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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Synergieschool St Alfonsus voor basisonderwijs
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Synergieschool St Alfonsus voor
basisonderwijs
Herkenbosscherweg 22
6045AR Roermond
0475317923
http://www.synergieschool.nl
info@synergieschool.nl

Schoolbestuur
Stichting Swalm en Roer voor Onderwijs en Opvoeding
Aantal scholen: 23
Aantal leerlingen: 5.538
http://www.swalmenroer.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Jet Dekkers

jetdekkers@swalmenroer.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV PO 31-02 Midden Limburg.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

229

2018-2019

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Gepersonaliseerd-sociaal leren

Leerling is eigenaar

'Alle kinderen speciaal'.

Respect voor jezelf-de ander

Respect voor de omgeving

Missie en visie
‘Vastberaden de onzekerheid omarmen’
De Synergieschool bestaat omdat we recht willen doen aan het kind en het kind willen toerusten voor
een leven in de 21e eeuw. Onze school is dan ook meer dan een school: het is een centrum voor leven
en leren. ‘We leren niet voor de school maar voor het leven’ (Seneca). De school is tot stand gekomen
door een intensieve samenwerking van 2 types basisonderwijs, regulier en SBO. We denken niet in
hokjes, maar op onze school is een kind een kind en gaan we uit van ieders talenten.
Vanuit onze professionaliteit, stemmen we ons aanbod af op de ondersteuningsbehoefte van het kind
in de breedste zin van het woord. Dit lijkt vanzelfsprekender dan dat het in de hedendaagse praktijk is.
Het kind vraagt andere dingen van ons dan in een jaarstofklassensysteem systeem (traditionele
indeling op basis van leeftijd, waarbij de lesstof en niet de leerling centraal staat) geboden kan worden.
We gaan uit van verschillen. We gaan voor gepersonaliseerd, sociaal leren. Dit is ambitieus en vraagt
nogal wat van het onderwijs. De Synergieschool biedt elk kind optimale ontwikkelkansen en de
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mogelijkheden om gedifferentieerd en gepersonaliseerd te werken. Iedere leerling heeft een
IndividueelOntwikkelingsPlan (IOP). Deze ondersteuning vindt zowel op individueel niveau als in
groepjes plaats. Deze regeling valt onder de zogenaamde Symbioseregeling. Op deze wijze geven wij
uitvoering aan wat passend onderwijs in onze ogen werkelijk is. We gaan uit van de groeikracht van het
kind zelf en het kind in zijn sociale context. Niet alle kinderen leren op hetzelfde moment hetzelfde.
Ieder kind mag zijn wie hij is en kan zich ontplooien op zijn “eigen wijze”, waarbij we als professionals
mede richting geven aan deze individuele ontwikkeling. Wat leeft er in het kind, wat denkt het kind?
We hebben oog voor het kind als individu en leren de kinderen tegelijkertijd samen te werken. Leren
van en met elkaar vanuit een erkende ongelijkheid. We vergelijken het kind in de eerste plaats met
zichzelf, welke groei maakt het door en hoe kunnen wij als professional helpen. We praten met de
kinderen, ouders, mentoren, coaches. Het vergt kennis, ervaring en onderzoek om vast te stellen wat
een volgende stap is in de ontwikkeling van een kind. De professionals stellen de goede vragen
waardoor het kind duidelijk kan maken wat de ontwikkelingsbehoefte is.
Ouders hebben hierbij eveneens een prominente rol op basis van vertrouwen en wederzijdsheid. Dit
alles samen in een professionele dialoog en telkens met het oog op de juiste en realistische
ondersteuningsbehoeften.
Naast de individuele ontwikkeling is er oog en oor voor het sociale bewustzijn en sociaal gedrag en
leren we de kinderen hun kwaliteiten en talenten ten dienste te stellen aan anderen. Kinderen worden
uitgenodigd mee te denken in een leerling-raad, in de stamgroep of als individu.

Prioriteiten
- Het curriculum en het IOP (IndividueelOntwikkelingsPlan) verbeteren en verdiepen.
- Het didactisch handelen tav van rekenen en BL verbeteren en afstemmen op schoolniveau.
- De 8-wekelijkse ouder-kind-coach gesprekken afstemmen op schoolniveau.
- Implementatie Vreedzame School jaar 2.
- Kernconcepten borgen.
- JOGG en duurzaamheid een impuls geven.
- Werkplezier.

Identiteit
Van oorsprong heeft de Synergieschool St Alfonsus Rooms-Katholieke wortels.
Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen in de parochie van de de wijk mee doen aan gezinsmissen,
de voorbereiding voor de eerste communie en/of het vormsel.
De Synergieschool is een school met een veelheid aan culturen en geloofsbelevingen.
Op een respectvolle manier gaan we met al deze verschillen om. Het is een verrijking om met andere
denkwijzen, gewoonten en tradities in aanraking te zijn.
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Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
De Synergieschool valt onder de stichting Swlam&Roer die uit 23 scholen bestaat. De stichting heeft
een flexpool van waaruit de vervangingen zo goed mogelijk gecoördineerd wordt.
inderdaad helaas worden leerkrachten/coaches soms ziek. Voor de kinderen proberen we dit altijd zo
goed mogelijk op te lossen.Ook zijn er binnen de stichting Swalm&Roer afspraken gemaakt over hoe
om te gaan met ziekte en vervanging.
1. Na ziekmelding van een leerkracht wordt er geprobeerd een vervanger te vinden.
2. Indien dit niet lukt, zal de school intern de zaak proberen op te lossen (leerlingen verdelen).
3. Indien een interne oplossing niet meer tot de mogelijkheden behoort zal een groep naar huis
gestuurd worden. Dit zal in ieder geval nooit de eerste twee dagen zijn.Wij begrijpen dat dit van de
thuissituatie ook oplossingen vraagt en zullen u bij deze beslissingen dan ook zo spoedig mogelijk op de
hoogte stellen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

Invulling onderwijstijd
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Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
De Synergieschool gebruikt het Hoorns model.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
De Synergieschool gebruikt het Hoorns model.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•
•
•

2.4

Bibliotheek
Mediatheek
Technieklokaal
Speellokaal
Gymlokaal
Computerlokaal
Keuken, buitenspeel-plekken, muziekzolder.

