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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 RK Basisschool Sint Jozef
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
RK Basisschool Sint Jozef
Kerkendijk 81
5712ET Someren
 0493491654
 http://www.bs-someren-heide.nl
 Info.jozef@prodas.nl
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Schoolbestuur
Stichting Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren
Aantal scholen: 24
Aantal leerlingen: 4.330
 http://www.prodas.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Nancy Verbeten

nancy.verbeten@prodas.nl

Intern Begeleider

Sandra Bakker

sandra.bakker@prodas.nl

De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur (Nancy Verbeten)
Zij wordt ondersteund door de intern begeleider (Sandra Bakker

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond-Peelland.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

102

2018-2019

De Sint Jozefschool heeft de laatste vier jaren te maken met een lichte stijging onder andere door de
nieuwbouwwijk achter de school.
De school telt gedurende het schooljaar ongeveer 110 leerlingen, waarvan de helft in de groepen 1-2 en
3.
We werken met combinatiegroepen en groepsoverstijgend werken om het passend onderwijs te
optimaliseren en de kinderen op hun eigen niveau instructie te geven.
Een kleine school biedt enorme voordelen: de leerlingen voelen zich veilig, alle leerkrachten kennen de
kinderen en het contact met ouders en externen is warm.
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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
Samen

Actief

Respect

Eigenaarschap

Talent

Missie en visie
Omgevingsbeeld
Basisschool St. Jozef bevindt zich in het kerkdorp Someren-Heide van de gemeente Someren. Er
wonen zo’n 1400 mensen.Vrijwel alle kinderen van onze school komen uit Someren-Heide zelf. De
school is een belangrijke spil in het dorp met een Rooms-Katholieke achtergrond. De school werkt veel
samen met het verenigingsleven in en rondom Someren-Heide. Someren- Heide kenmerkt zich door
een economie waarbij landbouw, veeteelt en toerisme een grote rol speelt. Sinds het ontstaan van een
nieuwbouwwijk achter de school, trekt Someren-Heide ook mensen van buitenaf aan.
Het leerlingenaantal stijgt licht en bedraagt gedurende het schooljaar ongeveer 110 kinderen. De
kinderen zijn verdeeld over 5 combinatiegroepen, waarbij groeps-doorbrekend werken
vanzelfsprekend is.
Ambitie
Op basisschool St. Jozef voelt iedereen zich veilig en vertrouwd. We brengen de kinderen kennis en
vaardigheden bij die ze nodig hebben om in de huidige en toekomstige maatschappij te kunnen
functioneren. Op de St. Jozef werken we vanuit de onderwijsbehoeftes van de kinderen waarbij
leervragen, het leerproces en samenwerking centraal staan.
Als kleine school vinden we het belangrijk om met en van elkaar te leren en dus ook de samenwerking
aan te gaan met andere scholen (binnen en buiten cluster Someren) ter bevordering van de expertise
van leerkrachten.
Onze leerkrachten begeleiden de kinderen bij hun persoonlijke leerdoelen. Het team professionaliseert
zich voortdurend en maakt gebruik van de kwaliteiten van de ander. We zien ouders als een partner van
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onze school. Ze worden actief betrokken bij activiteiten. Ze zijn een belangrijke gesprekspartner
wanneer we stappen zetten in de ontwikkeling van ons onderwijs. De ouders voelen zich samen met de
school verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kinderen.
Om onze ambitie te verwezenlijken staan de volgende kernwaarden centraal:
Kernwaarden
Respect
Respect betekent dat je de ander in zijn waarde laat ongeacht zijn of haar geloof, afkomst, geaardheid,
uiterlijk, karakter of intelligentie. Respect dien je te hebben voor jezelf, anderen en de omgeving. Met
elkaar dragen we bij aan een school, waar iedereen zichzelf mag zijn en waar het veilig is voor iedereen.
Samen
Onder samen verstaan we een samenwerking van partners; kinderen, ouders, team en gemeenschap.
Samen zorgen wij voor de ontwikkeling van de kinderen en ons onderwijs.
Actief
Onze kinderen en leerkrachten worden gestimuleerd om te leren door te ervaren, ontdekken en te
onderzoeken. Bewegen is een belangrijk onderdeel van ons leren. Actief zijn heeft een directe link met
eigenaarschap.
Eigenaarschap
"Ik ben de kracht in mijn eigen leerproces". Kinderen en leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor
hun leerproces op alle ontwikkelingsgebieden en het welbevinden van henzelf en de ander.
Betrokkenheid, motivatie, zelfstandigheid, keuzes maken en initiatief nemen zijn kenmerken die
passen bij eigenaarschap.
Talent
Op allerlei gebieden (cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel en creatief) ontdekken kinderen waar
hun talenten liggen en die van anderen. Ieder talent of elke kwaliteit is even belangrijk.
Kernkwaliteiten
•

