de methode
“Tekstverwerken”. Daarnaast wordt er m.n. in de bovenbouwgroepen gebruik gemaakt van
actuele teksten van “Nieuwsbegrip”.
Een aantal keren per week maken wij gebruik van het zogenaamde ‘tutor-lezen’. Hogere groepen
lezen met jongere leerlingen. Zowel een sociaal emotionele activiteit als extra ‘lees-kilometers’.
Taal: Wij maken gebruik van de taalmethode ‘Taal actief’ voor groep 4 t/m 8.
Er wordt veel aandacht besteed aan het mondeling taalgebruik. Het begint al bij de kleuters in de
kringgesprekken en de wekelijkse sociokring en dit zet zich voort tot in groep 8. Goed leren
praten met elkaar en natuurlijk ook luisteren naar elkaar, je gedachten en gevoelens goed onder
woorden kunnen brengen, creatief met je taal om kunnen gaan, je eigen mening goed kunnen
verwoorden, een spreekbeurt kunnen houden, allemaal communicatieve vaardigheden, die
uitermate belangrijk zijn.
In groep 3 leren de leerlingen lezen met de meest gebruikte methode in Nederland: ‘Veilig Leren
Lezen’(KIM-versie)
Schrijven: Dit begint al bij de kleuters bij het oefenen van de grove en vooral de fijne motoriek.
De groepen 3-8 gebruiken voor het schrijfonderwijs de methode “Pennenstreken”.

2.3.3 Rekenen en wiskunde
In de groepen 1 en 2 starten we met concrete materialen waarin rekenbegrippen aan bod
komen, bijv. veel, weinig, meer, minder, links, rechts enz. Kleuters, die daar aan toe zijn, krijgen
speelse materialen aangeboden om te tellen en kennis te maken met de schrijfwijze van de
cijfers. Voor alle groepen hanteren we de methode ‘Reken Zeker’. Met een goede instructie,
voldoende tijd en veel vertrouwen kan ieder kind leren rekenen. ‘Reken Zeker’ is een methode,
waarin de meest recente inzichten op het gebied van rekenonderwijs zijn verwerkt. Instructie en
automatiseren, stapsgewijs oefenen en herhalen, enkelvoudige strategieën.

2.3.4 Wereldoriëntatie
Hiermee bedoelen we die vakken, die ook wel wereldverkenning of zaakvakken worden
genoemd. M.a.w. aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en biologie.
Het afgelopen jaar hebben wij ons verdiept in het aanbod van methodes voor wereldoriëntatie.
Wij hebben gekozen voor de methode ‘BLINK’ die thema’s aanbied in een thematische,
concentrische ‘project’-vorm. Tevens maken wij gebruik van het veelvuldige aanbod uit
maatschappelijk geëngageerde organisaties. Te denken valt hierbij aan het gebruik van leskisten
van de GGD, het in de klas halen van gastdocenten van de politie, bureau Halt of het maken van
educatieve culturele excursies Ook schooltelevisie programma’s en educatieve
computerprogramma’s geven vaak interessante informatie om verder uit te diepen.
Een kritische beoordeling van het aanbod blijft belangrijk, evenals de inpasbaarheid in het
jaarprogramma van de groepen, maar in principe proberen wij voor alle groepen educatieve
excursies te organiseren. Een aantal keer per schooljaar werken wij met de hele school aan
hetzelfde project ( denk bijvoorbeeld aan de Kinderboekenweek). Tijdens deze projecten gaan
leerlingen zelf op zoek naar informatiebronnen, werken samen in groepjes, en presenteren wat
ze hebben ontdekt en gevonden. Ook in schooljaar 2020-2021 gaan wij weer met een aantal
projecten aan de slag. U leest hier meer over op ISY waar wij per project zullen laten zien waar
de leerlingen mee bezig zijn.
In de ochtenduren blijven wij de vakken taal, spelling, begrijpend lezen, rekenen en schrijven
geven, de middaguren worden projecturen.
De school beschikt over een computernetwerk, waarbij gekozen is voor de plaatsing van
netwerkcomputers binnen alle groepen, i.p.v. in één computerlokaal. Daardoor kan er in alle
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groepen gewerkt worden met informatieve en ondersteunende programma’s, met name in de
bovenbouw belangrijk in verband met het verzamelen van informatie voor het maken van
spreekbeurten en werkstukken. Daarnaast beschikken wij over een aantal computereilanden en
een volledige set laptops die rouleren binnen de groepen. Voor de onderbouw zijn een aantal
Ipad’s aangeschaft.

2.3.5 Burgerschapskunde en sociale integratie
Actief burgerschap is de bereidheid en het vermogen van de burger om deel uit te maken van de
gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
Sociale integratie is de 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 de uitingen van de Nederlandse cultuur.
Onderwijsaanbod: tot nu toe geven we vorm aan actief burgerschap en sociale integratie via
diverse invalshoeken (daarbij de onderlinge verbindingen in acht houdend) in samenwerking met
anderen.
 In alle groepen werken wij met Effectieve Conflicthantering (methode ‘Sociaal Sterke
Groep’) om de sociale competenties te bevorderen. Bij ieder thema dat schoolbreed wordt
aangeboden worden ook de ouders betrokken middels een ouderbrief.
 Nederlandse en Europese staatsinrichting met name naar aanleiding van actuele
gebeurtenissen, binnen het vak geschiedenis bijv. verkiezingen, Prinsjesdag.
 Geestelijke stromingen eveneens vanuit de wereldoriëntatie en “Sam Sam”
 Cultuureducatie waardoor we de leerlingen in contact brengen met en zelf laten deelnemen
aan een groot scala van cultuuruitingen
 Specifieke milieulessen, deelname aan diverse projecten.
 Jaarlijkse deelname derde wereldprojecten, geld-inzamelproject middels een sponsorloop
door de leerlingen.
 Verkeersonderwijs, trapvaardig , verkeersexamen, ANWB streetwise, de verkeersdag enz.
In deze punten vinden diverse activiteiten plaats, die leerlingen en volwassenen moeten leren
actief te zijn/worden en sociaal te integreren in de gemeenschap die we samen vormen,
ongeacht levensbeschouwing, etnische afkomst of culturele overweging.

2.3.6 Sociale redzaamheid
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt door de gehele school gebruik gemaakt van de
methode ‘Sociaal sterke Groep’ (Effectieve Conflicthantering) .
Schoolbreed kijken wij jaarlijks naar een aanbod voor lessen weerbaarheid. De gemeente
Roermond verstrekt subsidie voor deze lessen.
Jaarlijks nemen wij bovendien deel aan de lessen schooljudo. Ieder jaar staat een ander
onderwerp centraal. De aangeboden onderwerpen zijn: Vertrouwen, samenwerken, respect,
discipline, weerbaarheid, beheersing, plezier. Wij zijn erg tevreden over deze lessen, en het
effect op onze leerlingen.

2.3.7 Engelse taal
Onderwijs in de Engelse taal wordt in lessen van twee keer een half uur per week in de groepen
7 en 8 aangeboden . Wij werken met de methode ‘Take it easy’. Natuurlijk komen ook in de
muzieklessen Engelse liederen aan bod.

2.3.8 Expressievakken
Expressie en creativiteit hangen nauw met elkaar samen en bestrijken een breed scala aan
activiteiten. We denken hierbij aan handvaardigheid, techniek, tekenen, muziek, dans en
dramatische expressie (toneel). Op onze school komen deze activiteiten allemaal aan bod, zowel
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in de onder- als in de bovenbouw. Immers, ze zijn onontbeerlijk voor een zo harmonisch
mogelijke ontwikkeling van leerlingen, en om leerlingen in de gelegenheid te stellen, hun
talenten zoveel mogelijk te ontplooien.

2.3.9 Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling
Alle leerlingen op onze school krijgen lessen lichamelijke oefening. De onderbouwpauzes met
spel en materialen en de speeltoestellen op het schoolplein zijn daartoe eigenlijk al een eerste
aanzet.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen verder gymlessen in onze eigen speelzaal. Zij hebben
voor de gymles geen gymschoenen nodig, maar gymmen op blote voeten. Wanneer het te warm
is, doen ze hun bovenkleding uit.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben allemaal gymles in de Sporthal Donderberg. Op de
dag dat ze gymles hebben, moeten ze hun gymspullen meebrengen, bestaande uit een
sportbroek, een T-shirt en gymschoenen die geen sporen achterlaten op de sporthalvloer. Na de
gymles moeten de gymspullen weer mee naar huis worden genomen en mogen niet in de gang
blijven hangen. In de groepen 3 t/m 8 worden de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht
samen met een groepsleerkracht.
De zwemlessen gaan veranderen komend schooljaar. Hoe deze precies vormgegeven gaan
worden is momenteel onduidelijk, en afhankelijk van de subsidiemogelijkheden van de
gemeente Roermond. Vorig jaar was een pilotjaar met betrekking tot Swim2Play. Het
evaluatieproces hiervan is in volle gang. Over of Swim2Play doorgang gaat vinden, of dat regulier
zwemonderricht terug komt, of dat er wegens gebrek aan subsidie geen zwemlessen meer
gegeven gaan worden zijn wij nog in overleg. Wij houden u op de hoogte.

2.3.10 Levensbeschouwing.
In het voorgaande is al genoemd, dat onze school een Katholieke school is, waarin we op een
eigentijdse manier in het hele schoolleven proberen uit te dragen, dat het voor ons vooral
betekent, dat we in respect en vertrouwen met elkaar om gaan, ongeacht de religie of huidskleur
en dat alle leerlingen en ouders voor ons evenveel waard zijn.
Dat respect en vertrouwen proberen wij uit te dragen en verwachten we dus ook van de
leerlingen en hun ouders. Leerkrachten proberen de leerlingen een zo breed mogelijk beeld te
geven van datgene, wat zich in de maatschappij op levensbeschouwelijk gebied allemaal
afspeelt. De verschillende culturen en geloven die wij binnen onze school vinden zijn een
afspiegeling van onze maatschappij. Wij vinden respect voor elkaar, voor elkaars geloof en
overtuiging een basiswaarde die wij onze leerlingen mee willen geven.

2.3.11 Informatica.
Het gebruik van de computer is op onze school helemaal geïntegreerd in de overige vakken
binnen het totale onderwijs. Daarom staan bij ons de computers niet in een apart lokaal, maar
zijn ze verdeeld over alle lokalen en andere ruimtes. De computers ondersteunen ons onderwijs.
Meneer Gert-Jan is speciaal belast met de zorg om het computergebruik binnen onze school in
goede banen te leiden.
Iedere groep beschikt over een digibord of touchscreen, via ons netwerk verbonden met
internet. Op één groep na beschikken nu al onze groepen over een multitouchscreen.
Daarnaast beschikken wij over twee volledige sets chromebooks ( in twee verrijdbare karren) die
rouleren binnen de groepen. Voor de onderbouw zijn een aantal Ipad’s aangeschaft. Voor
programma’s die niet op chromebooks draaien zijn er een aantal microsoft laptops beschikbaar.
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2.5 Urenberekening, vakanties en vrije dage n.
1 Urenberekening
Aantal klokuren per
week

Groep 1 t/m 8
25,50
weken

Totaal uren per jaar
Extra teldagen: woensdag
30 september 2020
(wanneer 30 september
op een schooldag valt
wordt deze dag extra
geteld)

52x
--------------------1343,20
5,10

1348,30
2. vakanties
Herfst
Kerst
Carnaval
2e paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e pinksterdag
Zomervakantie

Eerste dag
19-10-2020
21-12-2020
15-02-2021
05-04-2021
27-04-2021
03-05-2021
24-05-2021
26-07-2021

Laatste dag
23-10-2020
01-01-2021
19-02-2021

14-05-2021
03-09-2021

3. studiedagen
17-09-2020 ; 28-10-2020; 13-11-2020; 18-01-2021; 24-02-2021;
21-04-2021; 25-05-2021; 28-06-2021; 23-07-2021.
4. vrije middagen
Vrije middagen voor de vakanties: 16-10-2020; 18-12-2020; 12-022021; 30-04-2021.
Totaal aantal uren
vakanties, plus
studiedagen, plus
vrije middagen.
Jaartotaal klokuren
onderwijs
Marge uren positief:

Aantal klokuren
-25,50
-51,40
-25,50
-5,10
-5,10
-51,40
-5,10
-155,00

-46,30

-8,00
380,00

940,00
28,30

LET OP: bij het optellen en aftrekken van uren lijkt het dat uren niet goed worden berekend.
Maar 50 minuten keer twee is 1 uur en 40 minuten. Twee keer 40 minuten is een uur en 20
minuten. De ‘hele’ is vol bij 60 minuten en niet bij 100. De klok werkt niet met een tientallig
stelsel.
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2.5.1 Urentabel voor de vakken
Gemiddelde verdeling van tijd over de leer- en vormingsgebieden

Gymnastiek en spel

Groep
1-2sch
6.00u.

Groep
3

Groep
4

Groep
5

Groep
6

Groep
7

Groep
8

1.45u.

1.45u

1.30u.

1.30u.

1.30u.

1.30u.

Werken met
ontwikkelingsmateriaal

5.30u.

Taalontwikkeling
taal, lezen, schrijven

6.00u.

11.00u

11.00u

10.30u

10.30u

10.00u

10.00u

Rekenen

3.00u

5.15u.

5.30u.

5.30u.

5.30u.

5.30u.

5.30u.

1:00u.

1:00u.

Engels
Kennisgebieden en
wereldoriëntatie
Verkeer en
soc.redzaamheid

3.30u.

3.45u.

4.30 u.

4.30u.

4.30u.

4.30u.

1.30u.

1.00u.

1.00u.

1.00u.

1.00u.

1.00u.

1.00u.

3:00u.

2.30u.

2.00u.

2.00u.

2.00u.

1.30u.

1.30u.

0.50u.

0.50u.

0.50u.

0.50u.

0.50u.

0.50u.

0.50u.

25.50
u.

25.50u
..

25.50u
..

25.50u
..

25.50u
..

25.50u
..

25.50u
..

