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Stein, augustus 2019. 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Voor u ligt de Schoolgids 2019-2020 van het Integraal Kind Centrum de triviant, waarin u 

voornamelijk informatie aantreft over het basisonderwijs.  

Daarnaast is er tevens aandacht voor de activiteiten van onze kind partners MIK (met de 

buitenschoolse opvang en de kinderdagopvang) en Spelenderwijs / PIW( peuterspeelzaal).  

 

Samen vormen we een integraal kind centrum waarin basisonderwijs, kinderopvang en 

peuterspeelzaal inhoudelijk en organisatorisch samenwerken. 

IKC de triviant heeft één missie en één visie voor de gehele organisatie. Iedereen die in het IKC 

werkt, draagt hieraan bij. Er is dan ook een gemeenschappelijke visie op de wijze waarop kinderen 

leren en zich ontwikkelen (zie verder in deze schoolgids). Dit is het fundament van het IKC. 

Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd in het IKC en kunnen hier hun talenten in de 

volle breedte ontwikkelen. 

 

Deze schoolgids dient u als ouders mede te helpen om een goede schoolkeuze te maken voor uw 

kind(eren). U ontvangt hierdoor immers een grote hoeveelheid algemene, maar ook meer 

specifieke informatie over ons kind centrum. Hierdoor willen wij op zoveel mogelijk vragen, die 

er van uwerzijds bestaan, een antwoord geven. 

Wij raden u derhalve aan om deze schoolgids dan ook goed door te nemen! 

 

Voor alle ouders wordt deze schoolgids op onze website geplaatst. De Medezeggenschapsraad van 

de school heeft ingestemd met de inhoud. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de website 

van het integraal kind centrum: www.ikc-detriviant.nl.  

 

Scholen verschillen van elkaar, wat zich uit in de manier van werken, in de sfeer en in wat 

kinderen er leren, maar ook in kwaliteit. Deze gids geeft aan waar ons kind centrum voor staat, 

zodat u weet waar u ons op kunt aanspreken. Ook maakt deze gids duidelijk waar u voor gekozen 

heeft. 

 

Wij hopen dat uw kind gedurende dit schooljaar een prettige tijd binnen ons kind centrum heeft, en 

dat het iedere dag met plezier komt om te spelen en te leren. Dan zal die tijd voor u als ouders ook 

prettig zijn. Onze personeelsleden proberen uw kind in ieder geval op een fijne manier te 

begeleiden. Dit doen ze onder meer door ervoor te zorgen dat er een veilig en vertrouwd 

pedagogisch klimaat heerst. 

 

Mocht een en ander niet duidelijk zijn, neem dan contact op met ons kind 

centrum: wij kunnen u zeker helpen. Voor vragen over uw kind(eren) kunt u 

terecht bij de leraar, pedagogisch medewerker of leidster van uw kind(eren). 

U kunt hiervoor een afspraak maken na schooltijd. 

 

Wij vertrouwen op een prettige samenwerking met u! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Directie en team van integraal kind centrum de triviant 

 

 

http://www.ikc-detriviant.nl/
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STICHTING KINDANTE 

 

 

Stichting Kindante bestuurt 32 scholen voor 

basisonderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, 

Sittard-Geleen, Beekdaelen en Stein. Verder 

ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen  en 2 SO scholen. 

 

Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft talenten. 

Kindante is een  

onderwijskundige organisatie waar alle talenten in onze scholen kansen krijgen, groot kunnen en 

mogen worden, waar een ieder ongeacht achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en erkend 

weet in authenticiteit en autonomie. 

We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie en 

onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen wil halen wat er in zit. Daar waar het moet en waar 

het ook kan, bieden we onderwijs op maat. 

 

Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een kansrijke 

medeburger welke zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving”. 

Leren ‘leren’ en leren ‘leven’ is hierbij het motto.  

 

Meer informatie treft u aan op de website van Kindante. 