•
•
•
•
•

•

We vinden het belangrijk om samen te werken met kinderen en ouders aan de ontwikkeling van
ons onderwijs (ouderpanel, leerlingenraad). We betrekken ouders en kinderen actief bij de
gesprekkencyclus rondom de ontwikkeling van de kinderen (kind-gesprekken, ouder-vertelgesprekken en voortgangsgesprekken met ouder-kind en leerkracht).
Kinderen werken individueel en samen aan hun leerdoelen en voelen zich hier verantwoordelijk
voor. Deze leerdoelen zijn o.a. zichtbaar in de klas.
Leerdoelen vormen het uitgangspunt van het lesaanbod.
Kinderen werken samen ín de klas en groepsdoorbrekend m.b.v. diverse werkvormen.
Leerkrachten op onze school blijven zich continue professionaliseren (zowel gezamenlijk als
individueel) en maken gebruik van elkaars kwaliteiten (ateliers, taakverdeling).
De school is zich bewust van haar maatschappelijke positie. We werken samen met
belanghebbende partners. Zoals bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, dorpsondersteuner, Leef,
verenigingen etc.
We vinden bewegen een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijsaanbod (gym door Leef

5

sportcoach, pleinspelen, natuurlijk bewegen)

Prioriteiten
In schooljaar 2019-2020 gaan we actief aan de slag met de implementatie van een nieuwe methode
voor Wereld Oriëntatie (Verzamelterm voor aardrijkskunde, geschiedenis en de koppeling van deze
vakken aan de actualiteit).
We gaan de communicatie met ouders optimaliseren en aan de slag om de ouderhulp en activiteiten
met ouders te optimaliseren. We starten met een ouderraad en gaan andere communicatiekanalen
uitproberen.
De ateliers die tot nu voornamelijk gehoor gaven aan de creatieve expressie worden uitgebreid met
andere disciplines om de talenten van kinderen, ouders en leerkrachten beter in te zetten en verder te
ontwikkelen.
Het groepsoverstijgend werken wordt uitgebreid en verder ontwikkeld om kinderen beter instructie te
geven naar hun eigen onderwijsbehoefte en instructieniveau. De stappen van het directe
instructiemodel (6 fasen model) worden verbeterd ten behoeve van de (eind) resultaten.
De nieuwe visie wordt verder uitgewerkt en uitgedragen.

Identiteit
De missie en visie is de leidraad voor alle activiteiten binnen het onderwijs en de activiteiten
daarbuiten.
De Rooms Katholieke identiteit wordt uitgedragen door de vieringen behorende bij het geloof
aandacht te geven en zelf ook te vieren.
Ook worden diverse bijbel-verhalen gebruikt bij de lessen passend bij normen en waarden en sociaal
emotionele ontwikkeling.