Expressieve vorming
Burgerschap/maatschappijl
eer/
Totaal aantal uren p/wk
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2.6

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw

Ons schoolgebouw beschikt oorspronkelijk over 18 leslokalen. Daarvan zijn er 12 in gebruik als
leslokaal, 3 in de kleuterafdeling, voor de groepen 1, 2, en de schakelklas. Verder nog 8 lokalen in
de rest van het gebouw voor de groepen 3 t/m 8.
Het extra lokaal wordt gebruikt als techniek/handvaardigheidslokaal.
Aan het andere uiteinde van het gebouw, de korte gang, zijn 3 lokalen plus het voormalige
handenarbeidlokaal verhuurd aan SKR voor de kinderopvang en de Buitenschoolse Opvang
(BSO).
Aansluitend aan deze vleugel zijn er twee lokalen, een kantoor en een toiletblok verhuurd aan
PSW.
Zoals al vermeld, hebben we voor de wekelijkse gymlessen in de kleuterafdeling een eigen
speelzaal. Deze wordt ook gebruikt voor de vieringen. Verder is er nog het kantoor van de Intern
Begeleider dat ook wordt gebruikt voor onderbouwvergaderingen en hulp aan individuele
leerlingen. Op maandag en vrijdag is het kantoor grenzend aan de bibliotheek verhuurd aan
Logopedica, wij kunnen daarmee logopedie ‘in huis’ aanbieden. De schoolbibliotheek heeft zijn
plek gevonden in het achterste gedeelte van de gemeenschapsruimte in het midden van het
gebouw. Naast de hoofdingang bevindt zich eerst het directiekantoor. De personeelskamer is
gelegen in het eerste deel van de gemeenschapsruimte.
Het kantoor naast groep 5 wordt gebruikt voor extra instructie
aan kleine groepjes of individuele leerlingen en voor het
afnemen van toetsen. Dit kantoor geeft tevens toegang tot de
tuin.
Sinds enkele jaren kunnen leerlingen zowel onder schooltijd
als na schooltijd helpen in de schooltuin, die aangeplant en
onderhouden wordt door meneer Peter. In 2014 is de
schooltuin uitgebreid (moes- en siertuin) en hebben wij ook de
borders rondom de school opnieuw aangeplant. Sindsdien
onderhouden de leerlingen ook deze borders. In schooljaar
2015-2016 hebben wij twee vijvers toegevoegd aan de
schooltuin, en zijn wij een fruitboomgaard begonnen aan de achterkant van het gebouw. In
schooljaar 2016-2017 hebben wij een toom kippen toegevoegd. Het ruime kippenhok is
gemaakt door de overbuurman, de ren is gebouwd door ouders. In schooljaar 2017-2018 zijn wij
begonnen met het loskoppelen van de regenpijpen, en
zijn er extra waterpartijen bijgekomen in de schooltuin.
In 2019 zijn alle hemelwaterafvoeren losgekoppeld. De
speelplaats is opnieuw ingericht met 3 wadi’s.
Ook gaat het voorspoedig met de bijenkasten,
onderhouden door juf Gody. De geproduceerde honing
is te koop voor ouders en wijkbewoners.
Sinds 2017 zijn wij een officiële Bijenoase. Het
certificaat is verkregen met medewerking van de
gemeente Roermond. Met activiteiten rondom de tuin
proberen we leerlingen te enthousiasmeren voor de
flora en fauna om ons heen. Door samen te werken met
diverse instanties op lokaal en provinciaal niveau (bv. Bijenhotels Limburg, IVN, Groei en Bloei,
wijkvereniging) proberen wij onze positie in de wijk en provincie voor de komende jaren stevig te
verankeren. Onze leerlingen, ouders en leerkrachten zijn een integraal, onvervangbaar
onderdeel van onze school, onze wijk en onze leef- en woonomgeving. Wij proberen iedereen
bewust te maken van zijn of haar rol hierin.
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3. DE ZORG VOOR LEERLINGEN
3.1

Leerlingenzorg op basisschool de Kasteeltuin

Onze school heeft, in aansluiting op de beschrijving van het basisniveau van zorg van het WSNS
samenwerkingsverband, de school-specifieke inrichting van de zorg beschreven in het document
“Integraal systeem van leerlingenzorg basisschool de Kasteeltuin.
In een aantal paragrafen gaan we daar in dit hoofdstuk wat nader op in.

3.2

Procedure toelating van nieuwe leerlingen

De meeste nieuwe leerlingen komen als vierjarige de school binnen. Veel ouders vinden het
prettig om vooraf met de school te kunnen kennismaken en ook de school stelt een
kennismaking vooraf zeer op prijs. Na telefonische afspraak hebben de ouders vervolgens eerst
een gesprek met de directeur, of de interne begeleider, waarin van beide kanten eventuele
vragen kunnen worden beantwoord, waarna er meestal een korte rondleiding door de school
wordt verzorgd. Tijdens de eerste kennismaking krijgt de ouder een aanmeldingsformulier en
een schoolkalender uitgereikt.
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de ouder, dat de daarop vermelde
gegevens juist zijn en akkoord te gaan met de in de schoolgids vermelde regelingen, afspraken
en verwachtingen.
Bij in- (en uit-) schrijving van het kind op school is de handtekening van beide ouders nodig.
Heeft een van de ouders officieel het gezag, dan is de handtekening van de ouder met gezag
altijd voldoende.
Elke aanmelding van een nieuwe leerling, ook de vierjarige, wordt besproken in de
aannamecommissie, bestaande uit de directeur, IB-er en een leerkracht, van onze school. Ouders
krijgen zo spoedig mogelijk bericht of een aangemelde leerling wel of niet geplaatst kan worden.
Voorwaarde voor plaatsing is in ieder geval het gegeven dat de leerling bij plaatsing zindelijk
moet zijn.
Een tot twee weken daaraan voorafgaand krijgen ouders een uitnodiging voor een kennismaking
met de leerling in de nieuwe groep.
Na een korte “wen” periode ontvangen de ouders een uitnodiging voor een zgn. intake-gesprek.
Daarin proberen wij zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de voor- schoolse periode.
Over leerlingen, die worden aangemeld voor groep 2 t/m 8, vindt ook altijd eerst een gesprek
plaats tussen de ouders en de directeur of Intern Begeleider. Ook dan wordt een
aanmeldingsformulier en een schoolgids uitgereikt. Nieuwe aanmeldingen van vierjarigen
worden doorgesproken met de kinderopvang. Bij aanmeldingen voor groep 2 t/m 8 wordt altijd
eerst informatie ingewonnen bij de vorige school. Op grond van deze verkregen informatie
gecombineerd met de eigen mogelijkheden van de school beslist de aannamecommissie of de
aangemelde leerling wel of niet op basisschool de Kasteeltuin geplaatst kan worden. Ouders
worden van dit besluit in kennis gesteld.
Aanmelding minder valide leerling
Bij de aanmelding van een minder valide leerling, vindt na aanmelding overleg plaats met de
ouders om allereerst de hulpvraag van het kind volledig in beeld te kunnen krijgen. Adviezen van
deskundigen kunnen door de ouders worden overlegd. De school kan zich ook nader laten
informeren door derden en als er in dat geval privacygevoelige informatie op tafel moet komen,
is er toestemming van de ouders nodig.
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Plaatsing c.q. verlenging daarvan wordt per schooljaar afhankelijk gesteld van de mogelijkheden
dan wel onmogelijkheden die de school heeft. Dit wordt schriftelijk vooraf gemeld en wordt met
de ouders doorgenomen. Daarbij zal de totale schoolorganisatie, het gebouw, de personele en
materiële faciliteiten, waaronder zo nodig vervoer en verzorging, betrokken worden.
Ouders die zich met de uitslag van het overleg niet kunnen verenigen, kunnen bezwaar
aantekenen bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag meldt vervolgens binnen 6 weken aan de
ouders de uitslag van de heroverweging
De procedure in een organogram:
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3.2.1 overplaatsing van leerlingen binnen Stichting Swalm en Roer.
Om de overplaatsing van leerlingen binnen de scholen van Swalm & Roer zo goed mogelijk te
laten verlopen is onderstaand protocol opgesteld, dat duidelijkheid geeft voor zowel de scholen
als de ouders.
1. Ouders/verzorgers nemen contact op met de huidige school en vragen om informatie
betreffende de nieuwe school. Hierbij gaat het om plaatsing van een leerling.
2. De directeur vraagt naar de reden(en).
3. Als het gaat om overplaatsing naar een nieuwe school vraagt de directeur of de directeur
van de huidige school op de hoogte is gebracht van de actie van de ouders/verzorgers.
Wanneer het verzoek wordt gedaan door een van de ouders, zal de directeur vragen of
de andere met het gezag belaste ouder hiervan op de hoogte is en ermee instemt.
4. Is de directeur van de huidige school niet op de hoogte dan deelt de directeur mede dat
er binnen Swalm & Roer het protocol voorschrijft om eerst melding te maken bij de
huidige school.
5. De ouders/verzorgers krijgen de tijd om dit te melden en nemen vervolgens contact op
met de ‘nieuwe school’.
6. De directeur neemt daarna contact op met de directeur waar het kind staat
ingeschreven.
7. Willen de ouders/verzorgers niet dat de huidige directeur op de hoogte gesteld wordt
dan vindt er geen verder gesprek plaats, maar laat onverlet dat de nieuwe school contact
legt met de oude school i.v.m. onder andere onderwijskundige rapportage.
8. De informatieverstrekking aan de ouders/verzorgers kan plaatsvinden na afspraak.
Hierbij is het belangrijk te luisteren naar het verhaal van de ouders/verzorgers, maar ook
duidelijk te maken dat er een collegiale samenwerking bestaat tussen de scholen
onderling.
9. De directeur nodigt de ouders/verzorgers uit voor een oriënterend aanmeldingsgesprek.
Tijdens dit gesprek geeft de directeur informatie m.b.t. de school en vindt er een
rondleiding plaats.
De directeur licht de procedure m.b.t. de aanmelding toe. Elke aanmelding van een
nieuwe leerling wordt besproken in de aanmeldingscommissie, bestaande uit de
directeur, IB-er en een leerkracht van de school.
De commissie betrekt in haar beoordeling over de al dan niet aanname van een leerling
in elk geval de volgende criteria: de groepsgrootte, de samenstelling van de bestaande
groep (o.a. het aantal aanwezige ‘zorgkinderen’), de groepsdynamiek, de kwaliteit van
het onderwijs en de grenzen m.b.t. de zorg. Op basis van één dan wel een combinatie
van deze criteria kan de aanname van een leerling worden geweigerd.
10. De directeur informeert en beargumenteert het besluit van de aanmeldingscommissie
met de ouders/verzorgers.
11. Ouders/verzorgers informeren de directeur waar de leerling staat ingeschreven. Indien
de leerling geplaatst kan worden op de nieuwe school dan (zie stap 12 t/m 16).
12. De nieuwe school vraagt (onderwijskundige) gegevens op van de leerling bij de oude
school.
13. De directeuren overleggen en maken afspraken over de verdere afwikkeling waarbij het
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belang van het kind altijd voorop staat.
14. Plaatsing kan uitsluitend gedurende het schooljaar als dit in het belang is van het kind.
15. De nieuwe school schrijft de leerling in na en stuurt de gegevens door. Wanneer
(gescheiden) ouders beiden het ouderlijk gezag hebben, zal de school bij inschrijving een
handtekening van beide ouders vragen.
16. De oude school schrijft uit. Het onderwijskundig rapport wordt meegestuurd en indien
nodig volgt er een warme overdracht.

3.3

Leerlingvolgsysteem

Onze school verzamelt informatie van alle leerlingen die bij ons op school zijn ingeschreven in de
leerlingenadministratie.
In het (digitale) leerlingdossier staat algemene informatie over leerlingen: naam, adres, cijfers,
absentie en verzuim etc.
In de school wordt er regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de groepsbespreking
en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de vorderingen van de leerling te volgen,
problemen te signaleren en met de leerkrachten afspraken te maken over leerlingbegeleiding.
Deze informatie zoals testresultaten, observaties, afspraken uit groepsbesprekingen en
zorgoverleg, resultaten van specifieke begeleiding wordt eveneens in het leerlingdossier
opgeslagen.
Het dagelijkse werk in de groepen wordt regelmatig getoetst door middel van zelfgemaakte
proefwerken of methodegebonden toetsen. Op vaste tijdstippen in het jaar volgens een
daarvoor opgestelde toetskalender, worden er toetsen afgenomen, die niet bij een bepaalde
methode horen. De resultaten van deze toetsen geven een betrouwbaar en objectief beeld van
de vorderingen van de leerlingen (ter vergelijking met het landelijk gemiddelde). Een aantal van
deze toetsen komen van het CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling) en de resultaten
(de scores) worden aangegeven door de letters A, B, C, D of E, waarbij de A-score dan het
hoogste niveau aangeeft en de E-score de zwakste prestatie.
Het technische leesniveau wordt onderzocht d.m.v. de AVI-toetsen, waarbij het niveau wordt
uitgedrukt in een score tussen M3 tot 7+. We streven er op school naar, dat op het einde van
groep 3 door de leerlingen minimaal AVI-E3 wordt gehaald en aan het einde van groep 6 het
eindniveau AVI-7+.
De sociaal-emotionele ontwikkeling waarbij het gaat om gedrag en welbevinden wordt gevolgd
d.m.v. ‘Viseon’.
Alle uitslagen van de niet methodegebonden toetsen worden opgeslagen in de computer en
vormen de basis voor ons Leerling- en ontwikkelingsvolgsysteem (LOVS), waardoor we de
vorderingen van elk kind op school gedurende meerdere jaren kunnen bijhouden.
Met de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) kunnen wij tussentijds de
opbrengsten van het onderwijs bepalen. Deze toets nemen wij af in groep 6. De NSCCT vergelijkt
leerlingen niet langer met een gemiddelde landelijke score, maar met een kenmerk van zichzelf,
namelijk leerpotentie.

3.4

Overleg met / rapportage aan ouders

Twee keer per schooljaar krijgen de leerlingen hun rapportboekje mee naar huis. Drie maal per
jaar zijn er gesprekken met ouders. Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin de
ouder met de leerkracht kan bespreken hoe de leerling school ervaart, wat sterke en minder
sterke kanten zijn, en hoe de ouder de leerkracht bij allerlei activiteiten kan ondersteunen.
Daarnaast volgen na beide rapportuitgave oudergesprekken, waarin de ouders met de
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individuele leerkrachten in zgn. “10-minutengesprekken” kunnen spreken over de vorderingen
en het verdere functioneren van hun kind. Ouders kunnen het tijdstip van deze gesprekken zelf
plannen via de planner in ISY.
In de kleutergroepen kennen we nog geen rapporten, maar kunnen de ouders inzage krijgen in
de “portfolio’s” van de kleuters en daar een gesprek over voeren met de leerkracht.
Het rapport voor groep 3 t/m 8 is een combinatie van cijfer- en woordwaardering in vier
kolommen naast elkaar,

3.5

Begeleiding meer- en hoogbegaafde leerlingen

Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht op onze school. Binnen de
methoden is extra oefenstof aangegeven die deze leerlingen kunnen maken. In overleg tussen de
leerkracht en de Internbegeleider kan er ook voor gekozen worden andere lesstof aan de leerling
aan te bieden.