Klik hier 

 

Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit:  

dhr. drs.  P. (Peter) Lemmens en mevr. drs. Th. (Thecla) van Hoogstraten 

    

Het college van bestuur en het BURO Kindante zijn gehuisvest op onderstaand adres:  

  

Dr. Nolenslaan 138 

6136 GV Sittard 

Tel. 046 – 4363366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kindante.nl/
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ALGEMEEN 

 

In deze gids worden uitgebreid allerlei zaken beschreven die onze kinderen aangaan. 

In het kort wordt hieronder aangegeven waar het om draait. 

 

We vinden het heel belangrijk dat:    

    

 uw kind iedere dag met plezier komt;    

 uw kind naar eigen vermogen leert; 

 er een fijne sfeer in alle groepen is; 

 de leerkrachten de kinderen op een goede en adequate wijze  

   begeleiden; 

 we alert zijn op discriminatie en pesten. 

 

We scheppen een sfeer, waarin ieder kind zich geaccepteerd en veilig voelt ongeacht zijn 

uiterlijk, taal en culturele achtergrond. Wij vinden het onze taak om in een sfeer van 

vertrouwen, die we zeer zorgvuldig opbouwen, in de eerste plaats de kennis en de achtergrond die 

de kinderen zelf meebrengen in de klas te gebruiken om van elkaar te leren. 

 

We streven er naar om het kind zo te vormen, dat het openstaat voor de ander en meewerkt aan de 

verdere opbouw van een gezonde samenleving. Derhalve besteden we veel aandacht aan allerlei 

vieringen zoals Kerstmis en Pasen etc. 

 

Uiteraard staan we ook open voor andere culturen, mensen met een andere geloofsovertuiging en 

andersdenkenden. 

Het klimaat is veilig en vertrouwd: kinderen komen hier met plezier naar toe. 

We zijn bijzonder alert op discriminatie en pesten en werken aan het voorkomen ervan ondermeer 

samen met de kinderen, de ouders en hulpverlenende instanties. 

 

 

Ons onderwijs richt zich op de mens en zijn wereld 

Daarom spelen normen en waarden een heel belangrijke rol. Dit komt vooral tot uiting in de 

omgang met elkaar en de sfeer die er heerst. 
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INTEGRAAL KIND CENTRUM de triviant 

 

Integraal kind centrum de triviant is een voorziening voor kinderen van tenminste 0 t/m 12 jaar, 

waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Het centrum 

biedt kinderen en dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen. Het is een voorziening 

waarin professionals met uiteenlopende achtergronden vanuit één organisatie werken aan de 

ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 12 jaar. 

 

Kenmerken: 

1. Eén visie: leren en ontwikkelen  

2. 0 t/m 12 jaar: doorgaande ontwikkelingslijn 

3. Breed aanbod: onderwijs en opvang. 

4. De hele dag, het hele jaar door! 

5. Eén team met één organisatie 

6. Eenduidige communicatie met ouders. 

 

Samen staan we voor: 

1. Kwalitatief goed onderwijs, passend voor ieder kind afzonderlijk. 

2. Aansluitend dagarrangement bieden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. 

3. Ieder kind heeft een aansluitend aanbod van onderwijs, opvang, zorg, welzijn en vrije tijd. 

4. Kind en ouders centraal. Zij zijn bepalend voor de te maken keuzes. 

5. Passende accommodatie ontwikkelen en exploiteren. 

6. Mogelijke achterstanden voorkomen dan wel wegnemen. 

7. Actieve deelname van kinderen aan de samenleving bevorderen. 

8. Kinderen een goede dagindeling bieden. 

9. Sociale kansen en competenties van kinderen ontwikkelen en vergroten. 

10. Persoonlijke kansen en competenties van kinderen ontwikkelen en vergroten. 

11. Bevorderen van een goed opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen en ouders. 

12. Overdragen van waarden en normen. 

13. Bieden aan kinderen van sociale veiligheid en geborgenheid. 

14. Bevorderen van gezondheid. 

15. Gezonde levensstijl. 

16. Weerbaarheid bevorderen. 
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VISIE EN UITGANGSPUNTEN INTEGRAAL KIND CENTRUM de triviant STEIN 

 

Bij de realisatie van de missie (zie hierna) zijn opvang en onderwijs elkaars gelijke partner en 

vullen ze elkaar aan bij de realisatie van een samenhangend opvoedings- en ontwikkelingsklimaat 

in de begeleiding van kinderen.  