6

2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Op onze school wordt het systeem van leerstofjaarklassen gevolgd. Door het leerlingenaantal werken
wij met combinatiegroepen. Dat betekent dat er twee groepen in één klas zitten, in komend schooljaar
is dat: groep 0-1, 2-3, 3-4, 5-6 en 7-8. We streven naar een evenredige verdeling van combinatiegroepen
(aantal leerlingen, zorgbehoeften van leerlingen etc.)
Om de groep leerlingen zo goed mogelijk in beeld te brengen werken wij met groepsplannen op het
gebied van rekenen, technisch lezen en spelling. Uitgangspunt hierbij is dat de kinderen de instructie
en zorg krijgen die zij nodig hebben. We werken met 3 niveaus; zorg (verlengde instructie), basis
(basisinstructie) en plus (korte instructie en verrijkingsopdrachten).
We vinden het belangrijk dat we de vorderingen van leerlingen goed volgen. We gebruiken hiervoor
de methodegebonden toetsen, ons leerlingvolgsysteem (Esis B) en de sociaal emotionele registratie
“KIJK op sociale competentie”. Samen met observaties vormen dit de pijlers voor de groepsplannen in
de groepen.
Herfstleerlingen
De zogenaamde ‘herfstleerlingen’, de kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari zijn geboren, hebben
ofwel een relatief lange (acht en driekwart jaar) ofwel een relatief korte (zeven en driekwart jaar)
basisschoolloopbaan, als ze verder ononderbroken de groepen doorlopen. Voor de doorstroom naar
groep 2 of 3 wordt de totale ontwikkeling van het kind als uitgangspunt gehanteerd. Naast de
ontwikkeling beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid als beoordelingscriteria, gaat het
ook om taakgerichtheid en zelfstandigheid, sociaal- emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling,
taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Het totaalbeeld van het kind is doorslaggevend. Alle
ontwikkelingsgebieden worden in beeld gebracht door middel van een observatie- registratiesysteem.
De leerkracht bespreekt samen met ouders de doorstroom of verlenging van de kleuterperiode.
Toelating leerling
Als een kind als leerling op een school wordt toegelaten dan bevestigt de school dit schriftelijk dan wel
via de mail aan de ouders.
Het aangemelde kind wordt, wanneer het kind minimaal de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden heeft
bereikt, voorafgaande aan de definitieve plaatsing in de gelegenheid gesteld gedurende een aantal
dagdelen kennis te maken met de school, de groep en de groepsleerkracht.
Plaatsing van leerlingen kan geschieden vanaf het moment waarop het kind 4 jaar is geworden.
Gedurende de laatste 4 weken van het schooljaar worden in principe geen leerlingen meer geplaatst.
Wanneer de leerling afkomstig is van een andere basisschool wordt de leerling pas ingeschreven na
ontvangst van een bericht van uitschrijving van de school van herkomst. De directeur van de
ontvangende school stuurt vervolgens een bewijs van inschrijving naar de school van herkomst. De
school van herkomst is verplicht een onderwijskundig rapport van de leerling aan te leveren.
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Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Bij verlof of ziekteverzuim wordt eerst gekeken of part-timers of interne begeleiding en/of directie dit
kunnen opvangen.
Daarna wordt de vervangingspool van Prodas ingeschakeld.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

Invulling onderwijstijd

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.
Bovenstaande verdeling is het uitgangspunt. Soms krijgt een vak wat meer of minder minuten.
Vanuit observaties en toetsresultaten kan het zijn dat er (tijdelijk) gekozen wordt om meer tijd aan een
bepaald vak te besteden. Dit is terug te vinden in de planningen in de groepsmappen.
Bepaalde periodes tijdens een schooljaar kunnen er ook voor zorgen dat afgeweken wordt van de
hierboven genoemde urenverdeling.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

2 uur

2 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

4 uur

4 uur

7 uur

7 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

20 min

20 min

45 min

45 min

15 min

15 min

3 uur

3 uur

55 min

55 min

45 min

45 min

2 uur

2 uur

Taal
Leesplan
Rekenen
Speelwerkles
Sociaal Emotionele
Ontwikkeling
Muziek
Verkeer
Schrijven
Positieve
Groepsvorming
Buitenspel
Bewegingsles
Natuurlijk Bewegen
Ateliers Kunstzinnige
Vorming & Cultuur