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, SKR. We gebruiken daarbij Peuterplein/Kleuterplein,
LOGO 3000, Schatkist en Boekenpret.
De peuterspeelzaal zit inpandig in het gebouw.
We werken vanuit een missie en visie met doorgaande leer en ontwikkel-lijnen.
De professionalisering-programma's worden door de PZ leidster in samenwerking met de BAO
gevolgd.
De interne begeleider van unit 1 (Synergieschool BAO St Alfonsus) heeft regelmatig overleg en warme
overdracht met de peuterspeelzaal leidsters.
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Beschrijving van de schakeltijd:
De Synergieschool St Alfonsus ontvangt kinderen uit de omliggende wijken en peuterspeelzalen. Bij
instromers uit achterstandssituaties en van allochtone afkomst signaleren wij grote verschillen in
taligheid. In de groepen met jongere kinderen in unit 1 merken we op dat de taalontwikkeling van een
aantal leerlingen niet conform die van de leeftijdsgenoten verloopt. Een o.a. zeer beperkte
woordenschat, waardoor de taalontwikkeling ernstig stagneert, is een van de oorzaken, met een
negatief gevolg voor de hele schoolloopbaan. Bij de overgang naar het leesproces, als ze 6,7 jaar oud
zijn blijkt, ondanks de extra inspanningen, een aantal kinderen onvoldoende uitgerust te zijn wat
betreft hun taalvaardigheden. Er zal nog intensiever hulp bij de taalontwikkeling van deze kinderen
geboden moeten worden, om op termijn een te lage uitstroom te voorkomen. We gaan in de
schakelklas/schakeltijd uit van een minimum van 8 leerlingen tot een maximum van 16 leerlingen met
een taalachterstand van 1 jaar of meer. Binnen deze schakelklas/ schakeltijd volgen de kinderen een
groot deel van de dag onderwijs gericht op taalonderwijs en de aanpak om de taalachterstanden te
minimaliseren. Door middel van een intensief taalaanbod, parallel lopend met het leerstofaanbod
m.b.t. de gekozen projecten van de reguliere groepen brengen wij de taalontwikkeling in dit schooljaar
op een hoger peil. Woordenschat zal iedere dag aangeboden worden volgens de beproefde viertakt
didactiek van Marianne Verhallen beschreven in haar boek: ‘Met Woorden In De Weer’. De teamleden
hebben hiervoor scholing gehad zodat dit op een effectieve wijze ingezet kan worden. Kinderen
bereiden zo hun woordenschat uit zowel kwantitatief als kwalitatief door de verdieping en verbreding
hierin. De bibliotheek (in de school) wordt veelvuldig gebruikt en ook ouders met hun kinderen worden
gestimuleerd om boeken te lenen, samen te lezen, te vertellen en voor te lezen. Hier wordt de basis
gelegd voor het begrijpend lezen. Ook zal er intensief aan rekenen gewerkt worden. Rekenen is immers
ook heel talig. Op deze manier krijgen de kinderen een betere kans om uiteindelijk het onderwijs te
kunnen gaan volgen dat past bij hun eigen cognitief niveau. Een schakelklas/schakeltijd is noodzakelijk
om de kinderen, goed begeleid in dit toegevoegde jaar, deze kansen te bieden. Het geeft de kinderen
een verstevigde basis zodat ze met de start van het leesproces voldoen aan de lees - reken
voorwaarden die nodig zijn. Het betreft hier zowel leerlingen die 5 jaar zijn als leerlingen die 6 jaar zijn.
Leerkrachtprofiel voor de schakelklas/schakeltijd: -Een formatieplaats 1Fte. -Ruime ervaring met het
werken in de onderbouw. -Scheppen van een veilig pedagogisch klimaat. -Kennis van de
ontwikkelingslijnen van kinderen, motorisch, psychisch, sociaal. -Deskundigheid in
taal/woordenschatonderwijs en leerlijnen. -Vaardigheden op het gebied van didactiek. Adaptief, in de
zone van de naaste ontwikkeling, differentiatiemogelijkheden kunnen benutten. -Ontwikkelings- en
resultaatgericht werken. -Netwerken met diverse geledingen, zoals andere scholen, gemeente. -Goede
contacten kunnen opbouwen en onderhouden met ouders.
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Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
‘Vastberaden de onzekerheid omarmen’ De Synergieschool bestaat omdat we recht willen doen aan
het kind en het kind willen toerusten voor een leven in de 21e eeuw.
Onze school is dan ook meer dan een school: het is een centrum voor leven en leren. ‘We leren niet voor
de school maar voor het leven’ (Seneca). De school is tot stand gekomen door een intensieve
samenwerking van 2 types basisonderwijs, regulier en SBO.
We denken niet in hokjes, maar op onze school is een kind een kind en gaan we uit van ieders talenten.
Vanuit onze professionaliteit, stemmen we ons aanbod af op de ondersteuningsbehoefte van het kind
in de breedste zin van het woord. Dit lijkt vanzelfsprekender dan dat het in de hedendaagse praktijk is.
Het kind vraagt andere dingen van ons dan in een jaarstofklassensysteem systeem (traditionele
indeling op basis van leeftijd, waarbij de lesstof en niet de leerling centraal staat) geboden kan worden.
We gaan uit van verschillen. We gaan voor gepersonaliseerd, sociaal leren. Dit is ambitieus en vraagt
nogal wat van het onderwijs.
De Synergieschool biedt elk kind optimale ontwikkelkansen en de mogelijkheden om gedifferentieerd
en gepersonaliseerd te werken. Iedere leerling heeft een IndividueelOntwikkelingsPlan (IOP). Deze
ondersteuning vindt zowel op individueel niveau als in groepjes plaats.
Deze regeling valt onder de zogenaamde Symbioseregeling. Op deze wijze geven wij uitvoering aan
wat passend onderwijs in onze ogen werkelijk is. We gaan uit van de groeikracht van het kind zelf en
het kind in zijn sociale context. Niet alle kinderen leren op hetzelfde moment hetzelfde. Ieder kind mag
zijn wie hij is en kan zich ontplooien op zijn “eigen wijze”, waarbij we als professionals mede richting
geven aan deze individuele ontwikkeling. Wat leeft er in het kind, wat denkt het kind? We hebben oog
voor het kind als individu en leren de kinderen tegelijkertijd samen te werken. Leren van en met elkaar
vanuit een erkende ongelijkheid. We vergelijken het kind in de eerste plaats met zichzelf, welke groei
maakt het door en hoe kunnen wij als professional helpen. We praten met de kinderen, ouders,
mentoren, coaches. Het vergt kennis, ervaring en onderzoek om vast te stellen wat een volgende stap
is in de ontwikkeling van een kind. De professionals stellen de goede vragen waardoor het kind duidelijk
kan maken wat de ontwikkelingsbehoefte is.
Ouders hebben hierbij eveneens een prominente rol op basis van vertrouwen en wederzijdsheid. Dit
alles samen in een professionele dialoog en telkens met het oog op de juiste en realistische
ondersteuningsbehoeften.
Naast de individuele ontwikkeling is er oog en oor voor het sociale bewustzijn en sociaal gedrag en
leren we de kinderen hun kwaliteiten en talenten ten dienste te stellen aan anderen. Kinderen worden
uitgenodigd mee te denken in een leerling-raad, in de stamgroep of als individu.
Passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
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PO 31-02 Midden-Limburg
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Binnen het
Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg hebben alle schoolbesturen de
taak voor alle leerlingen die wonen binnen de regio van dit SWV een zo passend mogelijke 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 een ondersteuningsplan vastgesteld. In dit plan beschrijft men het ‘wat’ en
het ‘hoe’ van het SWV voor de periode 2014-2018. Aan elke school of cluster van scholen 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.
Ze werken daarbij samen met bovengenoemde gemeenten en met organisaties als bijv. het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG), de Jeugd GezondheidsZorg (JGZ), enz.extra ondersteuning 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 van de school. Het bestuursondersteuningsplan van het schoolbestuur staat op de
website van Stichting Swalm & Roer. Het ondersteuningsplan van het SWV Passend Onderwijs MiddenLimburg staat op de website van het SWV Midden-Limburg: 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 E-mail: mailto:info@swvpo3102ml.n.
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. 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.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