3.6

Specifieke zorg voor leerlingen

Het hiervoor besprokene valt onder de, wat wij noemen, normale, algemene zorg, die er voor
elke leerling is. Naar aanleiding van het signaleringsgesprek kunnen er voor bepaalde leerlingen
afspraken worden gemaakt voor “extra zorg”. Die speciale zorg kan betrekking hebben op
leerlingen die de leerstof niet aankunnen, maar ook de wijze van omgaan en aanpak van bijv.
hoogbegaafde leerlingen kan aanleiding geven tot extra zorg. De Intern Begeleider en
groepsleerkracht bekijken samen, of er misschien meer individuele instructie en/of verwerking
nodig is, of er misschien andere materialen moeten worden ingezet en of de groepsorganisatie
soms moet worden aangepast aan de specifieke behoefte van de leerling of de groep. Afspraken
worden altijd vastgelegd in een groepsplan en incidenteel in een individueel handelingsplan.
In een signaleringsgesprek kan echter ook afgesproken worden hulp op een breder vlak te gaan
zoeken. Leerlingen kunnen dan aangemeld worden voor een consultatiegesprek met de intern
begeleider van onze school.
Vaak is er nog extra onderzoek en observatie nodig om de problemen helder op tafel te krijgen.
Bij de inzet van een extern begeleider wordt vooraf met de ouders overleg gevoerd en om hun
toestemming gevraagd (handtekening).
Als de diagnose gesteld is, het probleem helder is en de mogelijkheden op onze school aanwezig
zijn om er aan te kunnen gaan werken, wordt een “handelingsplan” opgesteld. Met al de
professionaliteit die we in huis hebben, gaan groepsleerkracht, intern begeleider en extra
ondersteuner proberen de problemen te verhelpen. Als het echter, ondanks alle extra hulp, niet
mocht lukken om een kind vooruit te helpen of uit het onderzoek al is gebleken dat extra hulp
buiten onze school gezocht moet worden, zal er een onderwijskundig rapport worden opgesteld
en wordt de leerling aangemeld bij een ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband
Swalm en Roer. Vooraf is dan uiteraard met de ouders samen al bekeken of voor dat kind
zittenblijven een zinvolle optie zou kunnen zijn.
Dit ondersteuningsteam beoordeelt, voor welke hulp een leerling in aanmerking komt:
 verwijzing naar een andere basisschool is mogelijk
 of inzet van (preventieve) ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs
 of toelating tot een speciale school voor basisonderwijs
In het laatste geval zijn ouders en school tot de overtuiging gekomen, dat alle mogelijkheden
voor speciale zorg voor het betreffende kind binnen de eigen muren zijn uitgeput. Dan staat het
belang van het kind voorop en moet gekozen worden voor een externe oplossing.
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Een enkele keer komt het ook wel eens voor, dat leerlingen vanuit de speciale basisschool
worden teruggeplaatst op onze school, waarbij we dan gelukkig kunnen rekenen op nog enige
tijd nazorg vanuit de vorige school.

3.6.1 Passend Onderwijs
Binnen het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg hebben de
schoolbesturen de taak voor alle leerlingen, die wonen binnen de regio van dit SWV een zo
passend mogelijke of aangepaste plek in het onderwijs te bieden.
Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor
speciaal (basis)onderwijs, maar zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.
Het SWV Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in
de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal.
Het bestuur van het SWV heeft het ondersteuningsplan vastgesteld. In dit plan beschrijft men
het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het SWV voor een bepaalde periode. Aan elke school of cluster van
scholen binnen het SWV is een ondersteuningsteam gekoppeld, dat de school adviseert,
begeleidt en ondersteunt in het versterken van de kwaliteit van onderwijs en de
leerlingondersteuning in het bijzonder.
ON
Ondersteuningsbehoefte
Voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende
regeling:
 Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de
leerling wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het
ondersteuningsteam een deskundigenadvies formuleren.
 Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal
(basis)onderwijs inhoudt, wordt dit deskundigenadvies aan een bovenschools
toetsingsorgaan (BTO) aangeboden. Het BTO geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) af, op basis waarvan de leerling kan worden geplaatst in het SBO of het SO.
 In principe geeft het BTO altijd een tijdelijke TLV af, behalve voor die leerlingen waarvan
door de complexiteit van de problematiek en intensiteit van ondersteuningsbehoeften
duidelijk is dat opvang in een specialistische setting voor langere duur noodzakelijk is.
Voor verdere informatie over het ondersteuningsteam of het BTO kunt u contact opnemen met
de intern begeleider of directeur van de school.
Het bestuursondersteuningsplan van het schoolbestuur staat op de website van Stichting Swalm
& Roer.
Het ondersteuningsplan van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg staat op de website
van het SWV Midden-Limburg: https://www.swvpo3102ml.nl
Algemene informatie over passend onderwijs kunt u vinden op de site :
www.passendonderwijs.nl.
Het adres van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg is:
SWV PO 31-02 Midden-Limburg
Postbus 3043
6093 ZG Heythuysen
Tel. 0475-550449
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E-mail: info@swvpo3102ml.nl

3.6.2 De extra leerlingenzorg wordt gecont inueerd in het vervolgonderwijs
Op de meeste basisscholen zitten leerlingen die extra zorg krijgen, omdat ze dit nodig hebben.
Voordat de school met de extra hulp start, wordt de vraag gesteld: “Kunnen we dit zelf, of is er
op de speciale basisschool een betere plek voor onze leerling? In toenemende mate is het
antwoord: “Ja, dat kunnen we zelf”.
Het beleid achter deze ontwikkeling heet: Passend onderwijs. Dit heeft ertoe geleid dat de
speciale (basis-) scholen in de afgelopen jaren steeds minder leerlingen hoefden op te vangen,
omdat de basisscholen zelf de extra zorg konden bieden.
Natuurlijk zijn er voor iedere basisschool toch ook grenzen van de zorg die wij leerlingen kunnen
bieden. Niet alleen het kind zelf speelt hier een rol, ook de zorg voor klasgenoten, de
groepsgrootte, en de samenwerking met externe instanties zijn factoren die niet over het hoofd
gezien mogen worden. Wij vinden samenwerking met ouders een van de belangrijkste factoren
die het onderwijs tot een succes kunnen maken, en streven naar goede ( betere) communicatie
met de ouders van onze leerlingen.
Aan het eind van de basisschool bespreekt de school met de ouders welke vervolgopleiding het
meest geschikt voor hun kind is. De ouders zullen dan vragen: “Krijgt ons kind, dat bij jullie extra
zorg heeft gekregen, die extra zorg ook op het vervolgonderwijs?
Het antwoord hierop is dat als er een leerachterstand op meerdere gebieden is dan zal uw kind
hiervoor in aanmerking kunnen komen; het is afhankelijk van de grootte van de achterstand of
uw kind in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of praktijkonderwijs
(PRO). LWOO betekent dat uw kind extra hulp krijgt in het voortgezet onderwijs. PRO betekent
dat het voor uw kind beter is dat hij deze hulp krijgt in een school met nog meer extra
faciliteiten.
Als basisschool zullen we u en uw kind extra begeleiden bij de overstap indien extra
leerlingenzorg aan de orde is.
Niet elke basisschool geeft op dezelfde wijze extra hulp op school. Dat geldt ook voor de scholen
voor vervolgonderwijs. Niet elke school voor voortgezet onderwijs heeft LWOO op dezelfde wijze
ingevuld.
Bij de keuze van de ouders voor de vervolgschool, zou dat een aanvullende vraag kunnen zijn:
“Hoe helpen ze ons kind daar verder? Sluit deze hulp aan bij de al geboden hulp op de
basisschool en is het noodzakelijk dat deze hulp aansluit?”
De conclusie is dus:
De extra zorg op de basisschool zal in principe worden voortgezet op het voortgezet onderwijs.
De wijze waarop kan (sterk) afwijken van de wijze waarop in het basisonderwijs extra zorg is
verleend.
Leerlingen die op de basisschool geen extra zorg hebben gehad, kunnen daarvoor in het
voortgezet onderwijs toch in aanmerking komen mits ze maar voldoen aan de daarvoor geldende
criteria.

3.7

Samenwerking met externen

3.7.1 Jeugdgezondheidszorg
In het kader van de Jeugdwet hebben gemeenten de wettelijke verantwoordelijkheid om aan
alle jeugdigen van 0-18 jaar jeugdgezondheidszorg aan te bieden.. Door intensivering van
preventie en ambulante jeugdhulp wordt complexere (en duurdere hulp) voorkomen. In Noorden Midden-Limburg wordt de JGZ aangeboden door de GGD Limburg-Noord. Alle ouders van
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jeugdigen van 0-18 jaar en jongeren kunnen bij de JGZ terecht voor informatie en ondersteuning
op het gebied van een gezond en veilig opgroeien. Om de groei en ontwikkeling van uw kind te
kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast
wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden indien gewenst gevaccineerd. Voor
verdere informatie over werkwijze en samenwerkingspartners van de JGZ zie de “Wegwijzer
Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar”.
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3.7.1 Centrum voor Jeugd en Gezin
Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning aan
ouders en jeugdigen (van zwangerschap tot 23 jaar). Ze geven informatie en advies, verzorgen
themabijeenkomsten en workshops en bieden persoonlijke ondersteuning.
Voor het Centrum voor Jeugd en Gezin is geen verwijsbrief nodig .
Aan elke school is een medewerker vanuit het CJG verbonden. Het contact met de jeugd- en
gezinswerker is laagdrempelig. Zowel school als ouders kunnen initiatief nemen in het contact.
Ouders worden (altijd) betrokken bij het bespreken van de casus van hun zoon of dochter en er
zijn in principe geen wachtlijsten.
Contact
http://www.cjgml.nl
E: mailto:info@cjgml.nl
T: 088-43 88 300 (werkdagen tussen 08:30-17:00 uur)
Buiten kantoortijden kunt u bij spoed en crisis bellen met de Spoed Eisende Hulp op
telefoonnummer 088-0072990
Voor locaties en openingstijden: zie website CJG
Open inloop is niet in de schoolvakanties.

3.7.2 Meldcode
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (2019).
Handelen volgens een meldcode is landelijk wettelijk verplicht gesteld voor scholen.
De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren
en melden. Er is nu een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te
melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin
betrokken.
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3.8

AVG (Privacy)

Op school gaan wij zeer zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen, waartoe we ook
wettelijke toe verplicht zijn.
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik
van de persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en
voor de organisatie die daarvoor nodig is.
Privacyreglement
In het privacyreglement kunt u zien wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van
persoonsgegevens:
 De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school).
 Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens
over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen.
 Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste
begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
 In verband met de identiteit (denominatie) van onze school, willen wij graag de
geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs
rekening mee kunnen houden. Het geven van deze informatie aan de school is niet
verplicht.
 De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem.
 De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Deze
programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens zijn slechts toegankelijk voor de
(formele) medewerkers van onze school. Deze zijn niet toegankelijk voor de vrijwillige
medewerkers.
 Omdat onze school deel uitmaakt van de stichting Swalm & Roer, worden daar ook (een
beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke
en noodzakelijke administratie.
 Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is
een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen
identificeren als deze leerling inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke
afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de
leerlingengegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat
misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.
Rechten en Privacy
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens
niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens, die zijn opgeslagen niet
meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.
Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares
van uw kind, of met de schooldirecteur.
Als er leerlingengegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf
de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te
verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website,
facebook, ouderportal of schoolgids, vragen wij aan het begin van het schooljaar uw
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toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of een eerder
gegeven toestemming in te trekken. Ook kan het zijn dat wij u nog specifiek toestemming vragen
voor het gebruik van beeldmateriaal voor een ander doel (bv. Een voorlichtingsfilm over de
school). Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan
en wegen wij per keer af of het verstandig is om een foto te plaatsen.

3.9

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

De CITO toetsen die gedurende de schoolcarrière van iedere leerling worden afgenomen, geven
al een indicatie van de mogelijkheden die elke leerling heeft na zijn/haar laatste (meestal
achtste) jaar basisonderwijs.
In groep 8 volgt dan begin februari de afname van de (verplichte) eindtoets. Op de Kasteeltuin
hebben wij gekozen voor Route 8. ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en
rekenniveau van uw kind meet. De uitslag geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast
ook de behaalde referentieniveaus. De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts
twee à drie klokuren. Uw kind krijgt een eigen inlogcode. Uiteraard werkt uw kind in een
beveiligde omgeving.
Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op
deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind
nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit
werkt voor uw kind prettig en zo min mogelijk belastend.
Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de toets verspreid worden afgenomen.
ROUTE 8 mag worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei. De school van uw leerling bepaalt
zelf op welke dag(en) de toets wordt afgenomen. Mocht uw kind ziek zijn, dan kan de toets later
in de periode worden afgenomen. Voor kinderen met dyslexie zijn er
ondersteuningsmogelijkheden.
In de daarop volgende periode moet er definitief een keuze worden gemaakt voor een bepaalde
vorm van voortgezet onderwijs. Bij deze moeilijke keuze probeert de school zo goed mogelijk te
helpen, ondersteunen en adviseren.
In januari organiseert de school een informatieavond, waarop door iemand van onze eigen
school samen met iemand uit het voortgezet onderwijs uitgebreid ingegaan wordt op de
verschillende vormen van voortgezet onderwijs in deze regio, de deelname aan de CITOeindtoets en de gehele procedure om te komen tot een daadwerkelijke aanmelding bij één van
de VO-scholen.
In de periode januari – april organiseren de meeste VO-scholen Open Dagen en we adviseren u
met klem, die met uw kinderen te bezoeken.
Voordat de uitslag van de Route 8 eindtoets bekend is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek,
waarin u het schooladvies wordt medegedeeld. Wij doen dit met opzet, voordat de uitslag van
de eindtoets bekend is, omdat we alle schijn van beïnvloeding door deze uitslag willen
voorkomen.
Begin maart krijgt u het toetsadvies op grond van de gemaakte eindtoets. Samen met deze
schriftelijk uitslag krijgen de leerlingen een blanco aanmeldingsformulier mee naar huis voor het
VO. Dit moet meestal voor eind maart weer ingevuld op school worden ingeleverd. De school
zorgt voor de aanmelding van uw kind bij de VO-school van uw keuze.
Meestal krijgt u begin mei van de vo-school waar u uw kind hebt aangemeld bericht thuis of uw
kind wel of niet is aangenomen.
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Op dit moment vindt er nog overleg plaats om de eindtoets in een later tijdstip in het jaar af te
nemen. Wordt dit definitief besloten dan kan dat ook consequenties hebben voor de hierboven
vermelde tijdstippen van advisering VO.
De basisschool de Kasteeltuin heeft met alle scholen voor voortgezet onderwijs een goed
contact. Voordat een aangemelde leerling definitief in een brugklas wordt geplaatst, wordt met
ons overlegd. Gelukkig geeft bij twijfel het schooladvies de doorslag. Na de zomervakantie
worden we nog regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten van onze oud-leerlingen,
zeker in de brugperiode, zodat we een goed beeld krijgen over de juistheid van onze adviezen.

4. ZORG VOOR KWALITEIT
4.1

Werken aan kwaliteitsverbetering

4.1.1 Kwaliteitsverbetering door goede methoden
In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Voor
vervanging/vernieuwing van methoden is een investeringsplan opgesteld.
Bij het kiezen van methoden en ander materiaal stellen we ons de vraag: kunnen leerlingen goed
leren met behulp van deze methoden en ziet het materiaal er aantrekkelijk uit?
Er zijn leerlingen die extra moeilijk werk aan kunnen en leerlingen die veel extra oefenstof nodig
hebben. We letten er bij de aanschaf van methoden op of er voor beide groepen voldoende
leerstof in de methode zit. Ook kijken we of de methoden voldoen aan de kerndoelen die de
overheid ons stelt.

4.1.2 Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan
hen heeft u uw kind toevertrouwd. In het personeelsbeleid van de stichting Swalm en Roer
neemt het functioneren van de leerkrachten in relatie tot schoolontwikkeling een centrale plaats
in.
De leerkrachten werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en
overleg.
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen
volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar studiemiddagen, elke week vergaderingen
en volgen leerkrachten nascholingscursussen om hun taak beter te kunnen verrichten.
Leerkrachtvaardigheden om leerlingen beter te begeleiden staan hierbij steeds centraal.