Op het moment dat er extra behoefte is bij de basisvaardigheden, dan wordt de lestijd per vak
aangepast naar de behoefte van de groep of leerling
Onder de basisvaardigheden verstaan wij : rekenen, taal, lezen of sociaal emotionele ontwikkeling,

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 u 40 min

4 u 15 min

4 u 15 min

4 u 10 min

4 u 10 min

4 uur

3 uur

3 uur

3 u 10 min

3 u 10 min

4 u 20 min

4 u 10 min

4 u 10 min

3 u 30 min

3 u 30 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
5 u 45 min

Wereldoriëntatie
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Kunstzinnige en
creatieve vorming

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 u 20 min

2 u 20 min

2 u 20 min

2 u 20 min

2 u 20 min

2 u 20 min

45 min

45 min

45 min

45 min

2 u 40 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 35 min

2 u 35 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

Bewegingsonderwijs
Engelse taal
Taal/Lezen/Spelling
(Aanvankelijk gr 3)

9 u 55 min

Spelling
Schrijven
Verkeer
Studievaardigheden
Positieve
Groepsvorming

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Buitenspel
Sociaal Emotionele
Ontwikkeling

* Groep 3 heeft een methode waarin taal, lezen en spelling geïntegreerd is.
* Onder lezen verstaan wij technisch en begrijpend lezen.
* De korte pauze en de eetpauze worden ook gebruikt voor de positieve groepsvorming en het
buitenspel, zoals boven genoemd.
* De kunstzinnige en creatieve vorming wordt vormgegeven in ateliers.
* De methode Topondernemers voorziet in een compleet aanbod op het gebied van: aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie, burgerschap en een gedeelte levensbeschouwing.
* Studievaardigheden worden in de groepen 7 en 8 expliciet aangeboden, waarbij de andere groepen
deze integreren in de overige vakgebieden.
* Met ingang van januari 2020, start groep 3 en 4 met de methode topondernemers, hierin wordt de
lestijd van verkeer mee gerekend. In het eerste half jaar wordt verkeer gegeven en het tweede half jaar
vervalt verkeer en wordt Topondernemers in die plaats gegeven.
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Bibliotheek
Speellokaal
Peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal is op 3 ochtenden in de week
•
•
•

2.4

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, Norlandia. We gebruiken daarbij Piramide.
School en peuterspeelzaal hebben een aantal gezamenlijke activiteiten op het gebied van
geletterdheid.
Ook is er een warme overdracht bij overgang van peuterspeelzaal naar school.
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Elk jaar is er vanuit de gemeente een controle op het locatie en kwaliteitsplan van school en
peuterspeelzaal op het gebied van VVE.
Norlandia en de St.Jozef maken samen de plannen en houden gedurende het schooljaar regelmatig
overleg om de plannen te evalueren en bij te stellen.
Op 1 oktober 2012 hebben bs St. Jozef en peuter-groep ’t Kruimeltje een inspectiebezoek VVE gehad.
Het totaalbeeld vanuit de inspectie: Gezien de relatief korte periode dat er in Someren-Heide
structureel sprake is van een, sinds kort in een gebouw ondergebrachte, VVE-Locatie kan de inspectie
een positief beeld schetsen. De locatie bestaat formeel uit zowel een voor- als een vroegschool. In
bepaalde opzichten voldoet de locatie zelfs aan zodanige criteria, dat de waardering ‘4’ van toepassing
is, als voorbeeld voor een locatie elders. Uit de gegeven waardering blijkt vooral, dat er op deze locatie
met veel inzet wordt gewerkt aan het opzetten en implementeren van de visie achter VVE. Het gaat
hierbij om indicatoren als scholing voor het programma, het informeren van ouders over de
ontwikkeling van hun kind en het tonen van respect voor de autonomie van het kind (de vroegschool).
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3

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.
De St. Jozef biedt regulier onderwijs aan, wij maken daarbij gebruik van het expertise netwerk van
Prodas, de plusklassen, NT2 (Nederlands als 2e taal), taal en Nieuwkomersklas van Prodas indien de
onderwijsbehoefte van een leerling daarbij past.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