6

Gedragsspecialist

10

Intern begeleider

8

Klassenassistent

8

Rekenspecialist

2

Specialist hoogbegaafdheid

8

Taalspecialist

4

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
De Vreedzame School.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquetetool van Vensters.
Uitgangspunt van al onze regels en afspraken zijn de waarden respect voor jezelf-de ander-de
omgeving.
Richtinggevend in de aanpak is dat onze kinderen centraal staan. De school stelt de kinderen in staat
om te laten zien wat zij kunnen: competent in kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. De school
geeft de kinderen de kans om samen met anderen te leren, te worden uitgedaagd en ondersteund:
groeikracht en relatie. De kinderen nemen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces:
eigenaarschap en autonomie. Een goed en veilig pedagogisch klimaat is een voorwaarde voor de
ontwikkeling van de kinderen binnen onze school. Daarbij zijn we er als team op gericht om het
gewenste gedrag te versterken en daar veel aandacht aan te besteden. Wat aandacht krijgt gaat
groeien. De leerkrachten/coaches zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het klimaat in zijn of haar
stamgroep en in de unit, zodat er een veilige en prettige sfeer heerst waarin de kinderen respectvol met
elkaar omgaan.
In het schooljaar 17-18 zijn we met team-ouders-leerlingen gestart met de Vreedzame School.
Pedagogische visie:
De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de
gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel
uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren.
Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen
belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Het constructief oplossen van conflicten met behulp van
mediatieher creëren van een positieve sociale en morele normher bevorderen van sociale
verbondenheid en gemeenschapszin. Centraal thema: conflictoplossing In een situatie waar mensen of
kinderen bij elkaar zijn, zullen er altijd conflicten (belangentegenstellingen of meningsverschillen) zijn.
Het is zinvol om te leren hoe je kunt voorkomen dat er conflicten ontstaan en dat conflicten ontaarden
in ruzie. En hoe je, als een conflict toch in ruzie is ontaard, kan werken aan een constructieve oplossing.
Daarbij is de rol van de leerlingen cruciaal. Zij leren, naast de vaardigheden om conflicten constructief
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op te lossen, ook de verantwoordelijkheid te dragen om dat zelfstandig, zonder hulp van volwassenen,
te doen. Voor hun eigen conflicten, maar ook voor conflicten van anderen. Alle leerlingen leren te
bemiddelen (mediëren) bij de conflicten van klasgenoten.Sociale verbondenheid en
gemeenschapszinUit onderzoek blijkt dat problemen bij jongeren veel minder voorkomen wanneer ze
opgroeien in een omgeving met sociale verbondenheid: een omgeving waarin zij zich welkom,
gerespecteerd en niet gediscrimineerd voelen, waarin ze merken dat er positieve verwachtingen over
hen bestaan en waarin ze ondervinden dat ze ‘ertoe doen’. Kinderen hebben het nodig om nodig te
zijn.Natuurlijk zijn er in een omgeving waar kinderen in verkeren regels nodig, maar de sleutel voor een
positief klimaat ligt meer in het samen creëren van een cultuur, dan in het bedenken van allerlei regels
en codes waar kinderen zich aan dienen te houden. Kinderen moeten het gevoel hebben
verantwoordelijk te zijn voor die cultuur, moeten de boodschap krijgen dat ze erbij horen, en dat ze
nodig zijn.Om zo’n verbindende omgeving te bewerkstelligen probeert De Vreedzame School de
cultuur van de omgeving waar het kind in verkeert (klas, school) te beïnvloeden. We willen dat die
omgeving als een leefgemeenschap wordt gezien, als een oefenplaats voor sociale competentie en
actief burgerschap.De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale
competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen
mensen.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en
voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.Onze aanpak is erop gericht
dat kinderen zich ontwikkelen tot sociaalvaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen.
Onderdelen van De Vreedzame School:
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. Tijdens het
tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In
het eerste jaar ligt het accent op het invoeren van de lessenserie en in het tweede jaar krijgt
leerlingmediatie vorm. Daarnaast komen thema’s aan de orde als: sociale veiligheid, omgaan met
(ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de Groepsvergadering (het democratisch hart in klas en
school waar leerlingen een stem hebben, en mogen meepraten over zaken die hen aangaan).
Afspraken en schoolregels:
Buiten- en binnen-schoenen Op onze school werken we met binnen- en buitenschoenen. Dit betekent
dat iedereen die de school binnen komt de schoenen uitdoet, of een hoesje over de schoenen doet.
Kinderen brengen van thuis een paar (gym)schoenen/sloffen mee of lopen op sokken. We doen dit
vanuit onze visie, het geeft een huiselijke sfeer en rust in de school en een gevoel van geborgenheid.
Daarnaast houden we de school op deze manier ook netjes.
JOGG school:
Jongeren Op Gezond Gewicht in Nederland, een groeiend probleem. Één op de zeven kinderen heeft
overgewicht. Door aan te sluiten bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), kiezen en zorgen private en
publieke organisaties binnen Roermond voor een lokale en laagdrempelige aanpak met landelijke
ondersteuning. Zowel onderwijs, voedingsdeskundigen, sportaanbieders, zorgpartners en
maatschappelijke organisaties zetten zich in om dit probleem samen aan te pakken. Het doel is de
stijging van overgewicht en obesitas bij Nederlandse jongeren om te zetten in een daling. Dit doen zij
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door gezond eten en bewegen gemakkelijker en aantrekkelijker te maken.
JOGG gelooft in een lokale en wijkgerichte aanpak. Daarom hebben afgelopen jaren vier basisscholen
in Roermond volgens de JOGG-aanpak gewerkt aan een gezondere omgeving en gezondere school. Na
het verlengen van het termijn met 3 jaren als JOGG-gemeente, staat JOGG Roermond aan de start om
deze integrale aanpak uit te breiden naar meerdere scholen en gebieden in Roermond.
JOGG Roermond wil de kinderen en hun ouders op een speelse, leuke en gemakkelijke manier bewust
maken van het feit dat gezond gewicht heel belangrijk is. Met verschillende interventies en activiteiten
op school - maar ook in de wijk - proberen we de meest gezonde keuze ook de meest vanzelfsprekende
keuze te maken.De stuurgroep van JOGG Roermond bestaat uit de directie van de vier basisscholen,