4.1.3 Kwaliteitsverbetering door het leerlingvolgsysteem
Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te vergroten is het
werken met toetsen. Om onze leerlingen acht jaar zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun
ontwikkeling maken we gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem. Het systeem levert
waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een kind in een
bepaalde periode heeft bijgeleerd.
De vakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en voor de
kleuters “Taal voor Kleuters” en “Ordenen” worden getoetst. Ook de sociaal-emotionele
ontwikkeling wordt in kaart gebracht en gevolgd. We zijn alert op eventuele verbanden tussen
de resultaten van de leerlingen op leergebied en de uitkomsten op het sociaal-emotionele
volgsysteem. De resultaten van de toetsen en de bevindingen op sociaal-emotioneel gebied
worden besproken met directie, leerkrachten en intern begeleider. Resultaten van de leerlingen
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van de groepen 3 t/m 8 worden vermeld op het rapport. U kunt ook altijd aan de
groepsleerkracht vragen wat de resultaten van uw kind zijn.
Als de resultaten van de toetsen niet zo is als wij verwachten, kan dat betekenen dat we
onderdelen van het onderwijsprogramma moeten verbeteren. Het leerlingvolgsysteem biedt ons
een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben.

4.1.4 Samenwerkingsverband “Weer samen naar school”
Met alle scholen uit de regio Roermond werken we samen in een samenwerkingsverband in het
kader van “Weer Samen Naar School” (zie ook hfdst. 3.5). Het doel van dit
samenwerkingsverband is de eventuele uitvallers op de basisschool zodanig te begeleiden dat zij
niet naar de speciale school voor basisonderwijs verwezen hoeven te worden. Wij begeleiden
deze leerlingen met hulpprogramma`s die op hun mogelijkheden zijn afgestemd.

4.1.5 Samenwerking “passend onderwijs”
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht.
In een nieuw gevormd Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg
hebben alle schoolbesturen nu de taak voor alle leerlingen die wonen binnen de regio van dit
SWV een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Dit noemen we de zorgplicht van
het samenwerkingsverband. Passend onderwijs is in principe voor alle leerlingen op de
basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs bedoeld, maar zoomt in op leerlingen met
specifieke ondersteuningsbehoeften.

4.1.6 Kwaliteitsverbetering d.m.v. het schoolontwikkelingsplan
Om de vier jaar maakt elke school een schoolplan. Dit schoolplan is, zoals ook omschreven wordt
in de wet, een beleidsplan voor de middellange termijn. Het vormt tevens de basis voor het
jaarlijks op te stellen werkplan, waarin de operationele planning verwoord is en zal worden.
Het schoolplan is een planningsdocument waarin de school o.a. haar beleidsvoornemens voor de
komende 4 jaar formuleert. De school geeft in het schoolplan in grote lijnen aan hoe men zich
verder denkt te gaan ontwikkelen, uitgaande van de eigen visie op onderwijs.
Het schoolplan speelt dus een belangrijke rol in het verbeteringsproces waar de school continue
mee bezig is. Een proces waarin gezamenlijk, geleidelijk en stap voor stap gewerkt wordt aan
realisatie van een aantal gestelde doelen.
Er staan voor de komende jaren 2019-2023 een aantal onderwerpen op het programma om ons
onderwijs te verbeteren. Wij zullen met het hele team inzetten op een aantal pedagogische en
onderwijskundige items met de volgende inhouden:
 De school gaat het komend schooljaar (2019-2020) aan de slag met de effectieve
conflicthantering. In de jaren daarna wordt dit geborgd en ingeslepen. Hiermee pakken
wij het pestgedrag aan en vergroten de sociale en veilige leeromgeving. We verwachten
dat dit de schoolbeleving en het sociaal zelfbeeld positief zal beïnvloeden.
 Didactisch handelen blijft altijd een aandachtspunt natuurlijk. Een essentieel onderdeel
van lesgeven is het alert zijn op vernieuwingen in het onderwijsveld waaruit
verbeteringen van het didactisch handelen ruimte krijgen.
Blijvend zoeken naar beter afstemmen van ons onderwijsaanbod op de verschillende
mogelijkheden van de leerlingen, door onze manier van lesgeven aan te passen aan de
behoefte van leerlingen, en bovendien ons aanbod zo breed mogelijk te maken.
 Leerstofaanbod; het uitrollen en inbedden van de nieuwe methode voor groep 1/2.
 Uitbreiden en moderniseren van ons ict-netwerk. Hiermee verbonden is de initiëring en
uitwerking van niet alleen basis ICT vaardigheden, maar ook media-wijsheid,
computational thinking en enkele andere niet minder belangrijke 21e eeuwse
vaardigheden.
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Het blijven ontwikkelen van de schakelklas waarin extra ondersteuning wordt gegeven
aan leerlingen wiens woordenschat nog niet op een voldoende niveau is om het
onderwijs in groep 3 met goed gevolg te volgen.
Wij blijven ons de vraag stellen: wat moet
een leerling tegenwoordig op school leren
en is dat de juiste voorbereiding op de
toekomst? Welke kennis en vaardigheden
hebben zij nodig om actief deel te kunnen
nemen aan de maatschappij? Veel van
deze vaardigheden worden samengevat
onder de noemer ‘21e eeuwse
vaardigheden’ .

4.1.7 Kwaliteitsverbetering d.m.v. extra zorg en begeleiding aan leerlingen
Onze school heeft een groot aantal leerlingen die met een achterstand binnenkomen in groep 1.
Dat betekent dat onze leerlingen op jonge leeftijd een achterstand opgelopen hebben, waar ze
de hele basisschool last van kunnen hebben.
Op basisschool de Kasteeltuin zijn een aantal voorzieningen om deze achterstanden aan te
pakken.
 De kleuters zijn of worden bij binnenkomst getoetst op hun taal- en rekenvaardigheid en
gedurende de hele kleuterperiode gevolgd.
 De groepen 1 en 2 voeren samen met PSZ ‘De Regenboog’ het VVE-beleid uit. Met vooren vroegschoolse educatie (VVE) bedoelt men de maatregelen die
onderwijsachterstanden trachten te verminderen bij de start van de basisschool.
VVE educatie begint in de peuterspeelzaal en loopt door in de eerste twee groepen van
de basisschool. De doelstelling van het VVE beleid is om de ontwikkeling van leerlingen
uit zowel autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat zij
betere startcondities hebben bij hun entree in de basisschool en hun kansen op een
goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot.
Een VVE programma kent een doorlopend programma voor 2- tot 6 jarigen, een
gestructureerde didactische aanpak en een intensief aanbod. Basisschool en
peuterspeelzaal maken in ieder geval afspraken over een aantal gezamenlijke thema’s en
het overdrachtsdossier. De taalontwikkeling heeft een bijzondere plaats in het
programma. Er wordt geprobeerd ouders zoveel mogelijk te betrekken.
 Woordenschatonderwijs staat op basisschool de Kasteeltuin hoog in het vaandel.
Hiervoor maken we in de onderbouw gebruik van de methode LOGO3000 van Met
woorden in de weer, waarbij leerlingen op een speelse manier hun woordenschat
uitbreiden.
 Basisschool de Kasteeltuin voert het programma LOGO3000 ook uit voor de ouders van
de kleuters van de groepen 1 en 2. . Jaarlijks zijn er regelmatig ouderbijeenkomsten,
zodat ook ouders thuis met de aangeleerde woorden aan de slag kunnen. Ouders krijgen
informatie over communicatie, spelbegeleiding en taalontwikkeling om hun leerlingen
thuis, d.m.v. aangeboden materiaal, te kunnen helpen. Tijdens de bijeenkomsten is er
ook aandacht voor onderwerpen op het gebied van ontwikkeling. Centraal staat het op
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4.2

een positieve manier ingaan op signalen van het kind en het bevorderen van het
leerplezier.
Onze school valt in een landelijk vastgesteld ‘postcodegebied gelegen in
sociaaleconomisch zwakke gebieden’ en krijgt, volgens vastgesteld stichtingsbeleid
onderwijsachterstanden impulsgelden toebedeeld. Door deze extra middelen zijn we in
staat om de groepsgrootte enigszins beperkt te houden.
Eveneens op grond van sociaal-economische achtergronden doet de Kasteeltuin als één
van de vier Roermondse scholen mee aan het project “Onderwijs Tijd Verlenging” (OTV).
Dit project biedt de mogelijkheid om voor leerlingen van de groepen 6-7-8 drie uur per
week extra onderwijstijd te verzorgen met het doel de taal- en rekenresultaten te
vergroten om leerlingen goede startcondities te geven bij hun start in het voortgezet
onderwijs. Bij aanvang van een nieuw schooljaar zal echter gewacht moeten worden op
subsidiegelden van de gemeente Roermond, alvorens wij de OTV kunnen organiseren.
Tevens nemen wij deel aan het Nationaal Jeudontbijt, een initiatief dat kosteloos
ontbijtboxen bezorgd bij ouders met een minimaal inkomen. Een goed ontbijt is voor
een kind nodig om optimaal te kunnen functioneren op school.

De resultaten van het onderwijs

4.2.1 Instroom
Door de samenwerking met de peuterspeelzaal op onderwijsinhoudelijk gebied en de
uitwisseling van ervaringen met de leerlingen in het kader van de Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE), krijgen we steeds meer vat op een goede aansluiting en continuïteit in de
ontwikkeling van de instromende leerlingen.

4.2.2 Verlengde kleuterperiode / zittenblijven
Onze school heeft het afgelopen schooljaar relatief weinig zittenblijvers of kleuters met een
verlengde kleuterperiode gekend. Dat komt natuurlijk ook door onze schakelklas, waarmee we
gekozen hebben voor een taalrijke schakel tussen groep twee en drie in. Heel wezenlijk iets
anders dan zittenblijven in groep twee.
De toetsresultaten van de leerlingen in de schakelklas zijn met sprongen omhoog gegaan en deze
leerlingen kunnen starten met een degelijke taalvaardige ondergrond in groep 3. Door het
volgen op langere termijn van de leerlingen die in de schakelklas hebben gezeten, zien we ook
dat niet alle leerlingen de hoge resultaten in hun verdere schoolloopbaan vasthouden.

4.2.3 Eindtoets basisonderwijs
Naast het schooladvies voor de schoolverlaters heeft het voortgezet onderwijs altijd een tweede
gegeven nodig om de toelating van nieuwe brugklassers te regelen. Daarvoor laten wij op school
in principe alle schoolverlaters deelnemen aan de Eindtoets van ROUTE 8.
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4.2.4 Eindopbrengsten en uitstroom
Opbrengsten eindtoets van de afgelopen twee schooljaren; 100% deelname
Schooljaar 2017-2018:

Schooljaar 2018-2019:

NB: er is geen resultaat van het schooljaar 2019-2020 . De eindtoets heeft in dat schooljaar niet
plaatsgevonden in verband met de corona crisis.
De gemiddelde eindscore van de eindtoets Route 8 was 198,5. Alle scholen in Nederland hebben
naar aanleiding van het percentage gewogen leerlingen een bepaald scorenummer gekregen Het
percentage gewogen leerling is een cijfer tussen 0 en 100. De scores die behaald kunnen worden
binnen Route 8 liggen tussen 0 en 300. Voor andere eindtoetsen ( zoals bijvoorbeeld Cito
eindtoets, of IEP) gelden weer eigen scores. Het is niet mogelijk de scores van Route 8 te
vergelijken met scores van andere eindtoetsen. De normtabellen van de onderwijsinspectie
worden jaarlijks bekendgemaakt via de Staatscourant.
Gezien ons schoolgewicht van ‘26’ geldt een landelijk gemiddelde van 194,0 voor onze school.
Onze ongecorrigeerde score ligt hier ver boven. Ongecorrigeerd wil zeggen alle leerlingen doen
mee en tellen mee. Leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn en dus de Nederlandse
taal minder beheersen mogen uitgefilterd worden om een eerlijker resultaat van 8 jaar
onderwijs te krijgen. Het betreft in deze 4 leerlingen uit groep 8. Filteren wij deze leerlingen uit,
komt onze gemiddelde score omhoog tot 203,2.
Gecorrigeerd of ongecorrigeerd zijn onze scores erg mooi te noemen.
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5. DE SCHOOLVIERINGEN EN –ACTIVITEITEN
5.1

Eten tussen de middag.

Vanaf vorig schooljaar blijft iedereen op school over, in de eigen groep, met de eigen juf of
meneer. De leerlingen brengen een eigen lunchpakketje mee en drinken bij voorkeur water uit
de eigen bidon of beker. Zaken als instant soep en pot-noodles zijn niet toegestaan. Wij vragen
ouders de verantwoordelijkheid te nemen voor een gezonde lunch. Een gezond tussendoortje
voor in de kleine pauze (stukje fruit, cracker) en een bruine boterham met gezond beleg is
perfect. Vraag het de juf of meneer als u twijfelt. Chocolade-achtige repen zijn niet toegestaan,
evenals kauwgom en ander snoepgoed.

5.2

Vieringen

Vieringen dragen bij tot het bieden van ontplooiingskansen voor de leerlingen, dragen bij tot het
vormen van een respectvolle houding tegenover datgene wat anderen, groot of klein, te bieden
hebben en dragen bij tot de vorming van het schoolgemeenschaps-gevoel. Over wanneer en
welke vieringen er in een schooljaar plaats vinden, wordt u geïnformeerd via ISY.

5.3

Projectweken

Een aantal keer per schooljaar zijn er projectweken gepland waarin wij met verschillende actuele
zaken aan de slag gaan. Bij dit soort projecten of bij lessen, waar meer ondersteuning nodig is
wordt vaak de hulp van ouders ingeroepen. Dit gebeurt dan via de groepsleerkrachten.

5.4

IMC basis

Op de Kasteeltuin krijgen alle leerlingen van groep 7 en 8, twee jaar lang, elke week, onder
schooltijd les van bevlogen gastdocenten die de kinderen meenemen in hun beroepswerelden.
Leerlingen ervaren en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek,
Wetenschap, Recht, Geneeskunde en Beeldende Kunst. Doordat zij samen met de gastdocenten
hun vak kunnen uitoefenen en hen álles kunnen vragen, verplaatsen zij zich elke week weer
opnieuw in een interessant deel van de wereld om zich heen.
Door de lessen denken leerlingen na over hun toekomst; wat vind ik interessant, waar ben ik
goed in, wat past bij mij en wat niet? Ze leren vaardigheden die de rest van hun leven van pas
komen, vergroten hun netwerk, krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze hun talenten en
voorkeuren ontdekken en krijgen een breed beeld van de maatschappij en hun mogelijkheden
daarin.
Hierdoor kunnen ze later goed gemotiveerde keuzes maken als het gaat om schoolprofiel, studie
en werk. Ook bij deze lessen wordt de hulp van ouders vaker ingeroepen. Ouders kunnen ook
gastdocent zijn!

5.5

Bijzondere activiteiten

Onze vakleerkracht muziek, meneer Harry, is elke maandag en woensdag voor de muzieklessen
op school. Leerlingen die een muziekinstrument bespelen, krijgen de mogelijkheid om met
meneer Harry bij enkele vieringen een optreden voor te bereiden voor een echt eigen
schoolorkest.
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Jaarlijks wisselend nodigen wij het fiets-project ( Continuum) en StreetWise ( ANWB) uit bij ons
op school. Een verkeer-/techniekdag waar alle leerlingen van groep 1 t/m 8 van genieten.