5

Intern begeleider

6

Onderwijsassistent

10

Remedial teacher

5

Specialist hoogbegaafdheid

5

Fysiotherapeut

1

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Een pestproject alleen is niet voldoende om een eind te maken aan een pest- probleem. Het is beter om
het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen, zodat het ook preventief kan werken. Wat doet
onze school aan het voorkomen van pesten?
•

•

•

In iedere groep komen regelmatig de volgende onderwerpen aan de orde; buitensluiten, anderszijn, aanvaarden van verschillen, vriendjes en vriendinnetjes, veiligheid, omgaan met elkaar,
rollen in een groep, het afspreken van regels over omgaan met elkaar en/of over de aanpak van
ruzie.
De kinderen van groep 7 doen in de regel ieder jaar het project Core Power; een
zelfbeschermingproject. Kinderen leren op te komen voor zichzelf en conflicten op te lossen.·
Bovenstaande onderwerpen komen aan bod d.m.v. diverse werkvormen zoals;voorlezen of lezen,
kringgesprekken, spreekbeurten, rollenspellen, lesopdrachten en groepsopdrachten.
Met de leerlingen, leerkrachten en ouders spreken we regels af om pesten te voorkomen of
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indien nodig te stoppen. Deze regels worden aan het begin van het schooljaar opgesteld en
duidelijk zichtbaar opgehangen in de klas.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen van groep 1 t/m 8 wordt in kaart gebracht met
behulp van het pedagogisch leerlingvolgsysteem “KIJK op sociale competenties” (een meetinstrument
waarmee we de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen volgen).
2x per schooljaar wordt in oktober en april per leerling een vragenlijst ingevuld door de leerkracht.
Vanaf groep 5 vullen de leerlingen zelf ook de vragenlijst in.De uitslag per kind wordt besproken. Bij
deze besprekingen zijn de groepsleerkrachten en de IB-er aanwezig.
Naar aanleiding van de besprekingen wordt voor sommige kinderen een actieplan opgezet.In het
rooster van elke groep wordt tijd gemaakt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
We gebruiken daarvoor de methode “Kinderen en hun sociale talenten”.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Alle leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het anti pest beleid
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Bakker. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
sandra.bakker@prodas.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

We zien ouders als een partner van onze school. Ze worden actief betrokken bij activiteiten. Ze zijn een
belangrijke gesprekspartner wanneer we stappen zetten in de ontwikkeling van ons onderwijs. De
ouders voelen zich samen met de school verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kinderen.
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
•
•
•
•
•
•
•

2-wekelijkse mail vanuit de klas (leerkracht)
Nieuwsbrief (maandelijks) vanuit directie en team
kennismakingsavond/ info-avond aan begin van schooljaar
Kindgesprekken, ouder vertelgesprekken en voortgangsgesprekken
mail
persoonlijk
telefonisch

Klachtenregeling
We volgen de klachtenregeling van Prodas.
We hebben een interne vertrouwenspersoon op school en een externe voor Prodas.
We gaan altijd uit van de dialoog. Zo lang we samen kunnen communiceren kunnen we komen tot
oplossingen.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderpanel
Open gesprekken tussen ouders en directie
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Ouders helpen bij vieringen en andere schoolactiviteiten zoals;
Sportdag, schoolreisje, kerst, sinterklaas, St.Jozef-dag, carnaval, diverse excursies, bibliotheek op
school, versiering van school bij gelegenheden.
Maar ook steeds meer als onderdeel van het lesprogramma: bij de ateliers, lezen en dergelijke.
Bij de activiteiten die de school organiseert in samenwerking met de oudervereniging, heeft de
ouderraad en de betreffende werkgroep inspraak op het door de oudervereniging betaalde bijdrage aan
de activiteit. School heeft uiteindelijke verantwoordelijkheid bij deze activiteiten.

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 € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Carnaval & pasen

•

Koningsspelen/ Sportdag

•

St.Jozef- dag

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
Met ingang van komend schooljaar gaan we starten met een ouderraad. Deze raad gaat opnieuw kijken
naar de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, de keuze van activiteiten en de wijze waarop deze
georganiseerd worden.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
School heeft een aansprakelijkheidsverzekering.