Gemeente Roermond, GGD, Intersport van de Bergh, VIA VVV en het Obesitascentrum van
het Laurentius Ziekenhuis. Daarnaast zijn er nog veel meer partijen betrokken bij de JOGG-aanpak in
Roermond, zoals het welzijnswerk, de buurtsportcoaches, Centrum voor Jeugd en Gezin, 1e lijns zorg,
Sportraad en een aantal commerciële (zelfstandige) bedrijven.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag nemen kinderen gezonde eetwaren mee worden voor de
kleine pauze en voor de lunch. De leerlingen mogen altijd water drinken. Op woensdag hebben we een
uitzondering en mogen de leerlingen een koek meenemen voor de ochtendpauze.
Omgang met materialen en ruimtes:
Aan het begin van het jaar krijgen leerlingen een bakje met een gum, potlood, schrift,liniaal etc.
Indien leerlingen spullen kwijt zijn vragen we een vergoeding van € 0.50.
Mochten er andere materialen, ballen, kussens, afscheidingsschotten etc stuk gemaakt worden dan
volgt er een gesprek (coach-leerling-ouders), de materialen worden hersteld en de rekening wordt door
de leerling (io ouders) betaald.
Ipad gebruik:
Alle kinderen krijgen een iPad. Hier zullen ze ongeveer 20% van de lestijd mee werken. De iPad gaat na
school mee naar huis omdat leren 24 uur per dag is. De bedoeling is dat de kinderen de iPad elke dag
opgeladen mee naar school brengen. Kinderen krijgen de iPad mee zodra ouders hiervoor een
bruikleenovereenkomst getekend hebben. Indien er beschadigingen aan de IPad zijn, wordt dit via de
WA verzekering van de ouders verhaald. De Ipad wordt opgestuurd door school naar de leverancier. De
kosten voor het versturen bedragen €7.00. Respectprotocol Voor het respectprotocol, de aanpak van
pesten, het pedagogisch klimaat en een veilige school: Een van de uitgangspunten van onze school is
dat de kinderen met plezier naar school komen.
Gedragscode respect op school:
Voor een goede en veilige sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken samen met het team
en met de kinderen. De schoolregels zijn in alle units hetzelfde. De afspraken worden aangepast aan de
leeftijd van de kinderen. De basisafspraak is dat iedereen respectvol gedrag laat zien naar zichzelf, de
ander en de omgeving. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons, in allerlei vormen
waaronder ook cyberpesten. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en waar wij op onze school
serieus mee om gaan. Pesten is een probleem voor alle direct betrokken partijen: voor leerlingen
(gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), voor leerkrachten en de ouders/verzorgers. Het
blijft een moeilijke taak precies de vinger op de juiste plek te leggen. Vaak worden pesterijen door
derden niet waargenomen. Toch probeert de school pestproblemen te voorkomen door in te zetten op
een duidelijk pedagogisch klimaat. Daarin wordt gewenst gedrag voortdurend benoemd, geoefend en
spreekt men elkaar op (on)gewenst gedrag aan. Het onderwerp pesten wordt met de kinderen
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bespreekbaar gemaakt, waarna met hen samen de regels worden vastgesteld. Als pesten optreedt,
nemen leerkrachten (in samenwerking met de ouders/verzorgers) de signalen serieus en gaan met
iedereen rond de tafel om een oplossing hiervoor te vinden. Cyberpesten gebeurt zonder dat de
omgeving er iets van merkt. Houd als ouders/verzorgers controle op internet, sms en andere
hedendaagse communicatievormen! Zie hiervoor de veilige internet tips in de bijlage. Wanneer pesten
ondanks alle inspanningen toch de kop opsteekt, beschikt de school over een protocol met de te
nemen stappen. Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het
gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van een contactpersoon nodig. De contactpersoon
kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren. Op onze
school is Quirine Peters als contactpersoon voor de kinderen aangesteld. Op school stellen we
regelmatig een onderwerp met betrekking tot sociale weerbaarheid aan de orde. Onderwerpen als
veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. kunnen aan de orde komen.
Andere werkvormen zijn ook mogelijk zoals spreekbeurten, rollenspellen, regels met elkaar afspreken
over omgaan met elkaar en groepsopdrachten.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Annet Wiemers. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via annetwiemers@swalmenroer.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Agnes Vluggen. Agnes Vluggen is per 1 januari 2019
als zelfstandig externe vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Swalm & Roer.
Agnes is hbo-jurist en gecertificeerd externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en
integriteit aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Daarnaast is zij
MfN-geregistreerd mediator met de specialisaties arbeid-, familie- en strafzaken.
Agnes is diverse jaren werkzaam geweest als personeelsfunctionaris en adviseur medezeggenschap in
zowel het bedrijfsleven als de overheid. Naast haar huidige deeltijdbaan heeft zij een eigen mediation
praktijk. Ze heeft een passie voor mens en organisatie en een oprechte intrinsieke interesse in mensen
en hun beweegredenen. Als extern vertrouwenspersoon draag zij zorg voor de (eerste) opvang,
begeleiding en ondersteuning van ouder(s) en verzorger(s) bij aangelegenheden die gaan over een
ongewenste situatie ten aanzien van welzijn, gezondheid, veiligheid, communicatie en/of (seksuele)
intimidatie bij de school(organisatie).
De externe vertrouwenspersoon is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen.
De essentie van haar beroepshouding is dat de vertrouwenspersoon integer en betrouwbaar is en zijn
vak naar beste kunnen uitoefent. Het bieden van een luisterend oor is vaak het begin van een oplossing.
Als persoon benaderd ze meldingen vanuit een onafhankelijke opstelling met respect en empathie. Zij
zal u met raad en daad terzijde staan. Samen met u zoekt ze naar de juiste oplossing. Indien u als
ouder(s)/verzorger(s) te maken heeft met een klacht aangaande ongewenst gedrag, kunt u met mij
contact opnemen. Samen met u kijkt ze hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste
instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouder(s)/verzorger(s) en
school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.
Agnes kan u eventueel begeleiden bij alle stappen. Ze is telefonisch of per mail te bereiken via
06-34953057 of agnesvluggen@planet.nl
Wanneer Agnes niet in de gelegenheid is u telefonisch te woord te staan, spreek dan uw bericht in op
de voicemail. Ze belt u dan, indien mogelijk, dezelfde dag terug.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