5.6

Excursies en culturele activiteiten

Afhankelijk van het aanbod en de inpasbaarheid in het lesprogramma, kijken we jaarlijks kritisch
naar het grote aanbod aan excursiemogelijkheid en schrijven we daar in waar het zinvol en/of
verantwoord is. Na de eindtoets heeft groep 8 altijd nog een aantal educatieve en ontspannende
excursies ter afsluiting van hun basisschoolloopbaan.
Doorgaans nemen we als school zoveel mogelijk deel aan het aanbod van het Jeugd Educatie
Fonds, ABN-AMRO, en anderen. Zo zijn wij naar een voorstelling van de ‘Anastasia’ geweest in
met groep 8, is groep 6 naar de grotten in Maastricht geweest, en staat een bezoek aan het
Rijksmuseum jaarlijks op ons programma voor de bovenbouw. Ook bezoeken wij lokale musea (
waaronder het Cuypershuis) en plaatsen als de waterzuiveringsinstallatie bij WML, maar ook
lokale supermarkten en kinderboerderijen.
Helaas zijn vanwege de corona crisis een aantal activiteiten niet doorgegaan het afgelopen jaar.

5.7

Verjaardagen

Jarigen worden op school op diverse manieren in het zonnetje gezet. Met ingang van dit
schooljaar, en in overleg met de MR hebben wij besloten dat er niet meer in de klas getrakteerd
wordt als een kind jarig is. Het blijft moeilijk om ouders te ‘verplichten’ een gezonde traktatie te
verzorgen. Toch vinden wij het ook niet juist om dan maar toe te staan dat er in iedere klas wel
25 keer per jaar op snoepgoed wordt getrakteerd. Ook de hoeveelheid blijft moeilijk in te
perken. Het lijkt ons daarom het beste als u thuis, op het verjaardagsfeestje van uw kind
trakteert, en op school zetten wij uw zoon of dochter op een andere manier in het zonnetje.
Tijdens feestdagen zorgen wij in samenwerking met de oudervereniging natuurlijk voor
traktaties, en bij de verjaardag van de juf of meester zullen wij voor een gezonde traktatie
zorgen. Dit is in overeenstemming met het beleid van ‘de Gezonde School’.

5.8

Communicatie met ouders.

Communicatie met ouders vindt plaats via het digitale communicatieplatform ‘ISY’.
http://bsdekasteeltuin.isy-school.nl/nieuws Vrijwel dagelijks vindt u hier belangrijke informatie,
mededelingen en foto’s. Nog geen inlog? Meldt u dan even bij de leerkracht van uw kind. U kunt
zelf op gezette tijden ook het oudergesprek plannen via ISY, het is dus uitermate belangrijk dat u
regelmatig inlogt!
Ook kunt u ons volgens via facebook! https://www.facebook.com/bsdekasteeltuin

5.9

Schoolverlatersdagen

Aan het einde van de basisschool gaan de leerlingen van groep 8 op schoolverlatersdagen.
Jaarlijks wordt bekeken of een overnachting een haalbare zaak is. U krijgt hierover gedurende
het jaar meer informatie.
Daarnaast zijn er een aantal andere activiteiten die het schooljaar en de basisschoolcarrière voor
de schoolverlaters op een leuke manier afsluiten.

5.10

Schoolfoto’s

Elk jaar worden er, als leuke herinnering voor later, schoolfoto’s gemaakt door een professionele
schoolfotograaf. Van alle groepen worden groepsfoto’s gemaakt en van alle leerlingen wordt een
portretfoto gemaakt. Ook is er een mogelijkheid voor broertjes en zusjes om samen op de foto
te gaan, voor zover het om leerlingen gaat, die op onze school of de peuterspeelzaal zijn
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ingeschreven . Het maken van foto’s is geheel vrijblijvend, niemand is verplicht de foto’s te
kopen.

5.10

Jeugdbladen

Elk jaar bestaat weer de mogelijkheid om een abonnement te nemen op de bekende
jeugdbladen, jeugdboeken en/of computerprogramma’s. de leerlingen krijgen in het begin van
het schooljaar informatie en inschrijfformulieren mee naar huis. Het is de bedoeling dat
abonnementhouders hun jeugdblad etc. krijgen thuisgestuurd.
Uiteraard bevelen wij deze bladen, boeken en computerprogramma’s van harte aan.
Betaling geschiedt altijd rechtstreeks bij de uitgever via bank/giro.

5.11

Schoolpennen

Op school worden de leerlingen standaard voorzien van potlood, gum, liniaal, kleurpotloden en
een rollerpen van goede kwaliteit. Daarnaast mag er ook met een zelf aangeschafte stabilo-pen
geschreven worden. Ander zelf meegebracht schrijfgerei/stiften/gummen e.d. mogen op school
niet worden gebruikt!
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6. DE LERAREN
6.1

Wijze van vervanging

Als een groepsleerkracht afwezig is (b.v. door ziekte) en vervangen moet worden, zal de school
er alles aan doen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
Om zoveel mogelijk continuïteit en kwaliteit te waarborgen heeft Swalm & Roer een flexpool
ingericht:
in deze pool zijn leerkrachten benoemd, die als vervanger op de scholen van Swalm & Roer
functioneren. Hierin wordt samengewerkt met vijf andere besturen in de regio Midden-Limburg
voor het organiseren van vervangingen. Indien geen vervanging kan worden gevonden, kan er
een beroep worden gedaan op de “flexpool” van de andere besturen.
Helaas kunnen hiermee niet alle vervangingen (op b.v. piekmomenten) worden opgelost.
Als het aantrekken van vervanging problemen oplevert, bestaat er een stappenplan, waarin
precies omschreven is, welke stappen een school kan en moet zetten om alsnog vervanging voor
de zieke te dan wel alternatieve onderwijsactiviteiten te kunnen regelen:

Afspraken:
1. Bij ontvangst van melding van afwezigheid van een leraar wordt vervanging gemeld bij
vervangersmanager. Binnen het bestuur wordt gewerkt met een
vervangerspool/flexpool.
2. Als dit niet tot resultaat leidt wordt contact gezocht met de pool van de
samenwerkingsbesturen in Midden-Limburg.
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3. Mocht dit niet lukken dan wordt bekeken welke mogelijkheden er intern zijn: opsplitsen
groep; inzet extra uren parttimers; inzet stagiairs onder de verantwoordelijkheid van een
bevoegde leerkracht.
4. Indien bovenstaande niet realiseerbaar is zal gezocht moeten worden naar een
alternatief programma, waarin ook vrijwilligers, ouders en evt. kinderopvang samen met
directie en medewerkers een alternatief programma aanbieden. Uiteraard is dit van
korte duur. Dit zal afwijken van het direct gericht zijn op de leerstof van het onderwijs.
5. Wanneer al deze stappen doorlopen zijn en het niet mogelijk is om de kinderen op
school te houden, dan wordt door de school verzocht de kinderen thuis te houden. Dit is
echter wel de laatste noodgreep, omdat het dan gewoon niet meer anders kan.

We doen dit dan als volgt:






6.2

De leerlingen van de groep van de afwezige leraar worden betreffende eerste dag
binnen school opgevangen
Indien in de loop van de dag blijkt, dat er nog geen oplossing is voor vervanging worden
de ouders/verzorgers via Isy/Ouderportaal in kennis gesteld, dat de betreffende
leerlingen tot nader order thuis moeten blijven. De directie zal blijven proberen
vervanging te krijgen.
Voor ouders/verzorgers die beslist geen opvang kunnen regelen, biedt de school de
mogelijkheid tot opvang op school.
Mocht blijken dat de vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de
betreffende ouders/verzorgers hiervan telefonisch op de hoogte gesteld en komen die
leerlingen de daaropvolgende dag weer naar school.

Begeleiding en inzet van stagiaires

Onze school staat open voor gemotiveerde stagiaires om hen de gelegenheid te geven, ervaring
op te doen in het kader van hun studie.
Op basisschool de Kasteeltuin ontvangen wij stagiaires vanuit verschillende opleidingen.
Gemotiveerde stagiaires kunnen bij ons hun opleidingsopdrachten uitvoeren en waardevolle
ervaringen opdoen en tegelijk zijn het vaak voor de leerlingen en voor ons extra helpende
handen in de klas. De groepsleerkracht is tevens de coach van de stagiaire, bespreekt het werk
na en onderhoudt contacten met de stagebegeleiding vanuit de opleiding.

6.3

Inzet van onderwijsondersteunend personeel

Sinds afgelopen schooljaar hebben wij een nieuwe conciërge, meneer Jos Leblanc. Al heel snel
heeft meneer Jos zich onmisbaar gemaakt op de Kasteeltuin. Meneer Jos is er op maandag,
dinsdag en vrijdagochtend.
Naast onze conciërge, kennen wij op onze school ook nog Astrid Keydeniers voor de
administratieve ondersteuning. Juffrouw Astrid is aanwezig op woensdag en donderdagmorgen.
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7. DE OUDERS
Onze school biedt onderwijs aan dat voldoet aan de wet- en regelgeving voor primair onderwijs,
maar deze laten de richting en de inrichting vrij: dat is de vrijheid van onderwijs, zoals
geformuleerd in de Grondwet.
Ouders kiezen zelf de school voor hun kinderen, zodat zij onderwijs krijgen dat tegemoet komt
aan hun wensen en overtuigingen.

7.1

Het belang van de betrokkenheid van ouders

De praktijk leert dat goede contacten tussen ouders en school, meedenken en meedoen van
ouders, het hebben van gezonde belangstelling, vaak kan leiden tot betere leerprestaties van
hun leerlingen. Wij organiseren onder andere deze activiteiten voor ouders:
- ouderbijeenkomsten in kader van LOGO3000; dit is een taalontwikkelingsprogramma
voor kleuters en ouders; u ontvangt een uitnodiging voor deze bijeenkomsten.
- kijkochtenden voor ouders van de onderbouwgroepen. Houd hiervoor ISY in de gaten.
- informatie over de eindtoets groep 8.
- Tentoonstellingen na een project. Houd ook hiervoor ISY in de gaten.

7.1.2 Social media etiquette
Social Media:
Het internet is niet meer weg te denken en op school en thuis maken onze leerlingen er
veelvuldig gebruik van. Op school zorgen wij voor educatieve programma’s die aansluiten bij de
lesstof. Thuis is dat natuurlijk een ander verhaal, leerlingen maken gebruik van sms, whatsapp,
snapchat, facebook, twitter en legio andere virtuele platforms en spelprogramma’s. Hier is ook
het digitale pesten ontstaan. Op school wordt in het kader van goede omgangsvormen ook
pestgedrag en daarbij het digitale pesten besproken. Er vinden lessen van gastdocenten plaats
om gedrag op social media te bespreken. Wat kun je beter niet doen om geen slachtoffer te
worden van digitaal pesten? Wat doe je als het je toch overkomt? Waar ligt jouw
verantwoordelijkheid als je ziet dat een ander gepest wordt?
Echter kunnen wij op geen enkele manier verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag van
uw kind als het buiten schooltijd online is.
Zo nu en dan laten ouders ons telefoontjes van leerlingen zien waarop leerlingen zich schuldig
maken aan, of slachtoffer zijn van het digitale pesten. Wij zullen ons best doen om ervoor te
zorgen dat dit soort zaken niet doorspelen in school. Wij zijn echter van mening dat het gedrag
van uw kind, en daarmee ook het online gedrag de verantwoordelijkheid is van u als ouder.
Houdt in de gaten wat uw kind online doet en neem als het nodig is maatregelen. Bovenal: Geef
zelf het goede voorbeeld op uw eigen social media.
Op school zijn mobiele telefoons niet toegestaan. Vertel uw kind dus dat de telefoon thuis moet
blijven. Als het toch nodig is dat uw kind een telefoon bij zich heeft vertel dit altijd aan de
leerkracht van uw kind. De telefoon moet onder schooltijd altijd uit staan en bij de leerkracht
worden ingeleverd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies van de mobiele telefoon
van uw kind.
Tijdens vieringen en feesten zorgt de school voor foto’s. Deze foto’s vindt u in de beveiligede
omgeving van ISY. Mocht u niet willen dat uw kind gefotografeerd wordt kunt u dit schriftelijk
aangeven bij de directie.

Schoolgids bs de Kasteeltuin
Schooljaar 2020-2021

7.2

Informatievoorziening aan ouders

Op velerlei manieren kan de school de ouders informeren.
 Oudergesprekken
Drie keer per jaar zijn er op school oudergesprekken, één kennismakingsgesprek, en
twee gesprekken naar aanleiding van het rapport dat het kind krijgt. Deze vinden plaats
in november, maart en juni. In november en maart is er de mogelijkheid om het gesprek
in de avonduren te plannen. In juni is die mogelijkheid er niet. Ouders maken via ISY zelf
een afspraak op school om met de leerkracht over hun kind te komen praten.
Naast de drie officiële gesprekken bent u op school altijd welkom voor een gesprek.
Graag hiervoor een afspraak maken. Deze gesprekken kunnen helaas niet in de
avonduren plaatsvinden.
Als de ontwikkeling van uw kind niet verloopt zoals dat verwacht mag worden, zal de
leerkracht van uw kind u daar tijdig over informeren. Samen met u wordt naar de beste
oplossing gezocht.
 De mogelijkheid staat ook open om een morgen of middag een kijkje te komen nemen in
de groep van uw kind om eens te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Ook hier
uiteraard eerst even overleg en een afspraak maken met de groepsleerkracht.
 Informatiebijeenkomsten. In het begin van het schooljaar wordt op school een
informatieavond gehouden voor de ouders. Via een nieuwsbrief informeren wij u over
zaken als: de dagelijkse gang van zaken in de groep, afspraken en regels op school en in
de groep en hoe u uw kind kunt begeleiden en helpen.
Op de avond zelf wordt u door uw zoon of dochter rondgeleid door de klas en school
en heeft u de gelegenheid de materialen te bekijken en kennis te maken met de nieuwe
juf of meneer.
 Schriftelijke informatievoorziening
Alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar de schoolkalender voor het
nieuwe schooljaar. Hierin staan de gegevens die elk jaar veranderen, bijv.
- vakanties en vrije dagen
- groepsindeling
- gymnastiekrooster
 Elke ouder heeft een inlogcode voor ISY. Op dit communicatieplatform vindt u
belangrijke mededelingen en actuele informatie over de school en de groep van uw
kind(eren). Wachtwoord vergeten? Klik op ‘wachtwoord vergeten’.
Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van
hun kind. Na een scheiding zijn in principe beide ouders belast met het gezag over het kind en
hebben beide ouders gelijke rechten wat de informatievoorziening betreft. Heeft maar één
ouder het gezag, dan wordt volgens de wet verlangd dat deze ouder de andere ouder op de
hoogte houdt over de vorderingen van het kind en gesprekken of bijeenkomsten op school.
Mocht de ouder zonder gezag rechtstreeks geïnformeerd willen worden door de school, dan kan
hij/zij daartoe een verzoek indienen bij de school.
In geval van onenigheid tussen ouders zal de school zich in het belang van het kind onpartijdig
opstellen en de regels volgen. De school kan in uitzonderlijke gevallen een afweging maken of
het geven van informatie aan de ouder zonder gezag, in het belang van het kind is.