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.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

17

Telefonisch of persoonlijk voor 9 uur op de dag van ziekteverzuim.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Middels een verlofformulier, te vinden op de website. https://www.bs-someren-heide.nl/ouderinformatie/verlof-aanvraag/
Minimaal 8 weken voor het verlof aanvangt.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Gedurende de schooltijd wordt de ontwikkeling van kinderen op diverse manieren gevolgd:
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

In groep 1-2 worden kinderen geobserveerd door de leerkrachten tijdens diverse werk- en
speellessen. Naast de administratie van de leerkracht wordt hiervoor in oktober en april het
programma ‘KIJK op kleuters’ van uitgeverij Bazalt gebruikt, waarbij specifiek wordt gelet op
(sociale) vaardigheden en waar de ontwikkelingsleerlijnen in beeld worden gebracht.
Daarnaast worden de Cito-toetsen Rekenen en Taal voor kleuters afgenomen.
Regelmatig komen in de groepen 3 t/m 8 methodegebonden toetsen voor. De uitslag van deze
toetsen wordt door de leerkracht in het eigen administratiesysteem genoteerd. Samen met
resultaten van ander werk en de observaties van de leerkracht wordt de begeleiding van het kind
bepaald.
Vanaf groep 3 worden 2 tot 4 keer per jaar toetsen op het gebied van technisch lezen
(drie–minutentoets en AVI), begrijpend lezen, rekenen, spelling en woordenschat afgenomen.
Deze gegevens worden verzameld in het leerlingvolgsysteem (Esis B).
In groep 8 wordt in de maand april deelgenomen aan de landelijke Cito-eindtoets. De uitslag van
deze toets geeft een beeld van het gevolgde onderwijs op onze school en wordt mede gebruikt
voor de verwijzing van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen van groep 1 t/m 8 wordt in kaart gebracht
met behulp van het pedagogisch leerlingvolgsysteem “KIJK op sociale competenties” (een
meetinstrument waarmee we de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen volgen)
2x per schooljaar wordt in oktober en april per leerling een vragenlijst ingevuld door de
leerkracht.
Vanaf groep 5 vullen de leerlingen zelf ook de vragenlijst in.De uitslag per kind wordt besproken.
Bij deze besprekingen zijn de groepsleerkrachten en de IB-er aanwezig.Naar aanleiding van de
besprekingen wordt voor sommige kinderen een actieplan opgezet.In het rooster van elke groep
wordt tijd gemaakt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We gebruiken
daarvoor de methode “Kinderen en hun sociale talenten”.
Twee keer per jaar wordt voor zowel de onderbouw als de bovenbouw een groepsbespreking
a.d.h.v. het leerlingvolgsysteem (Esis B) gehouden.
Ook vindt twee keer een groepsbespreking plaats n.a.v. de ingevulde KIJK-lijsten. Elke leerkracht
bespreekt tijdens dit overleg met de IB-er elke leerling van zijn/haar groep, waarbij zowel de
verstandelijke als sociaal-emotionele ontwikkeling wordt doorgenomen. Ook de ontwikkelingen
van de groep als geheel worden besproken. De gegevens van de LVS-toetsen en KIJK worden
behalve in de webbased programma’s ESIS B en KIJK ook opgenomen in het leerlingendossier.
Op deze manier ontstaat na enige tijd ook een beeld van het kind.Tijdens contacten tussen
ouders en leerkracht kunnen afspraken gemaakt worden. Deze worden door de groepsleerkracht
genoteerd.
Specifieke gegevens over kinderen, bv. onderzoeksrapporten door de begeleidingsdienst,
worden in het leerlingendossier opgeslagen.
Alle gegevens uit de toetsen van Cito, die door school worden afgenomen, worden in het
computerprogramma van ESIS B opgenomen.
De CITO- LVS-gegevens van de groep als geheel worden verwerkt in de trendanalyses. We
maken deze analyses twee keer per jaar, zodat we kunnen zien hoe de vorderingen van kinderen
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•