‘Synergieschool’
'Alle kinderen speciaal!
'‘Ouders hebben altijd gelijk’.
Als we daarvan uitgaan, gaan we beter/anders luisteren.
We moeten wel, want we willen weten wat die ouder precies bedoelt. School en ouders hebben allebei
het beste met kinderen voor. Ons doel is om in gezamenlijke afstemming te komen tot de best
mogelijke aanpak voor dit kind in deze context.
De doelen van educatief partnerschap
1. Pedagogisch doel: het onderschrijven van het gezamenlijk belang om zo gunstig mogelijke
condities te stellen voor de optimale ontwikkeling van kinderen gebaseerd op gemeenschappelijke
waarden en normen. De maatschappij in de school brengen door een actieve bijdrage te leveren vanuit
beroepen/hobby’s/werk van ouders/verzorgers.
2. Organisatorisch doel: ouders betrekken bij het reilen en zeilen van de school. Hand en span
diensten maar ook meedenken en evalueren zodat we altijd werken aan verbeteringen.
3. Democratisch doel: ouders/verzorgers mee laten denken, evalueren, reflecteren, adviseren en
instemming verlenen over het werk wat de school doet en de ontwikkelingen die plaats vinden. Dit zijn
de MR-leden, de ouderraad, de ouderklankbordgroep en leden van de projectgroep. De kwaliteiten van
ouders/verzorgers kunnen een aanvulling en verrijking zijn voor leren van onze leerlingen.
Ouders/verzorgers brengen de wereld mee in de school door bijvoorbeeld over hun werk te vertellen,
workshops te geven vanuit hun passie/hobby of excursies mee te verzorgen.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden via Isy geïnformeerd over de algemene zaken mbt de school of de groep.
Ieder 8 weken vinden er leerling-ouder-coach gesprekken plaats.
Doel:Ouders/verzorgers 1 x per 8 weken mondeling op de hoogte brengen van de ontwikkeling,
resultaten en het welbevinden van de leerling. De leerlingen nemen deel aan de gesprekken en
presenteren hun portfolio en het IOP.
Mochten er zaken besproken moeten worden die niet voor de leerling bestemd zijn, dan kan deze altijd
even op een andere plek spelen, lezen of computeren.
Uitvoering: Ouders/verzorgers en leerlingen worden digitaal (of indien nodig d.m.v. een brief)
uitgenodigd voor het eerste gesprek. Van daaruit wordt het volgende gesprek gepland. De
leerkracht/coach kan hierbij worden ondersteund door de intern begeleider.
De leerlingen krijgen het fysieke portfolio ter inzage mee naar huis om samen met de
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ouders/verzorgers te bespreken. Het digitale portfolio (ScoolPlan) is online altijd beschikbaar. Zo zijn
ouders en leerlingen beter voorbereid op het gesprek. Deze gesprekken worden vastgelegd in het
digitaal leerling-dossier. Na de laatste gesprekken van het schooljaar in juni krijgen de leerlingen het
fysieke portfolio mee naar huis en mogen ze dit behouden. In de coach-/kind-/oudergesprekken wordt
besproken voor wie een digitaal en voor wie een fysiek portfolio wenselijk is.
Oudergesprekken (HGPD en OPP tussentijds en facultatief)
Doel:Extra informerend gesprek n.a.v. leerresultaten, welbevinden en gedrag. De
ondersteuningsbehoeften van de leerling bespreken en afstemmen met ouders/verzorgers.
Uitvoering: Dit gesprek kan zowel door ouders/verzorgers en/of leerkrachten/coaches /IBer worden
aangevraagd.
De leerkracht/coach kan ondersteund worden door de intern begeleider.
Het gesprek wordt vastgelegd in het leerling-dossier. Indien nodig en/of wenselijk sluit ook de leerling
zelf bij het gesprek aan.
(Voorlopige) Adviesgesprekken schoolverlaters
Doel: Het (voorlopige) advies m.b.t. het voortgezet onderwijs met de ouders/verzorgers en de leerling
bespreken.
Uitvoering: Ouders/verzorgers en de leerlingen worden d.m.v. een brief uitgenodigd. De
leerkracht/coach kan ondersteund worden door de intern begeleider. Het (voorlopige) adviesgesprek
wordt onderbouwd aan de hand van het portfolio, de CITO-resultaten, schoolwerk, NSCCT/ADIT en de
sociale competenties (SCOL).
Bij het definitieve schooladvies ondertekenen ouders/verzorgers het Onderwijs-Kundig-Rapport (OKR)
voor gezien. Zij krijgen een algemeen
aanmeldformulier voor het Voortgezet
Onderwijs (VO) mee. Ouders/verzorgers dragen de verantwoordelijkheid om hun zoon/dochter aan te
melden bij het VO.
De Synergieschool draagt zorg voor de dossieroverdracht middels een Digitaal Overdracht Dossier
(DOD) of OSO. De gesprekken m.b.t. het advies worden vastgelegd in het leerling dossier. De
gegevens van de eindtoets zijn niet leidend en worden pas na het schooladvies en na de aanname van
de leerling op de vervolgschool vrijgegeven.
Eindgesprek schoolverlaters.
Doel:Een afsluitend en evaluatief gesprek over de ontwikkeling en beleving van de
leerling/ouders/verzorgers/ school. Uitvoering: Ouders/verzorgers en de leerlingen worden d.m.v. een
brief uitgenodigd. Het gesprek vindt plaats met ouders/verzorgers/leerling/leerkracht/coach van de
stamgroep, en eventueel IBer en/of directeur.