7.3

Oudervereniging

Wanneer U uw kind op onze school plaatst, bent U automatisch lid van de “Oudervereniging van
de Kasteeltuin”. De doelstelling van de oudervereniging luidt als volgt: “een actieve bijdrage
leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van onze leerlingen op school”.
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Naast het meepraten en meedenken over allerlei schoolse zaken en het leveren van allerlei
hand- en spandiensten, geven de ouders ook een financiële bijdrage, de vrijwillige ouderbijdrage,
om een aantal niet gesubsidieerde festiviteiten mogelijk te maken. Enkele voorbeelden van die
activiteiten zijn:
 het financieren en mee verzorgen van een aantal traditionele feesten en vieringen, zoals
Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen enz.
 het meefinancieren en mee begeleiden van diverse excursies.
 het meefinancieren van het jaarlijkse schoolreisje in groep 5. ( van de ouders van
leerlingen van groep 5 wordt een eigen bijdrage van €7,50 gevraagd)
 het meefinancieren van het schoolverlatersdagen in groep 8. (van ouders van leerlingen
van groep 8 wordt een eigen bijdrage van €65 voor de schoolverlatersdagen gevraagd,
dit is niet vrijwillig)
 inbreng leveren in diverse werkgroepen om samen met de leerkrachten in die
werkgroepen nog andere schoolfeesten te organiseren.
 uitvoeren van de luizencontrole.
 het participeren in de oudervereniging, de groep die alle ouders vertegenwoordigt in het
overleg met het schoolteam over allerlei praktische zaken.
 het mede verbeteren van de sfeer en speelgelegenheid op het schoolplein.
En natuurlijk blijft het zo, dat ouderraad en team altijd openstaan voor nieuwe, frisse, originele
andere voorstellen en aandachtspunten.

(Vrijwillige) Ouderbijdrage
Het Nederlandse basisonderwijs, voor zover bekostigd door de overheid, is gratis.
Scholen bieden onderwijs aan dat moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving, maar deze
laten de richting en de inrichting vrij. Dat is onze vrijheid van onderwijs: ouders kiezen zelf de
school voor hun kinderen, zodat zij onderwijs krijgen dat tegemoet komt aan de wensen en
overtuigingen van hun ouders. Dat neemt niet weg dat scholen een – vrijwillige – ouderbijdrage
mogen vragen voor aanvullende activiteiten. Het moet daarbij altijd gaan om dingen die ofwel
niet essentieel zijn voor het onderwijs, zoals schoolreisjes, ofwel openstaan voor alle leerlingen,
ongeacht of de ouders de bijdrage betalen of niet. De vrijwillige ouderbijdrage is dus een
bijdrage van, voor en door de ouders zelf.
Activiteiten van de oudervereniging, betaald uit de bijdrage van ouders, kunnen ook onder
schooltijd vallen. Denk aan schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst en dergelijke.
Het innen van deze bijdrage gebeurt door de oudervereniging. Betaling verloopt via rekening
oudervereniging onder vermelding van betreffende school en kind(eren).
Bij ons op school zijn de bijdragen als volgt: € 17,50 voor één kind, € 32,50 voor twee leerlingen
en € 45,- voor drie leerlingen. Voor vier of meer leerlingen wordt niets extra’s meer gerekend.
Het werk van de ouderraad wordt door echte vrijwilligers (ouders) uitgevoerd en uw bijdrage
komt dan ook volledig ten goede aan uw kind(eren).
Wij merken dat minder ouders geneigd zijn de ouderbijdrage te betalen omdat er het woord
‘vrijwillig’ voor staat.

Zonder uw bijdrage zijn al die leuke activiteiten (zie boven) niet meer mogelijk.
Bedrag graag overmaken naar : (rabobank) NL72 RABO 01441.37.267
t.n.v. Oudervereniging, onder vermelding van de naam en achternaam van de kinderen en
ouderbijdrage 2020-2021.
Het emailadres van de oudervereniging: bskasteeltuinOV@gmail.com
Vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Informatie daarover vindt u op ISY .
Vergaderingen zijn vaak na school (dus niet ’s avonds) onder het genot van een kopje koffie.
Komt u ook?
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Als u zelf niet in de gelegenheid bent de ouderbijdrage te betalen, kunt u aanspraak maken op
een bijdrage van Stichting leergeld Roermond, Roerdalen e.o. website:
http://www.leergeld.nl/roermondeo
email: info@leergeldroermondeo.nl
adres: Charles Ruysstraat 84, 6042 CE Roermond. telefoon: 0475 475 268

7.4

Medezeggenschapsraad

Een inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet
Medezeggenschap Scholen. Aan elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden
zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding en die opereert volgens een
medezeggenschapsreglement. In de wet is ook geregeld, dat ouders en leerkrachten over een
groot aantal zaken betreffende het beleid van de school mogen meepraten. Bij heel veel zaken
heeft de raad adviesrecht en vaak mag het beleid zelfs niet worden uitgevoerd zonder
instemming van de medezeggenschapsraad. De raad probeert bij haar adviezen/instemming
altijd het belang van zowel de ouders en personeelsleden als de schoolorganisatie in het oog te
houden.

7.5

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Formele inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS). Aan elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR)
verbonden zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding en die opereert
volgens het medezeggenschapsreglement, zoals die binnen de stichting is bepaald. In de wet is
geregeld, dat MR over een groot aantal zaken betreffende het beleid van de school meepraten.
Bij een aantal onderwerpen heeft de raad adviesrecht en mag het beleid niet worden uitgevoerd
zonder instemming van de medezeggenschapsraad. De MR probeert bij haar
adviezen/instemming altijd het belang van zowel de ouders en personeelsleden als de
schoolorganisatie in het oog te houden.
De directeur van de school is de gesprekspartner van de school namens het bevoegd gezag (= het
bestuur van de stichting). Hij/zij is hiertoe gemandateerd door de bestuurder in het
managementstatuut.
Op schoolniveau worden de school specifieke beleidszaken besproken tussen directeur en MR;
op stichtingsniveau is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) de gesprekspartner
van het de bestuurder. De middelen voor de uitvoering van de plannen van de (G)MR zijn
geborgd in de (school)begrotingen.
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8. DE INSTANTIES
8.1

Inspectie van het onderwijs

Ieder jaar kijkt de inspectie of een school voldoende kwaliteit levert. De inspectie reageert op
nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs door veranderingen in het toezicht waarmee een
cultuur van permanente kwaliteitsverbetering wordt ondersteund.
In de kern komt het erop neer dat de waarborg en stimulans voor scholen onder het basisniveau
wordt aangevuld met stimulerend toezicht voor scholen die daarboven presteren.
Uitgangspunt van het toezicht is de eigen verantwoordelijkheid van besturen en scholen voor
onderwijskwaliteit en hun ambities. Het vierjaarlijks onderzoek wordt gedaan op het niveau van
het bestuur (kwaliteitszorg en financieel beheer) en op het niveau van de scholen.
Dit betekent een vierjaarlijks verificatieonderzoek/schoolbezoek, kwaliteitsonderzoek bij
risicoscholen en op verzoek van het bestuur of een school een onderzoek naar goede scholen.
De inspectie betrekt in de tussenliggende jaren, naast de vierjaarsonderzoeken de overige
scholen in bredere onderzoeken.
Naast de jaarlijkse risicoanalyse doet de inspectie onderzoek in het kader van het
Onderwijsverslag, themaonderzoek, een vierjaarlijks bezoek en/of een onderzoek naar de
kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
De bevindingen van de inspectie over de kwaliteit alsmede de toezichthistorie worden
gepubliceerd op de website van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl (zoek scholen).
Verder controleert de inspectie of voor elke school de schoolgids, het schoolplan en het zorgplan
bij de inspectie aanwezig zijn.
De contactgegevens van de inspectie zijn:

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
T 088-669 60 00
E mailto:tilburg@owinsp.nl
I www.onderwijsinpectie.nl

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111
8.2

Centrum voor Jeugd en Gezin

Anke Schellen van het CJG ( Centrum Jeugd en Gezin) is op dinsdagen om-en-om bij ons op
school om vragen van ouders te beantwoorden, en ouders en leerkrachten op vele manieren te
ondersteunen, denk aan problemen met gedrag, opvoeding, te laat komen, doorverwijzingen,
meekijken met leerkrachten in de klas. Het doel is om laagdrempelig voor ouders (en
leerkrachten) bereikbaar te zijn. Zowel school als ouders kunnen initiatief nemen in het contact.
Ouders worden (altijd) betrokken bij het bespreken van de casus van hun zoon of dochter en er
zijn in principe geen wachtlijsten.
Anke zal zich bij de koffie- ochtenden aan de ouders voorstellen.

Schoolgids bs de Kasteeltuin
Schooljaar 2020-2021

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning aan
ouders en jeugdigen (van zwangerschap tot 23 jaar). Ze geven informatie en advies, verzorgen
themabijeenkomsten en workshops en bieden persoonlijke ondersteuning.
Je hebt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin geen verwijsbrief nodig .
Contact
www.cjgml.nl
E: info@cjgml.nl
T: 088-43 88 300
Locaties: zie website CJG
Buiten kantoortijden kunt u bij spoed en crisis bellen met de Spoed Eisende Hulp op
telefoonnummer 088-0072990

8.3

Stagiaires

Onze school staat open voor gemotiveerde stagiaires om hen de gelegenheid te geven, ervaring
op te doen in het kader van hun studie.
Op de Kasteeltuin ontvangen wij stagiaires vanuit verschillende opleidingen:
- van de Fontys of Hogeschool Zuyd PABO als leerkracht basisonderwijs.
- Van de Gilde opleidingen Roermond en van diverse ROC’s als onderwijs- of klassenassistent.
- Van Leeuwenborg in Sittard voor ICT.
Gemotiveerde stagiaires kunnen bij ons hun opleidingsopdrachten uitvoeren en waardevolle
ervaringen opdoen en tegelijk zijn het vaak voor de kinderen en voor ons extra helpende handen
in de klas. De groepsleerkracht is tevens de coach van de stagiaire, bespreekt het werk na en
onderhoudt contacten met de stagebegeleiding vanuit de opleiding.

8.4

Culturele vorming

In het kader van de culturele vorming van de schooljeugd proberen we elk schooljaar een
kennismaking met een culturele activiteit in het schooljaar te integreren. Er zijn diverse
aanbieders. De cultuurcoördinator selecteert geschikte activiteiten voor onze leerlingen.

8.5

Steunpunt sportservice

Het steunpunt is belast met de volgende taken:
 Sportstimulering in zijn algemeenheid
 De uitvoering van het project breedtesport in het bijzonder
 Ondersteuning van sportverenigingen en sportorganisaties
 Het fungeren van één loket voor de sport
 Continueren en uitbreiden van schoolsportactiviteiten
 Het voortzetten van kennismakingsprojecten voor de kanswijken.
Onze school maakt gebruik van vakleerkrachten van het Steunpunt. Tijdens schooljaar 20162017 zullen zij intensief samenwerken met de groepsleerkrachten en hen stimuleren en
begeleiden tot het (zelf) geven van vernieuwende gymnastieklessen. Doelstelling is om de
kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren en te stimuleren.
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8.6

Bibliotheek

In 2014 heeft onze school in samenwerking met bibliotheek Roermond de schoolbieb geopend.
Iedere week krijgen alle leerlingen op een vast tijdstip de kans om boeken te lenen uit een
prachtige collectie kinderboeken, die steeds aangevuld en vernieuwd wordt.
Het uitlenen van de boeken wordt geleid door de leescoördinatoren en enkele vrijwilligers.

8.8

Arbo-dienst

Om de vier jaar wordt op school een Risico-Inventarisatie en – Evaluatie uitgevoerd (RIE). Het
doel van een risico-inventarisatie en –evaluatie is het geven van een globaal inzicht in de risico’s
op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in een schoolorganisatie. Hierbij wordt
tevens gekeken in hoeverre de organisatie actief is om de risico’s te beheersen. Vervolgens
worden de gevonden risico’s geëvalueerd, prioriteiten gesteld en adviezen gegeven om de
risico’s weg te nemen dan wel te verkleinen. De te nemen acties worden vastgelegd in een plan
van aanpak. Onze stichting is aangesloten bij “Arboned Noord- en Midden-Limburg”.
Er zijn op onze school een aantal bedrijfshulpverleners opgeleid. Zij hebben een training gehad in
vijf taken: EHBO, brand blussen, alarmeren, evacueren en preventie. Zij volgen jaarlijks een
herhalingscursus.
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9. REGELINGEN
9.1 Leerplichtwet, Schoolverzuim en verlof
De gemeente Roermond voert de leerplichtwet uit voor de gemeenten Roermond, Roerdalen,
Echt-Susteren en vanaf 16 jaar voor de gemeente Maasgouw.
Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dus naar
school.
De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind
dus bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De leerplicht stopt
aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.
Bij ziekte dienen ouder(s)/verzorger(s) de leerling ziek te melden voor aanvang van de lestijd.
Ongeoorloofd schoolverzuim
Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de leerling zonder toestemming van de
directeur afwezig is.
De directeur is dan verplicht ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te
geven. Deze zal dan onderzoek doen naar de reden van het ongeoorloofd schoolverzuim.
Welk schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar?
•
Relatief verzuim (spijbelen)
•
Luxe verzuim (vakantieverlof)
•
Absoluut verzuim (een kind staat op geen enkele school ingeschreven)
•
Veelvuldig te laat komen (preventief)
•
Twijfelachtig ziekteverzuim (preventief)
Aanvraag bijzonder verlof:
Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen kinderen extra vrij krijgen van school. Hiervoor
dient u een officiële aanvraag te doen bij de directeur. Aanvraagformulieren zijn hiervoor
verkrijgbaar op de school. De directeur beslist over een verlofaanvraag van maximaal 10
schooldagen. Als de verlofaanvraag meer dan 10 schooldagen betreft, beslist de
leerplichtambtenaar.
Wanneer is een kind leerplichtig?
Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind vijf jaar is
geworden, is het kind volledig leerplichtig. Dit betekent dat uw kind 5 dagen per week onderwijs
dient te volgen. De leerplicht eindigt wanneer het kind het schooljaar heeft doorlopen waarin
het 17 jaar is geworden.
Welke wettelijke verplichtingen heeft de school m.b.t. de leerplichtwet?





De directeur is verplicht melding te maken van vermoedelijk ongeoorloofd
schoolverzuim bij de leerplichtconsulent van desbetreffende gemeente.
De directeur kent extra verlof tot en met 10 schooldagen toe of wijst het af.
De directeur is verplicht een aanvraag extra verlof van meer dan 10 schooldagen ter
behandeling naar de woongemeente van de leerling door te geven.
In- en uitschrijvingen van leerlingen binnen 7 werkdagen aan de desbetreffende
gemeente melden.
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Welke verplichtingen heeft een ouder m.b.t. de leerplichtwet?



De ouder dient het leerplichtige kind in te schrijven op een school en dient het kind de
school te laten bezoeken.
De ouder dient het kind bij ziekte tijdig voor aanvang van de school af te melden.

Welk schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtconsulent?






Relatief verzuim (spijbelen)
Luxeverzuim (te vroeg op vakantie, of te laat terug)
Absoluut verzuim (kind staat op geen enkele school ingeschreven)
Veelvuldig te laat komen (preventief)
Twijfelachtig ziekteverzuim (preventief)

Wat kunnen de gevolgen zijn van een meld ing vermoedelijk ongeoorloofd
schoolverzuim?