en groepen op onze school gedurende enkele jaren zijn. Zo kunnen we ook bekijken welke
vakgebieden meer aandacht behoeven.
4x per jaar vindt er een bijeenkomst plaats met het zorgteam, hierin zitten de interne begeleider,
een externe orthopedagoog van “Verder met Leren”, de jeugdverpleegkundige van de GGD, de
aan school verbonden opvoedondersteuner, de wijkagent, de betrokken groepsleerkracht en
indien nodig de directeur. Tijdens deze bespreking kunnen leerkrachten kinderen inbrengen die
op leer- en/of gedragsgebied opvallen. Alle zorgleerlingen worden besproken. Samen met de
leerkracht wordt het probleem bekeken en wordt tevens nagegaan op welke manier adequate
hulp gezocht kan worden (eigen leerkracht, interne begeleider, andere collega, externe
instantie).

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

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

11,8%

vmbo-b / vmbo-k

5,9%

vmbo-k

5,9%
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vmbo-(g)t

41,2%

vmbo-(g)t / havo

11,8%

havo

5,9%

havo / vwo

17,6%

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
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Respect

Samen

Eigenaarschap

Elk kind is uniek, heeft zijn eigen ontwikkelingslijn. Het moet de ruimte krijgen om zichzelf te kunnen
zijn, om zelf een belangrijke rol te kunnen spelen in zijn eigen ontwikkeling. Het moet de begeleiding
krijgen om zich maximaal te kunnen ontplooien. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij onze
school en die nemen we. Wij zijn transparant en duidelijk. Een kind leert altijd en overal. Vandaar dat
we een goede afstemming zoeken met de ouders. Pas dan kunnen de opvoeding en ontwikkeling thuis
en op school elkaar versterken. Wij verwachten van ouders dan ook een actieve, samenwerkende
houding.
We ondersteunen kinderen om hen te laten uitgroeien – binnen hun mogelijkheden – tot sociale,
weerbare en zelfstandige mensen. Ze moeten zich daarbij geborgen en gesteund voelen in een
uitdagende, gestructureerde en veilige leeromgeving. Een omgeving waarin de kinderen zich op zoveel
mogelijk terreinen kunnen ontwikkelen. We gaan daarbij uit van de betrokkenheid van elk kind en
denken daarbij in kansen. Wij zijn een zorgzame school, hebben de kinderen goed in beeld en bieden de
zorg die ieder kind nodig heeft. Kortom: een goede plek om te leren in een sfeer van rust, vertrouwen
en respect.
We vinden het heel belangrijk om kinderen te stimuleren in hun zelfstandigheid. We willen ze een
belangrijke basis geven voor hun toekomst, waarin zij zelf besluiten zullen moeten nemen, hun eigen
ontwikkeling moeten kunnen sturen, zelfstandig kennis moeten vergaren en verantwoordelijkheid
moeten nemen en afleggen. Ze leren zelfstandig te denken en werken, zelfstandig te plannen en
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evalueren. Ze gaan zelf op zoek naar oplossingen op elk gebied. We leren ze om uit te gaan van kansen.
Ons team straalt hierbij veel passie uit en wil dit overdragen op de kinderen.
Wij vinden betrokkenheid van de school met de directe omgeving waarin het kind leeft (gezin, buurt en
verenigingen) van grote betekenis voor de ontwikkeling van het kind. We streven dan ook naar een
actieve verbondenheid met de lokale samenleving. Ook bij de kinderen: ze kunnen zelf een positieve
eigen bijdrage leveren aan de maatschappij. Deze burgerschapszin verdient alle aandacht.
Bij ons heerst een sfeer die bevordert dat kinderen:
•
•
•
•

met plezier naar school gaan
zichzelf mogen en kunnen zijn
belangstelling hebben voor anderen
elkaar accepteren zoals ze zijn