Klachtenregeling
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 van Stichting Swalm & Roer (www.swalmenroer.nl). Een eventuele klacht
wordt eerst kenbaar gemaakt bij de direct betrokkenen en zo nodig bij de directie. Mogelijk kan de
klacht eenvoudig opgelost worden.
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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 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 LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon
030-2809590.
U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar
info@onderwijsgeschillen.nl

School-ouderovereenkomst
Op onze school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst. Een school-ouderovereenkomst
is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse
verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:

•
•
•
•

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderparticipatie-groep
Ouder-klankbordgroep

Activiteiten van en door ouders in samenwerking met de Synergieschool.
De ouderklankbord-groep: Zij volgen de ontwikkelingen rondom de Synergieschool nauwlettend en
zijn onze sparringpartner. Zij krijgen de gelegenheid om mee te denken, wensen/opvattingen/zorgen
kenbaar te maken en hierover in gesprek te gaan.
De ouderraad: de ouderraad-leden komen 5x in vergadering bij elkaar. Zij ondersteunen met het
organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten rondom feesten zoals kerst-pasen etc.

De ouderparticipatie-groep: Dit is een groep ouders die 'hands on' geven in de dagelijkse dag op school.
Zij helpen met lezen, koken, lamineren, kopiëren, opruimen en ordenen, bibliotheek etc.
De MR: de medezeggenschapsraad vergadert 5 à 6 keer per jaar. Inspraakmogelijkheid voor ouders (én
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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.
Op schoolniveau worden de school specifieke beleidszaken besproken tussen directeur en MR; op
stichtingsniveau is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de gesprekspartner van het college
van bestuur. De middelen voor de uitvoering van de plannen van de (G)MR zijn geborgd in de
(school)begrotingen.
Oudervereniging Wanneer u uw kind op onze school plaatst, bent u automatisch lid van de
oudervereniging. De doelstelling van de oudervereniging luidt als volgt: “een actieve bijdrage leveren
aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen op school”. 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: school specifiek En natuurlijk blijft het
zo, dat oudervereniging en team altijd openstaan voor nieuwe, frisse, originele andere voorstellen en
aandachtspunten.
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).
Stichting leergeld Roermond, Roerdalen e.o. website: http://www.leergeld.nl/roermond email:
info@leergeldroermondeo.nl adres: Prins Bernhardstraat 36, 6043 BH Roermond. telefoon: 0475 475
268
Sponsoring:
Het basisonderwijs in Nederland is drempelloos en dus volledig door de overheid gefinancierd.
Informatievoorziening en communicatie:
Op de website http://www.scholenopdekaart.nlwordt 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 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.
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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.
Klachten 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.
De vertrouwenspersoon voor medewerkers van de Synergieschool is Pieter Paul Laurey. Hij is
bereikbaar op telefoonnummer 0800-0204204 of 06-53330996 of per e-mail:
mailto:pieter.paul.laurey@arboned.nl
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt de 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 LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon
030-2809590. U kunt ook de website raadplegen http://www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail
sturen naar mailto:info@onderwijsgeschillen.nl.
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 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.
TOELATING NIEUWE LEERLINGEN
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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 aanmeldformulier 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 uitschrijving) van het kind op school is de
handtekening van beide ouders nodig[1]. Heeft een van de ouders officieel het gezag, dan is de
handtekening van de ouder met gezag 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.
Aanmeldprocedure vierjarigen:
Leerlingen worden bij de directie aangemeld. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek
en een rondleiding.
Aanmelding mindervalide leerling:
Bij de aanmelding van een mindervalide 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. Plaatsing c.q. verlenging van plaatsing wordt per schooljaar afhankelijk gesteld van de
mogelijkheden dan wel onmogelijkheden die de school heeft; dit wordt schriftelijk gemeld en
mondeling 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 dan wel willen verenigen, kunnen bezwaar
aantekenen bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag meldt vervolgens binnen 6 weken aan de
ouders de uitslag van de heroverweging.
Overplaatsing van leerlingen binnen stichting Swalm & 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. Ouders/verzorgers nemen contact op met de school en vragen om informatie betreffende de
school. Hierbij gaat het om plaatsing van een leerling. De directeur[2] vraagt naar reden. Dit kan
verhuizing zijn of tussentijdse overplaatsing. Als het gaat om overplaatsing van een andere school
vraagt de directeur of de directeur van de huidige school op de hoogte is van de zoekactie 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. Is de directeur van
de huidige school niet op de hoogte dan deelt de directeur mede dat er binnen Swalm & Roer de
afspraak is om eerst melding te maken bij de huidige school. Er bestaat een ‘gentleman agreement’,
dat wil zeggen dat er onderling informatie wordt uitgewisseld. De ouders/verzorgers krijgen de tijd om
dit te melden en nemen vervolgens contact op met de ‘nieuwe school’. De directeur neemt daarna
contact op met de directeur waar het kind staat ingeschreven. Willen de ouders/verzorgers niet dat de
huidige directeur op de hoogte gesteld wordt dan vindt er geen verder gesprek plaats. 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. De directeur nodigt de ouders/verzorgers
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uit voor een oriënterend gesprek. 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 aanname toe. Elke
aanmelding van een nieuwe leerling wordt besproken in de aannamecommissie, 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. De directeur informeert en
beargumenteert het besluit van de aannamecommissie met de ouders/verzorgers. 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) De nieuwe school vraagt gegevens op van de leerling bij de
oude school (zie aanname beleid). Directeuren overleggen met elkaar en maken afspraken over de
verdere afwikkeling waarbij het belang van het kind altijd voorop staat. Plaatsing kan alleen gedurende
het schooljaar als dit in het belang is van het kind. De nieuwe school schrijft de leerling in en stuurt de
gegevens door. Wanneer (gescheiden) ouders niet op goede voet met elkaar staan maar wel beiden het
ouderlijk gezag hebben, zal de school bij inschrijving een handtekening van beide ouders vragen. De
oude school schrijft uit. Het onderwijskundig rapport wordt meegestuurd en indien nodig volgt er een
warme overdracht.
Schorsing en verwijdering:
Er is voor de basisscholen ressorterende onder de Stichting Swalm & Roer een procedure-regeling
"schorsing en verwijdering van leerlingen". In de hieronder volgende stappen wordt aangegeven hoe
de school in voorkomende gevallen zal handelen: Beleid t.a.v. gedragsproblemen Het schoolteam 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 verzieken, dat dit ten koste gaat van de arbeidsvreugde van de overige leerlingen en de
leerkracht. Verder is sprake van een probleem, wanneer de relatie tussen de school en de leerling
onherstelbaar verstoord is. Er doet zich eveneens een probleem voor, wanneer de relatie tussen de
school en de ouders van een leerling onherstelbaar is verstoord. Ook wangedrag van ouders ten
opzichte van een leerkracht en/of school kan aanleiding geven tot het in werking stellen van
onderstaande procedure, waarbij uiteraard stappen, welke uitsluitend tot doel hebben om het
leerlinggedrag te verbeteren, worden overgeslagen of gecombineerd om het ongewenste oudergedrag
bespreekbaar te maken. 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 aantekening
gemaakt in het 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
het 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 b.v.
nablijven, apart plaatsen binnen de groep, strafwerk, consequente aanpak, thuiscontrole en een
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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,
zodat zij kunnen inzien, dat het probleem niet alleen een probleem van de school is, maar ook van hen
als eerstverantwoordelijke opvoeders. Er worden nieuwe 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 corrigeert. De ouders worden hiervan zo mogelijk vooraf, doch uiterlijk op dezelfde dag bij invoering
van de maatregel, in kennis gesteld. Indien dit wenselijk wordt geacht, wordt in dit stadium de
schoolbegeleider van een Onderwijsbegeleidingsdienst geraadpleegd.
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 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.
Stap 6: Wanneer de toestand onhoudbaar blijft, besluit de school een leerling van school te gaan
verwijderen. Dit voorgenomen besluit tot verwijdering wordt terstond schriftelijk kenbaar gemaakt aan
de ouders, het bevoegd gezag, de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie en de schoolbegeleider
van de Onderwijsbegeleidingsdienst, indien deze in een voorgaande fase reeds was ingeschakeld. Zo
mogelijk in overleg met de ouders, zoekt de school dan wel 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. 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, valt te overwegen om meteen stap 6 in
werking te doen treden, zulks ter beoordeling van de directie.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kerst