Een gesprek op school, bij de desbetreffende gemeente of bij de leerling thuis.
Verwijzen naar vrijwillige hulpverlening of het indienen van een zorgmelding bij Bureau
Jeugdzorg indien de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt.
Het opmaken van een proces-verbaal indien het schoolverzuim aanhoudt tegen de ouder
en/of de leerling ouder dan 12 jaar. Tevens wordt er een onderzoek ingesteld door de
Raad v.d. Kinderbescherming.
Er zal altijd proces-verbaal worden opgemaakt tegen een ouder die na een afgewezen
verlofaanvraag het kind toch ongeoorloofd van school houdt.

Hoe te handelen bij een aanvraag extra verlof?
De wijze van indienen.
 Vakantieverlof schriftelijk indienen bij de directeur, minimaal 6 weken van tevoren.
 Voor 10 dagen en minder neemt de directeur hierover een beslissing en deelt dit
ouders/verzorgers schriftelijk mede, met mededeling van de toekenning- of
afwijzingsgrond.
 Voor meer dan 10 dagen neemt het College van Burgemeester en Wethouders op advies
van de leerplichtconsulent een beslissing. De directeur zendt de aanvraag door naar de
leerplichtconsulent. De ouders/verzorgers ontvangen van de gemeente een beschikking
met mededeling van de toekenning- of afwijzingsgrond.
 Verlof wegens gewichtige omstandigheden schriftelijk indienen bij de directeur, vooraf
of binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering.
Wat is verlof wegens een gewichtige omstandigheid (art. 11 onder g van de
Leerplichtwet)?
Het uitgangspunt bij de beoordeling van deze aanvragen is, dat dit extra verlof alleen gegeven
wordt als daarmee een kennelijk onredelijke situatie vermeden kan worden. Er is dan sprake van
een overmachtsituatie. Bij de afweging dient het belang van de leerling voorop te staan.
Omstandigheden waarbij een leerling in aanmerking komt voor extra verlof:
 bij een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
 bij verhuizing (1 dag);
 bij het huwelijk van een bloed- of aanverwant t/m de 4de graad (1 of 2 d.);
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bij een ernstige ziekte of overlijden van een bloed- of aanverwant t/m de 3de graad (duur
in overleg met de directeur);
bij de bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes;
bij 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijkjubileum van bloed- of aanverwanten
t/m de 4de graad;
voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen.
Vakantie is nooit een gewichtige omstandigheid.

Wanneer wordt een aanvraag voor extra verlof zeker afgewezen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Familiebezoek in het buitenland.
Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
Eerder vertrekken of later terugkomen in verband met verkeersdrukte.
Verlof voor een kind omdat andere leerlingen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
Bij een voor de ouder ongunstige verdeling van vakantieweken door de werkgever die
buiten de reguliere schoolvakantie vallen.

Welke uitzondering van vakantieverlof kent de leerplichtwet (art. 11 onder f. van
de Leerplichtwet)?
Wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers is het slechts
mogelijk buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een directeur kan verlof geven als de
ouder/verzorger kan aantonen, dat deze het merendeel van zijn inkomen slechts in de
schoolvakantieperiodes kan verdienen. Er dient hiervoor een accountantsverklaring overlegd te
worden.
Omdat dergelijk verlof niet langer mag duren dan 10 schooldagen, is alleen de directeur in deze
beslissingsbevoegd. De ouder/verzorger dient de benodigde bewijsstukken bij de verlofaanvraag
te overleggen.
Indien er met deze reden verlof wordt verleend, mag
- dit maximaal éénmaal per schooljaar worden verleend en het moet ook de enige
vakantie zijn in dat schooljaar voor ouder en kind.
- dit niet langer duren dan 10 schooldagen.
- dit nimmer plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Notitie onderwijs en toptalenten met betrekking tot het verlenen van verlof
1. Rol leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar kan op grond van de leerplichtwet geen vrijstelling verlenen voor
toptalenten.
2. Sporttalenten
Wanneer is er sprake van een sporttalent?
Aan de hand van een status kan bepaald worden of Iemand een bijzonder sporttalent heeft. Er
moet sprake zijn van:
-

een landelijke status A (beste 8 van de wereld), B (beste 16 van de wereld) of HP (High
Potential, jonge sporter die doorstroomt naar wereldtop);
een internationaal talent, nationaal talent of belofte;
bij te jonge leeftijd voor een belofte: een erkenning door de sportbond als talent en
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ondersteuning door het Olympisch Netwerk.
De sportbonden en/of NOC*NSF bepalen of de sporter voor de onder 1 en 2 genoemde
statussen in aanmerking komt. Voor voetballers stelt de betaald voetbalorganisatie (SVO) vast of
een sporter een status heeft.
Procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van sport
-

-

De ouder/verzorger van de leerling dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van de
school waar de leerling staat ingeschreven,
De ouder/verzorger levert bewijsstukken van NOC*NSF/Olympisch Netwerk of de sportbond
waaruit status 1, 2 of 3 blijkt alsmede een overzicht van wedstrijden, toernooien of
trainingen.
De data van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q.
kalenderjaar door de ouders aan de school te worden doorgegeven.
De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma.
De school sluit een overeenkomst met de ouders/leerling en de trainer van de leerling over
de gemaakte afspraken.
Indien de leerling zich niet aan de afspraken houdt of onvoldoende presteert op school kan
de overeenkomst door ouders, school of trainer worden opgezegd.
School informeert de leerplichtambtenaar.
School stemt af met de inspectie hoe zij hier over geïnformeerd wil worden.

3. Kunst/cultuur talenten
Wanneer is er sprake van een kunst/cultuur talent?
Een landelijke normering voor cultuurtalenten is er niet. Dat betekent niet dat er geen
initiatieven zijn. In Den Haag is er bijvoorbeeld een school voor jong talent die samenwerkt met
het Koninklijk Conservatorium, jongeren van groep 7/8 BAO, het VMBO TL, de HAVO of het
VWO, met een bijzonder talent voor muziek, kunnen daar terecht.
Procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van kunst/cultuur
-

De ouder/verzorger van de leerling dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van de
school waar de leerling staat ingeschreven.
De data van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q.
kalenderjaar door de ouders aan de school te worden doorgegeven.
De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma.
De school sluit een overeenkomst met de ouders/leerling en de begeleider van de leerling
over de gemaakte afspraken.
De ouders leveren een bewijs waaruit blijkt dat er toestemming is van de arbeidsinspectie
(indien van toepassing).
Indien de leerling zich niet aan de afspraken houdt of onvoldoende presteert op school kan
de overeenkomst door ouders, school of begeleider worden opgezegd.
School informeert de leerplichtambtenaar.
School stemt af met de inspectie hoe zij hier over geïnformeerd wil worden.

De volgende evenementen komen in aanmerking voor een vrijstelling aan het vastgestelde
onderwijsprogramma:
-

deelname aan muziekconcoursen met een nationaal of internationaal karakter;
Schoolgids bs de Kasteeltuin
Schooljaar 2020-2021

-

deelname aan film gemaakt voor de Nederlandse bioscoop;
deelname aan televisiedrama, televisieseries, eindrondes talentenjachten of daarmee
vergelijkbare programma's die op het landelijk net worden uitgezonden;
- optreden in musicals en theaterproducties met een nationaal karakter.
Niet in aanmerking komen:
-

deelname aan reclamespotjes;
deelname voorrondes talentenjachten, zoals The Voice of Holland en Idols.

Nadere regeling kinderarbeid
Indien er sprake is van meedoen aan televisieprogramma's, theatershows en dergelijke waarbij
een financieel voordeel is te behalen voor het kind of de ouders, zijn er regels betreffende
kunstkinderen opgenomen in de “Nadere regeling Kinderarbeid". Kinderen tot 7 jaar kunnen per
schooljaar een vergunning voor één optreden krijgen van de Arbeidsinspectie. Kinderen tussen 7
tot 12 jaar mogen met een vergunning van de Arbeidsinspectie 12 keer per jaar optreden. De rol
van het kind moet wel beperkt zijn. Jongeren vanaf 12 jaar krijgen in de "Nadere regeling
Kinderarbeid" meer ruimte om werkzaamheden te verrichten.

Voor verdere vragen of inlichtingen over leerplichtzaken kunt U altijd terecht bij een aantal
leerplichtconsulenten van de gemeente Roermond/Ambt Montfort:
tel. 388370.
Bezoekadres: gemeente Roermond, Aureoolgebouw, Looskade 2.

9.2. Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim
Ouders dienen zich bij het plannen van vakanties en vrije dagen te richten naar het
vakantierooster. Het verlengen van vakanties is niet toegestaan.
Indien het kind door ziekte of andere oorzaak niet naar school kan komen, worden de ouders
verzocht dit tijdig, voor aanvang van de lessen, telefonisch of schriftelijk door te geven. Bij een
vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht dit te melden aan de
leerplichtambtenaar.
De laatste tijd komt het helaas vaker voor dat een leerling na een vakantie te laat weer op school
is. Soms een dag, soms wel meer. De reden is dan bijvoorbeeld autopech, of de vertraging van
een vlucht. Het is uw verantwoordelijkheid als ouder om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd
terug is van vakantie, zodat hij/zij uitgerust aan de nieuwe schoolperiode kan beginnen.
Raadzaam is het het om voor de rust van uw kind een dag eerder de terugreis te aanvaarden,
zodat uw kind nog weer thuis kan acclimatiseren. Op het moment dat uw terugreis vertraagd is
door autopech of vluchtvertragingen, moet u hiervan bewijzen kunnen overleggen. Dat kan zijn
een reparatierekening van de auto, uw vliegtickets en boardingcards waarmee de
leerplichtambtenaar kan opzoeken of deze vlucht inderdaad een vertraging heeft opgelopen. Het
niet kunnen overleggen van dergelijke bewijsstukken kan er vanaf dit schooljaar toe leiden dat er
een boete wordt opgelegd. Nogmaals, het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw
kind op tijd terug is van vakantie.
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9.3

Buitenschoolse opvang

Schoolbesturen zijn met ingang van 1 augustus 2007 bij wet verplicht een regeling te treffen voor
de buitenschoolse opvang van de leerlingen die hun basisscholen bezoeken. Zij zijn dus niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de buitenschoolse opvang, Maar ze moeten er wel voor
zorgen dat er mogelijkheden voor deze opvang gecreëerd worden. Deze regeling houdt een
convenant in met de Stichting Kinderopvang Roermond. Het schoolbestuur is er van overtuigd
dat de afspraken die met SKR zijn gemaakt de toets der kritiek goed kunnen doorstaan en
verwijzen naar de onderstaande tekst die door de kinderopvangorganisatie is gemaakt.
Het is overigens goed dat u nog op de hoogte bent van het volgende:
Met het convenant dat met SKR is afgesloten blijft u als ouder toch de vrije keuze hebben om
voor uw kind(eren) een buitenschoolse opvangorganisatie te kiezen die u zelf wenst. Er is
gemeend op stedelijk niveau een kwalitatief goede regeling te treffen, die het
schoolmedewerkers en ouders gemakkelijk maakt de verplichting van het ministerie van OCW uit
te voeren.
Bericht van en onder verantwoordelijkheid van de Stichting Kinderopvang Roermond:
Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) heeft in 2006 met de toenmalige Roermondse
schoolbesturen een convenant afgesloten. Daarin zijn de afspraken vastgelegd in het kader van
de buitenschoolse opvang. Vanaf het schooljaar 2007-2008 geldt een regeling waarbij alle
scholen, buitenschoolse opvang verzorgen. Voor de organisatie en de inhoud van deze opvang is
SKR verantwoordelijk. Indien u voor één of meerdere leerlingen buitenschoolse opvang wenst,
bent u van harte welkom bij onze instelling. Op de relatie tussen u als ouder en SKR wordt dan
de Wet Kinderopvang van toepassing. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen wij alle scholen voor
zien van informatiebrochures met aanvraagformulieren en informatie omtrent buitenschoolse
opvang. U treft ook een lijst aan met adressen van beschikbare locaties. Ook kunt u voor een
eerste kennismaking met onze instelling onze website raadplegen .
www.kinderopvangroermond.nl
Indien u interesse heeft in onze dienstverlening maakt u dan gerust een afspraak met een van
onze medewerkers van onze afdeling Voorlichting en Service gevestigd in het Centraal Bureau
Neerstraat 61, tel. 337049. Deze afdeling is dagelijks beschikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur, ook
in vakantieperioden. De medewerkers van deze afdeling maken graag voor u, geheel vrijblijvend,
een berekening van de kosten van de opvang van uw kind en zijn u desgewenst behulpzaam bij
het aanvragen van de toeslag kinderopvang bij de Belastingdienst. Ook kunnen zij u informeren
over de beschikbare plaatsen en voor u een afspraak maken voor een intake gesprek bij een van
onze locaties of om zo maar een kijkje te nemen met uw kind.

9.4

De veilige en gezonde school

De Roermondse scholen van Swalm & Roer hebben met de gemeente Roermond een convenant
ondertekend. Het doel van dit convenant is dat zowel leerlingen, personeel als bezoekers van de
school veilig zijn en zich veilig voelen binnen de school- en leeromgeving. Veiligheid op scholen
staat niet los van veiligheid in de wijk, op straat of in publieke gebouwen. Het heeft ook nauwe
raakvlakken met veiligheid en geborgenheid in de privésfeer en in het gezin. Veiligheid wordt
steeds meer als een collectieve verantwoordelijkheid beschouwd; iedereen draagt er
verantwoordelijkheid voor.
Met dit Roermondse convenant spreken de partners af zich gezamenlijk in te zetten voor de
veiligheid in en om de basisschool. Hiertoe zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Het
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voorliggende convenant beschrijft de intentie tot samenwerking en biedt handvatten om te
komen tot een concrete en heldere invulling van verantwoordelijkheden, en heldere
taakverdeling en afspraken tussen de school en de andere partners.
Bovenschools ontwikkelt de werkgroep veiligheid in samenwerking met de Stichting School &
Veiligheid en in nauw overleg met alle betrokken directeuren een bestuurlijk kader veiligheid dat
met name gericht is op sociale veiligheid gemonitord door de bestuurssecretaris.
Bs de Kasteeltuin is een Gezonde School, met inmiddels 2 certificaten die dit aantonen. Het
certificaat ‘sport en bewegen’ en het certificaat ‘voeding’ hebben wij behaald.

9.5

Gedragscode / Klachtenregeling / vertrouwenspersoon

Stichting Swalm & Roer kent een gedragscode, waaraan iedere werknemer van de Stichting
Swalm & Roer gehouden is en die in werking treedt wanneer leerlingen, medewerkers en ouders
zich bedreigd voelen, verbaal of non-verbaal.
In de gedragscode zijn gedragsregels opgesteld op de terreinen:
- seksuele intimidatie en seksueel misbruik
- racisme en discriminatie
- lichamelijk en verbaal geweld
- pesten
- kleding
- gebruik internet en social media
De gedragscode is te vinden op de website van Stichting Swalm & Roer.