En waar de leerkracht:
•
•
•
•
•
•
•

er is als persoon
oog en oor heeft voor de kinderen en hun ouders
kinderen accepteert met hun “eigen”-aardigheden
met plezier en humor lesgeeft
kinderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheden
emoties mag tonen
alle kinderen van zijn/haar groep in beeld heeft

Werkwijze Sociale opbrengsten
De kernwaarden van de school m.b.t. de sociale opbrengsten komen uit onze algemene visie van de
school en de godsdienstige identiteit van de school; het Rooms Katholieke geloof.
We hebben gekozen voor de methode Kijk om de opbrengsten te registreren en we gebruiken
verschillende methodieken om om te werken aan de sociale opbrengsten.
De visie wordt uitgedragen door het voorbeeldgedrag van de leerkrachten en het wijzen op de met
elkaar gemaakte afspraken.
Ook door de schoolgids, website en andere communicatiekanalen wordt de visie uitgedragen en
gecommuniceerd aan derden.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
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.
Ontwikkeling van het onderwijs
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In onze school wordt gewerkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Regelmatig wordt er
door leerkrachten geëvalueerd over de vernieuwingstrajecten die zijn uitgezet. Daarna volgt bijstelling
van de trajecten indien noodzakelijk. Om ook een onafhankelijk beeld te verkrijgen werken we met
kwaliteitskaarten. Op deze kaarten staan voor ons indicatoren waarmee wij de kwaliteit van ons
onderwijs kunnen meten. Ons onderwijs is bedoeld om uw kind te helpen zich te ontwikkelen. Daarom
is het voor ons van wezenlijk belang met u van gedachten te wisselen over allerlei zaken en de
ouderavonden en informatieavonden zijn dus heel belangrijk. Daarnaast ben u natuurlijk van harte
welkom om uw opmerking/vraag te stellen bij de leerkracht of directie.
We maken de vernieuwing op onze school concreet in kleine, kortlopende trajecten, die aansluiten bij
de ontwikkelingen in onze school.
Wat hebben we gedaan?
In elk schooljaar houden wij ons bezig met verschillende verbeter- en ontwikkeltrajecten. Deze komen
uit het schoolplan of te wel, meerjarenplan en worden verwerkt in een jaarplan.
Voor een inhoudelijk verslag verwijs ik u naar het jaarplan en jaarverslag. Dit kunt u vinden op de
website van onze school www.bs-someren-heide.nl.
Wat gaan we doen?
Natuurlijk hebben wij ook plannen gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Deze plannen komen voort uit
onder andere de trendanalyse, ontwikkelingen in het onderwijs en onze eigen verbeterpunten. Wij
zullen verder gaan met een aantal al ingezette verbeteractiviteiten/ontwikkelingen.
De volgende ontwikkelingen staan op stapel:
•
•
•
•
•

Het verbeteren van de instructies ten behoeve van de (eind) resultaten
Het verbeteren van de interne en externe communicatie
Implementeren van de nieuwe methode voor Wereld-Oriëntatie: Topondernemers
Voor een uitgebreide weergave van onze doelen verwijs ik u naar het jaarplan op de website.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Op onze school geldt een hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:45

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:45

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:45

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Groep 3 t/m 8

donderdag

Op donderdagochtend is de buurtsportcoach Evelien Slaats aanwezig op school. Zij geeft de leerlingen
van groep 3 tot en met 8 een gymles in sporthal de Bunt.
Ook verzorgt zij pleinspelen in de pauze.
3x per week vindt er 20 minuten per groep natuurlijk bewegen plaats. Dit is een vorm van bewegen in
de natuurlijke omgeving van de school (buiten op het schoolplein, op de grasvelden om de school, in de
klas, speelzaal, etc).
Vanaf komend schooljaar 2019-2020 gaan we ook aan de slag met bewegend leren. Dat wil zeggen dat
het lichamelijk bewegen tijdens de lessen gebruikt wordt om de leerstof eigen te maken.

6.2

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

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

12 oktober 2019

20 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

22 februari 2020

01 maart 2020

Meivakantie

20 april 2020

03 mei 2020

Zomervakantie

11 juli 2020

23 augustus 2020
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