•

Sinterklaas
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De schoolreis en het kamp.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Het schoolbestuur S&R 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, excursiepfaatsen,
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 brillen, kleding, telefoons, tablets,
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 vervoermiddel 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 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.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
De gemeente Roermond voert de leerplichtwet uit voor de gemeenten Roermond, Roerdalen, EchtSusteren en vanaf 16 jaar voor de gemeente Maasgouw. Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt
mag het naar de basisschool. Het kind moet echter naar school op de eerste dag van de maand nadat
een kind 5 jaar wordt, vanaf dat moment is hij/zij ook leerplichtig. De leerplicht eindigt na het
schooljaar waarin uw kind 16 jaar is geworden. Daarna is uw kind kwalificatie plichtig totdat hij/zij 18
jaar wordt of een startkwalificatie heeft behaald (diploma havo/vwo of mbo-niveau 2).
Bij ziekte dienen ouder(s)/ verzorger(s) de leerling ziek te melden voor aanvang van de lestijd (tussen
8.00 en 8.25 uur).
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)
-Luxeverzuim (vakantieverlof)
-Absoluut verzuim (een kind staat op geen enkele school ingeschreven)
-Veelvuldig te laat komen (preventief)
-Twijfelachtig ziekteverzuim (preventief)
-Extra 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.Vakantie onder
schooltijd vanwege specifieke aard van het beroep van ouders (art. 11f) De Leerplichtwet stelt heel
duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Extra toelichting:
Onder welke omstandigheden is extra verlof mogelijk?
Bij een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
bij verhuizing (1 schooldag);
bij het huwelijk in Nederland van een bloed- of aanverwant t/m 3e graad (1-2 schooldagen);
bij het huwelijk in het buitenland van een bloed- of aanverwant t/m 3e graad (max. 5 schooldagen);
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bij een ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant t/m de 3e graad (duur in overleg met de directeur);
bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 1e graad (max. 5 schooldagen);
bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 2e graad (max. 2 schooldagen);
bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 3e en 4e graad (max. 1 schooldag);
bij het overlijden van bloed- en aanverwant t/m de 4de graad in het buitenland (max. 5 schooldagen);
bij 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van (groot)ouder(s)/verzorger(s) (max. 1 schooldag);
bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van (groot)ouder(s)/verzorger(s) (max. 1 schooldag);
bij andere naar het oordeel van de directeur gewichtige omstandigheden. Vakantie is nooit een
gewichtige omstandigheid!
Wanneer wordt zeker géén toestemming gegeven voor extra verlof?
familiebezoek in het buitenland;
vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
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 kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
bij een voor de ouder ongunstige verdeling van vakantieweken door de werkgever die buiten de
reguliere schoolvakantie vallen
Vakantie onder schooltijd vanwege specifieke aard van het beroep van ouders (art. 11f) De
Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan
wordt aan àlle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie
toestaan:
1. Als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden.
(Sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven en sommige agrariërs.) Hiervan dient
bewijs overlegd te worden, namelijk een accountantsverklaring waarin wordt aangegeven dat het
merendeel van de jaarlijkse inkomsten in de vakantieperiode(s) wordt omgezet.
2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als
tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.
3. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar. N.B.: alle verlofaanvragen
dienen, indien mogelijk, minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd. De
verlofaanvragen dienen voor zover redelijkerwijze mogelijk te worden vergezeld van bewijsmiddelen.
Religieuze feestdagen Er is een aantal religieuze feestdagen waarop verlof mogelijk is. Deze dagen zijn
bekend bij de directeur van de school. Verlof is enkel mogelijk op de religieuze feestdagen behorende
bij de eigen religie / geloofsovertuiging. Vragen? Voor verdere informatie of ondersteuning bij
leerplichtzaken kunt u terecht bij het team Leerplicht van de gemeente Roermond op het nummer 0475
- 359 999.

25

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 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
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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; deelname aan
film gemaakt voor de Nederlandse bioscoop; deelname aan televisiedrama, televisieseries,
eindrondes talentenjachten of daarmee vergelijkbare programma's die op riet 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.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Op school wordt uw kind regelmatig getoetst. Om te kijken of hij de lesstof goed onder de knie
heeft, hoe uw kind ten opzichte van andere kinderen presteert en wat 'erin zit' maar er misschien niet
uitkomt.Daarnaast zijn er een aantal verplichte toetsen in het onderwijs, zoals de eindtoets in groep 8.
De meeste toetsresultaten maken deel uit van het leerlingvolgsysteem. We gebruiken lesmethodes om
de lesstof bij leerlingen aan te leren. Bij deze lesmethodes horen toetsen die bekijken of uw kind de
aangeboden lesstof beheerst. Hoe meer vragen goed, hoe beter hij de lesstof beheerst.Voor
methodetoetsen wordt altijd geoefend. Uw kind zou dus alle vragen goed moeten kunnen
beantwoorden. Het cijfer geeft aan hoe goed uw kind de lesstof beheerst. Zijn de resultaten op een
bepaald onderdeel onder de maat? Dan is het belangrijk dat de leerkracht extra aandacht besteedt aan
extra uitleg of oefening.
Leerlingvolgsysteem: Op de basisschool worden twee keer per jaar leerlingvolgsysteem cito-toetsen
afgenomen. Deze vormen de basis voor het leerlingvolgsysteem. Bij cito-toetsen wordt gekeken hoe
uw kind presteert ten opzichte van andere leerlingen. Daarom bevatten de cito-toetsen niet alleen
opgaven van lesstof die is behandeld, maar ook oude en zelfs toekomstige lesstof. Door opgaven van
oude lesstof op te nemen, kan nagegaan worden of uw kind de oude stof nog wel kent. En door ook
moeilijkere opgaven in de toets op te nemen, kan uw kind laten zien wat hij nog méér kent. Uw kind
hoeft dus niet alle opgaven goed te kunnen maken. Het is daarom ook niet nodig om voor deze toetsen
te oefenen. Wel is het verstandig een keer te oefenen met de werkwijze, zodat uw kind weet hoe de
vragen en antwoordopties eruit zien. De toets is bedoeld om de ontwikkeling te volgen. Alleen een
afwijkende score geeft reden tot extra onderzoek. Het resultaat geeft een indicatie van het
opleidingsniveau van uw kind. Daarom worden deze toetsen vaak meegenomen in het bepalen van het
schooladvies in groep 8.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Indien u geïnteresseerd bent in de achtergronden van de opbrengsten kunt u contact opnemen met de
directeur.
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Wat waren de gemiddelde scores op de
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in
eerdere jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Voor een verantwoording van de Route 8 toets 2019 zie bijlage.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

13,0%

vmbo-k

13,0%

vmbo-(g)t

39,1%

vmbo-(g)t / havo

8,7%

havo

8,7%

vwo

13,0%

onbekend

4,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
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ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Ieder kind speciaal!

Gepersonaliseerd sociaal leren

Respect-jezelf-ander-omgeving

De Vreedzame School
Oefenplaats voor democratisch burgerschap en sociale competentie.
Sinds september 2017 werken we op de Synergieschool volgens de aanpak van de Vreedzame School.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en
democratisch burgerschap.
Het beschouwt de groep/unit en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en
gezien voelen,een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen.
De kinderen leren tijdens de lessen dezelfde taal te spreken en leren op dezelfde manieren conflicten
oplossen. Een conflict mag en als je goed met een conflict omgaat, hoeft het immers geen ruzie te
worden.
In een Vreedzame School voelen de kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de
gemeenschap. Zij staan open voor de verschillen tussen mensen.
De VreedzameSchool wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de
gemeenschap.
Daartoe beschouwen wij de groep/unit en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel
uitmaken van de gemeenschap die de groep/unit en de school vormt en leren daar een bijdrage aan te
leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het
algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een theoretisch onderbouwde en bewezen
lessenserie.
De Vreedzame School gaat echter verder en werkt door in alle lagen van de school. Daarmee is De
Vreedzame School onderdeel van de identiteit van de Synergieschool.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De werkwijze om tot sociale opbrengsten te komen is volgens de aanpak van de Vreedzame School.
Met het team volgen we een tweejarig scholing.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
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Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op de Synergieschool worden de leerlingen ingedeeld in 4 units.
1.

Leerlingen van 2,3,4,5 (6) jaar (PZ en BSO)

2.

Leerlingen van (5) 6-7- (8) jaar

3.

Leerlingen van (7) -8-9-10- (11) jaar

4.