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
De school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en
meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd.
Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die
mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenprocedure vastgesteld.
Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de website
(www.swalmenroer.nl ) van Stichting Swalm & Roer.
Een eventuele klacht wordt eerst kenbaar gemaakt bij de direct betrokkenen en zo nodig bij de
directie. Mogelijk kan de klacht eenvoudig opgelost worden.
Stichting Swalm & Roer heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld, één voor
ouders/verzorgers en één voor medewerkers. De taken van de vertrouwenspersoon zijn onder
meer het bijstaan van de klager en advisering van het bevoegd gezag.
Ouders/verzorgers:
De vertrouwenspersoon voor ouders/verzorgers is Agnes Vluggen.
Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-34953057
of per e-mail: agnesvluggen@planet.nl
Medewerkers:
De vertrouwenspersoon voor medewerkers is Pieter Paul Laurey.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 040-2066 900 of 06-53330996 of per e-mail:
p.laurey@humancapitalcare.nl
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De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC).
De LKC onderzoekt de (schriftelijke) klacht en beoordeelt (na een hoorzitting en/of via ‘hoor en
wederhoor’ ) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het bevoegd gezag en kan aan
haar advies aanbevelingen verbinden.
Het bevoegd gezag neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de
aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
Een klacht kan bij het bevoegd gezag (het college van bestuur van de Stichting Swalm & Roer) of
rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u
daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst:
Bevoegd gezag Stichting Swalm & Roer – Postbus 606, 6040 AP te Roermond;
De contactgegevens van het LKC zijn:
Postadres: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT
Telefoonnummer: 030-2809590.
U kunt ook de website raadplegen http://www.onderwijsgeschillen.nl of
een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl .

9.6

Schorsing en verwijdering

Er bestaat voor de basisscholen van stichting Swalm & Roer een procedureregeling "schorsing en
verwijdering van leerlingen".
In de hierna genoemde stappen wordt aangegeven hoe de school in voorkomend geval zal
handelen:
Zowel het schoolteam als directie wil graag kwaliteit leveren. Daarvoor willen wij zelf hard
werken en verwachten wij ook een positieve betrokkenheid van leerlingen en ouders. Wanneer
er problemen zijn met de leerstof, is er een duidelijke zorgstructuur binnen de school.
Gedragsproblemen zijn van een andere orde, maar het is uitermate belangrijk voor alle
betrokkenen dat men weet waar men aan toe is en hoe hiermee omgegaan zal worden.
Begripsomschrijving / probleemstelling
Onder leerlingen met gedragsproblemen verstaan wij:
 Leerlingen met ernstige vormen van wangedrag, zoals bijvoorbeeld opvallend vaak ruzie,
herhaalde driftbuien of mishandeling, vandalisme en/of vernieling van andermans
eigendommen.
 Leerlingen die door hun gedrag en opstelling in de klas regelmatig de lessen verstoren,
de leef- en werksfeer in de groep dusdanig onder druk zetten, dat dit ten koste gaat van
de arbeidsvreugde van de overige leerlingen en de leerkracht.
Verder is sprake van een ernstig probleem, wanneer de relatie tussen de school en/of de
ouders/verzorgers/de leerling onherstelbaar verstoord is.
Ook wangedrag van ouders ten opzichte van een leerkracht en/of school kan aanleiding geven
tot het in werking stellen van de onderstaande procedure.
Wanneer zich een van de bovenstaande problemen voordoet, zal de navolgende procedure
worden gehanteerd:
Stap 1:
De leerkracht zal allereerst in een gesprek met de leerling en/of de hele groep het afwijkende,
negatieve gedrag proberen te corrigeren om zo het probleem op te lossen. Hiervan wordt
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aantekening gemaakt in het leerling-persoonsjournaal van de betreffende leerling.
Stap 2:
Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft, nodigt de leerkracht de ouders uit voor een
gesprek over het gedrag van de leerling. Met elkaar worden afspraken gemaakt over een aanpak
met als doel het negatieve gedrag van de leerling te corrigeren. Zowel ouders als school zullen
hierin een aandeel moeten leveren. Consequente aanpak van zowel school als thuis is uitermate
belangrijk. Ouders dienen daadwerkelijk achter de school te staan. Te denken valt aan afspraken
over bijvoorbeeld nablijven, apart plaatsen binnen/buiten de groep, strafwerk, consequente
aanpak, thuiscontrole en een vervolggesprek.
Stap 3:
Wanneer binnen de afgesproken termijn geen verbetering is opgetreden, vindt er een gesprek
plaats tussen ouders, leerkracht en IB-er/directie, waarin de problemen nogmaals van alle
kanten worden belicht. Vaak is het uitermate belangrijk dat aan de ouders meer helderheid
wordt verschaft. Op die manier kunnen zij immers inzien dat het probleem niet alleen een
probleem is van de school, maar ook van hen als eerstverantwoordelijke opvoeders. Er worden
bindende afspraken gemaakt en schriftelijk vastgelegd door de directie. Indien noodzakelijk
voert een directielid een observatie uit in de groep, bespreekt deze na met de groepsleerkracht.
Eventueel volgt een gesprek met de leerling.
Stap 4:
Bij onverminderde problemen zal de leerling een dag tot maximaal een week buiten de groep
worden geplaatst in een andere ruimte van het schoolgebouw, met werk dat de leerkracht
hem/haar opdraagt en welk werk de leerkracht corrigeert. De ouders worden hiervan zo
mogelijk vooraf, doch uiterlijk op dezelfde dag als bij invoering van de maatregel, in kennis
gesteld.
Stap 5:
Wanneer plaatsing buiten de groep niet het gewenste resultaat oplevert, wordt de leerling een
dag tot maximaal een week geschorst. De leerling krijgt in dat geval opdrachten mee naar huis.
Ouders worden zo mogelijk vooraf, dan wel bij de invoering van de maatregel schriftelijk van de
schorsing op de hoogte gebracht. In geval er sprake is van schorsing voor en periode langer dan
één dag wordt de onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave van redenen in kennis gesteld.
Indien noodzakelijk wordt het besluit tot schorsing ook met de leerplichtambtenaar gedeeld.
Stap 6:
Wanneer de toestand onhoudbaar blijft, neemt de schooldirecteur het besluit tot voornemen
van het verwijderen van de leerling van school. De bestuurder (=bevoegd gezag) wordt
voorafgaande aan het voorgenomen besluit door de directeur op de hoogte gesteld.
Dit voorgenomen besluit tot verwijdering wordt terstond schriftelijk kenbaar gemaakt aan de
ouders, de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie.
Zo mogelijk in overleg met de ouders, zoekt de school dan wel zoeken de ouders naar een
andere school, die bereid is de leerling op te vangen. De leerling werkt intussen buiten de groep
aan de normale groepsopdrachten om zo een achterstand in leerstof zoveel mogelijk te
voorkomen.
Binnen 6 weken kunnen ouders schriftelijk bezwaar maken tegen de voorgenomen beslissing tot
verwijdering. Na ontvangst van het bezwaarschrift beslist het bevoegd gezag binnen 4 weken.
Voor het maken van bezwaar tegen de voorgenomen beslissing tot verwijdering gelden de
navolgende regels:
1. U moet bezwaar maken binnen zes weken nadat het besluit schriftelijk bekend is
gemaakt.
2. U moet het bezwaar schriftelijk indienen bij het bevoegd gezag van de school (= het
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3.

4.
5.
6.

9.7

College van Bestuur van Stichting Swalm & Roer).
Het bevoegd gezag geeft u de kans om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Het
bevoegd gezag moet binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn
voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken een beslissing nemen.
U hebt recht op inzage van het dossier van uw kind.
Tijdens de bezwaarprocedure kan de school uw kind weigeren.
Als u erop staat dat de school uw kind wel toelaat: o kunt u om een ‘voorlopige
voorziening’ vragen bij de bestuursrechter (openbare school). o kunt u een kort geding
aanspannen bij de civiele rechter (school voor bijzonder onderwijs). Dan moet u zich wel
laten vertegenwoordigen door een advocaat. 6 Als de school vasthoudt aan de
verwijdering van uw kind, kunt u de zaak voorleggen aan de rechter: - als het een
openbare school betreft, kunt u naar de bestuursrechter; - als het een school voor
bijzonder onderwijs is, kunt u naar de civiele rechter. Dan moet u zich wel laten
vertegenwoordigen door een advocaat. Volgens het vigerend directiestatuut is plaatsing
en verwijdering van leerlingen gemandateerd aan de directie van de school. De stappen
3 t/m 5 vinden plaats na overleg met de ouders. Wanneer er echter sprake is van een
onherstelbare vertrouwensbreuk tussen de school en de ouders, kan direct stap 6
genomen worden.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten
onder de volgende voorwaarden:
 Tijdens officiële schooltijden, ouderavonden/gesprekken en schoolfeestjes, het verblijf
op de speelplaats, in het schoolgebouw, sportveld, gymnastieklokaal, zwembad,
excursieplaatsen, schoolverlaterkamp onder verantwoordelijkheid en onder toezicht van
bevoegde leraren.
 Gedurende de directe route op weg van huis naar school en van school naar huis.
 Er is geen vergoeding mogelijk voor materiële schade zoals aan telefoons en tablets,
brillen, kleding, fietsen, etc.
Tevens heeft het schoolbestuur een schadeverzekering afgesloten voor in- en opzittenden van
motorrijtuigen en niet gemotoriseerde vervoersmiddelen. Deze verzekering dekt ook de schade
als ouders of andere vrijwilligers hun vervoersmiddel gebruiken voor schoolactiviteiten.
Binnen de door stichting Swalm & Roer afgesloten verzekeringen zijn er geen persoonlijke
eigendommen van uw kind verzekerd.
Het staat u natuurlijk vrij om daarvoor zelf een eigendommenverzekering voor uw zoon of
dochter af te sluiten.
Entiteiten (o.a. ouderraad) gelieerd aan school vallen binnen de dekking van de
bestuurdersaansprakelijkheidspolis van Stichting Swalm & Roer mits de activiteiten passen
binnen de schoolorganisatie.
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9.10 sponsoring.
Stichting Swalm & Roer is door de Belastingdienst als ANBI aangewezen. Dit houdt in dat een
donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken (binnen de
daarvoor geldende regels).
Meer informatie over een ANBI ('Algemeen Nut Beogende Instelling') kunt u vinden op de site
van de Belastingdienst.
Een donateur is natuurlijk verschillend ten opzichte van een sponsor. Het belang van een
sponsor is tweezijdig: naamsbekendheid voor de sponsor en geldmiddelen/roerende goederen
voor de gesponsorde. Omdat het hier vaak gaat om commerciële belangen van de sponsor zal de
stichting en haar scholen hier zeer terughoudend zijn in het aangaan van sponsoring

9.11 informatievoorziening en communicatie
Op de website www.scholenopdekaart.nl wordt cijfermatige informatie over de kwaliteit van
het onderwijs op basisscholen gepresenteerd. De data zijn afkomstig van DUO (Dienst
Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW) en de Inspectie van het Onderwijs. Iedere
school heeft een eigen SchoolVenster waar de cijfers worden voorzien van een toelichting door
de school zelf.
Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van
hun kind. Na een scheiding zijn beide ouders belast met het gezag over hun kind en hebben
beide ouders gelijke rechten wat de informatievoorziening betreft.
Heeft maar één ouder het ouderlijk gezag, dan wordt volgens de wet verlangd dat deze ouder de
andere ouder op de hoogte houdt over de vorderingen van het kind en gesprekken of
bijeenkomsten op school.
Mocht de ouder zonder gezag rechtstreeks geïnformeerd willen worden door de school, dan kan
hij/zij daartoe een verzoek indienen bij de school.
In geval van onenigheid tussen ouders zal de school zich in het belang van het kind onpartijdig
opstellen en de regels volgen. De school kan in uitzonderlijke gevallen een afweging maken of
het geven van informatie aan de ouder zonder gezag, in het belang van het kind is.

Tot slot
Als u de hele schoolgids heeft doorgenomen, hopen wij dat u zich een goed beeld van onze
school heeft kunnen vormen. Wij kunnen ons voorstellen dat er desondanks nog vragen zijn of
dat u nog andere informatie wenst. Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid uw vragen te
beantwoorden of u anderszins te informeren. U bent van harte welkom.
Gody van Dillen
directeur bs de Kasteeltuin.
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10. ADRESSEN
Hier nog even voor de volledigheid de voor U belangrijkste adressen op een rijtje.
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
T 088-669 60 00
E tilburg@owinsp.nl
I www.onderwijsinpectie.nl
De vertrouwensinspecteur is tijdens
kantooruren bereikbaar op 0900-1113111
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
PO 31-02 Midden-Limburg
Vlasstraat 1
6093 EE Heythuysen
T 0475-550449
E info@swvpo3102ml.nlI
www.swvpo3102ml.nl

E info@cjgml.nl
I www.cjgml.nl
VEILIG THUIS: advies- en meldpunt huiselijk
geweld en kindermishandeling
T 0800-2000
I www.vooreenveiligthuis.nl
Bureau Jeugdzorg Midden-Limburg
Mariagardestraat 64, 6041 HM, Roermond
T 088-0072950
E midden-limburg@bjzlimburg.nl
I www.bjzlimburg.nl

Centraal Bureau S.K.R.
Stichting Kinderopvang Roermond
Tel. 337049

Leerplichtambtenaar
T 0475 - 359 999 of e-mail
verzuimloket@roermond.nl
GGD Limburg-Noord, afdeling Midden
Postbus 1150
5900 BD Venlo
Oranjelaan 21
6042 BA Roermond
tel. 088- 119 12 00
e-mail: info.ggd@vrln.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin MiddenLimburg.
Locatie Roermond: Donderbergweg 47-49,
Roermond
T 088-4388300

Sporthal Donderberg
tel. 322577
Zwembad de Roerdomp
tel. 328999
Cesartherapeut
dhr. A. Corbey
tel. 06-23781125
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11. OVERZICHTSLIJST GEBRUIKTE AFKORTINGEN
AMK
AMW
BAPO
BB
BMR
BJZ
BSO
BTO
CITO
CKV
CvB
CVI
DMT
DTP
GGD
GMR
HAVO
ICT
IKC
IQ
IVN
KC
LKC
LGF
LWOO
LOVS
IPB
MOP
MR
OB
OCW
OTV
PABO
PRO
REC
RIE
RVC
RvT
SBO
SO
SKR
SWV
VMBO
VO
VTB
VVE
VWO
WEC

Algemeen Meldpunt Kindermishandeling
Algemeen Maatschappelijk Werk
Bevordering arbeidsparticipatie ouderen
Bovenbouw
Vaccin tegen Bof, Mazelen en Rodehond
Bureau Jeugdzorg
Buitenschoolse Opvang
Buitenschools Toetsingsorgaan
Centraal Instituut Toets Ontwikkeling
Centrum voor Culturele Vorming
College van Bestuur
Commissie Voor Indicatiestelling
Drie Minuten Toets
Vaccin tegen Difterie, Tetanus en Polio
Gemeentelijke Gezondheids-Dienst
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
Informatie- en Communicatie Technologie
Integraal Kind-Centrum
Intelligentiequotiënt, een getal om intelligentie uit te drukken
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
Kind-Centrum
Landelijke Klachten Commissie
Leerling Gebonden Financiering.
Leerweg Ondersteunend Onderwijs
Leerling- en Ontwikkelingsvolgsysteem
Integraal Personeels Beleid
Milieu ontmoetingsprogramma
Medezeggenschapsraad
Onderbouw
Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijs Tijd Verlenging
Pedagogische Academie Basis Onderwijs
Praktijk Onderwijs
Regionaal Expertise Centrum
Risico Inventarisatie en Evaluatie
Regionale Verwijzingscommissie
Raad van Toezicht
Speciaal Basis Onderwijs
Speciaal Onderwijs
Stichting Kinderopvang Roermond
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Limburg
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Verbreding Techniek Basisonderwijs
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Wet op Expertise Centra
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