Leerlingen van (10) 11-12- (13) jaar

Iedere unit heeft stamgroepen.
Unit 1: 4 stamgroepen van ca 18 á 20 leerlingen
Unit 2: 5 stamgroepen van ca 18 á 20 leerlingen
Unit 3: 5 stamgroepen van ca 18 á 20 leerlingen
Unit 4: 5 stamgroepen van ca 18 á 20 leerlingen
Stamgroepen Critera:
-leeftijden, zie unit-indeling
-match leerlingen met elkaar
-leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften
-verdeling jongens-meisjes
-verdeling aantal leerlingen
-match leerling-coach-ouders
-sociaal-emotioneel welbevinden
Inhoud stamgroep:
Dag openen en sluiten
Verjaardag vieren
Levensbeschouwing
Waarden en normen
Projecten als Lentekriebels Mediawijsheid
Eventueel vieringen
Voorlezen
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De Vreedzame school: Sociale- burgerschap- persoonsvorming
Woordenschat
Persoonlijke doelen en leerdoelen uitwisselen om elkaar hierin te ondersteunen
Reflecteren op de dag en de eigen doelen
School ontwikkeling:
‘Scholen verbeteren van binnenuit’ (Fullan M., 2009) ‘We spreken van een professionele
leergemeenschap als de onderwijsprofessionals in een school duurzaam, individueel en samen leren om
het onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de leerlingen te verbeteren’ (Verbiest &
Timmerman, 2008).
De Synergieschool is een school waar leraren gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het leren
van de leerlingen. Waar teamleden gebruik maken van elkaars kwaliteiten, waardoor één plus één drie
wordt. Iedereen ontwikkelt/leert en verbetert zijn vaardigheden, doet kennis op. Op deze wijze wordt
een professionele leergemeenschap (PLG) ontwikkeld. Om van de Synergieschool een daadwerkelijke
leergemeenschap te maken volstaat geen ‘quick fix’ aanpak maar vraagt om diepgaand leren. Een PLG
legt de focus op leren en biedt een schoolteam de gelegenheid om met elkaar te onderzoeken hoe het
onderwijs effectiever kan en hoe je als leraar daarin het verschil maakt. Een professionele
leergemeenschap ontwikkelt zich voortdurend.
De professionele leergemeenschap kenmerkt zich door:
Een professionele cultuur gericht op gedeelde normen en waarden. De focus ligt op het leren van
de kinderen.
-

Het leiderschap dat gericht is op het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van samen leren.

Een organisatiestructuur die samen leren mogelijk maakt. Er zijn/worden werkgewoontes
ontwikkeld die samenwerkend leren bevorderen en die ruimte bieden om elkaar te ondersteunen.
Een informatiesysteem met de focus op het leren van leerlingen en het verbeteren van de
resultaten.
Ondersteunend human resource beleid met de focus op samen ontwikkelen. Kernwoorden hierbij
zijn: motivatie, betrokkenheid, toewijding en werkplezier. ‘De professionele leergemeenschap’ (Myriam
Lieskamp, 2015)
Er is veel onderzoek gedaan naar het efficiënt realiseren van hoge resultaten. Enkele benaderingen zijn:
Opbrengstgericht werken. Dat wil zeggen dat scholen systematisch en doelgericht werken aan het
maximaliseren van de leerling prestaties. Marzano en Hattie komen hierbij aan de orde.
Continuous improvement. Hierbij ligt de focus op het analyseren van data, het reflecteren,
onderzoeken, begrijpen, delen en presenteren van resultaten in samenwerkende teams.
Handelingsgericht werken. HGW wil het onderwijs zo optimaal mogelijk laten aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van de kinderen. Lerende scholen. Peter Senge beschrijft de lerende school
als een ontmoetingsplaats waar mensen kunnen leren en individueel en samen op zoek zijn naar
manieren om hun eigen mogelijkheden te verbreden en te vergroten.
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Uit deze benaderingen zijn gemeenschappelijke kenmerken te benoemen (Vermeulen, 2009):
-

Van werk oriëntatie naar oriëntatie op leren.

-

Van werkafspraken naar gezamenlijke leerdoelen.

-

Van werkroutine naar meerdere leervormen en leerbronnen.

Van een gesloten gemeenschap naar een open cultuur met respect, gelijkwaardigheid en
vertrouwen.
-

Van papieren document naar visieontwikkeling.

-

Aanjagers voor continu leren.

-

Tijd en ruimte voor dialoog en interactie.

-

Gedeeld leiderschap.

Leeractiviteiten waardoor groei plaats vindt:
-

Reflecteren op de eigen lespraktijk.

-

Feedback vragen. Feed-up, feed-back en feed-forward.

-

Innovatief gedrag. Nieuwe ideeën bedenken, promoten en implementeren.

-

Kennis delen.

De negen bouwstenen van PLG: Bouwsteen
1: Gemeenschappelijke visie.
Bouwsteen 2: Een ondersteunende leerstructuur.
Bouwsteen 3: Een open en veilige leercultuur.
Bouwsteen 4: Ondersteunend leiderschap.
Bouwsteen 5: Een rijke leeromgeving.
Bouwsteen 6: Samenwerking.
Bouwsteen 7: Een onderzoekende, reflectieve houding.
Bouwsteen 8: Het leren van leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Bouwsteen 9: Een uitdagend, haalbaar en gedegen leerprogramma.
De rol van de leraar: Een onderzoekende, reflecterende houding, samenwerken. Vijf prestatieindicatoren als check! Visible learning for teachers (John Hattie, 2009):
1. Ik maak een continu proces door, waarin ik steeds nieuwe kennis construeer en nieuwe
vaardigheden aanleer.
2.

Ik kom steeds tot nieuwe inzichten, andere opvattingen en attitudes/ gedrag.
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3. Ik heb daar een actieve rol in en neem initiatieven om te leren. 4. Ik laat zien dat ik zelf
verantwoordelijk ben voor mijn eigen ontwikkeling en professionalisering.
5. Ik zorg ervoor dat ik ruimte krijg van mijn leidinggevende en – als het nodig is – eis ik die ruimte zelf
op.
Voor het jaarplan 2018-2019: Zie bijlage
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6

Schooltijden en opvang

Pauze-tijden verschillen per unit.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:25 - 15:00

- 15:00

-

Dinsdag

-

08:25 - 15:00

- 15:00

-

Woensdag

-

08:25 - 12:30

- 12:30

-

Donderdag

-

08:25 - 15:00

- 15:00

-

Vrijdag

-

08:25 - 12:30

- 12:30

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKR, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en SKR
en SKR, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKR en SKR, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

14 oktober 2019

18 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019

03 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari 2020

28 februari 2020

Meivakantie

27 april 2020

08 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

22 mei 2020

Tweede Pinksterdag

01 juni 2020

01 juni 2020

Zomervakantie

11 juli 2020

23 augustus 2020

Start schooljaar 2019-2020: Maandag 19 augustus 8.15 uur.
Studiedagen schooljaar 2019-2020
Vrijdag 13-09-2019
Maandag 21-10-2019
Donderdag 05-12-2019 + Vrijdag 06-12-2019
Woensdag 05-02-2020
Maandag 02-03-2020 + Dinsdag 03-03-2020
Studieweek: juni 2020
Maandag 15-06-2020
Dinsdag 16-06-2020
Woensdag 17-06-2020
Donderdag 18-06-2020
Vrijdag 19-06-2020
Wisselmiddag: donderdag 2 juli 2020
Laatste schooldag 2019-2020: vrijdag 10-07-2020

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

Centrum voor Jeugd en gezin

Donderdag

8.00 uur tot 10.00 uur
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