Kinderen, ouders en medewerkers zijn actieve partners bij het ontwikkelproces van ieder kind én 

bij de gemeenschap als geheel.  

De partners streven een optimale kwaliteit van dienstverlening na, waarbij continuïteit in 

personeel, plaats en tijd cruciaal zijn. De omgeving (integraal kind centrum als dienst en gebouw) 

moet het kind steun en structuur bieden. Ceremonies, rituelen, dagstructuur en een overzichtelijke 

en passende accommodatie zijn daarvoor essentieel.  

Om de sociale cohesie te kunnen bevorderen en bij te kunnen dragen aan een veilige, duurzame en 

leefbare omgeving, vinden de partners het belangrijk dat kinderen een actief en democratisch 

burgerschap eigen maken.  

De partners zoeken, in het belang en voor de vergroting van de ontwikkelingskansen van kinderen, 

proactief contact en samenwerking met derden zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, zorg-, welzijn- 

en vrije tijdsorganisaties. Integraal kind centrum de triviant sluit aan bij de lokale educatieve 

agenda (LEA) en wil uiteindelijk uitvoerder zijn van het integraal lokaal jeugdbeleid voor 0 tot 12 

later 14, 16) jarigen in Stein.  

 

KERNWAARDEN VAN HET INTEGRAAL KIND CENTRUM de triviant STEIN 

 

IKC de triviant is een Integraal Kind Centrum waarin de kindpartners Kindante, MIK en 

Spelenderwijs aan de Halstraat in Stein kwalitatief goed onderwijs en dagopvang verzorgen voor 

kinderen van 0 - 12 jaar.  

 

Momenteel hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele 

kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld 

worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een 

kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).  

 

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen (binnen ons 

schoolondersteuningsprofiel), zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van 

vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, en 

gezien het tweede leveren wij een bijdrage aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot 

volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de 

culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Hierbij is voor ons met name 

de samenhang tussen deze onderdelen ( vakken en ontwikkelgebieden ) van belang. Zo proberen 

we verbindingen te leggen met de wereld om ons heen. 

 

Onze Missie 

We stellen het kind voorop. We vinden eigenaarschap bij kinderen en medewerkers een belangrijk 

uitgangspunt. Leerlingen hebben een actieve rol , waarbij ze met zelfvertrouwen 

verantwoordelijkheid durven te nemen. Het pedagogisch handelen vormt de basis: autonomie en 

welbevinden.  

   

We werken samen. Dit doen we met oog en respect voor verschillen. Dit geldt voor onze kinderen, 

ouders/ verzorgers en alle IKC-medewerkers onderling. 
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Ons kindcentrum is zo ingericht, dat alle betrokkenen zich veilig voelen en de mogelijkheden 

geboden krijgen, middels een uitdagende leeromgeving om hun talent te ontdekken en dit optimaal 

te kunnen ontwikkelen.  

 

Onze kernwaarden zijn: 

 

Kind centraal 

We proberen een pedagogisch klimaat te scheppen, waarbij kinderen zich vrij voelen om 

initiatieven te nemen. Eigenaarschap hierbij is een belangrijke voorwaarde. 

 

Samenwerken 

Met oog en respect voor verschillen. Samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders, 

maar zeker ook tussen de Kind-partners van ons IKC. 

 

Talentontwikkeling 

Graag willen we het werken op school zo inrichten dat er voldoende mogelijkheden zijn voor alle 

kinderen om hun talent te ontdekken. 

 

Bouwstenen 

Een professionele communicatie staat bij ons hoog in het vaandel. Belangrijke pijlers zijn 

verbondenheid, betrokkenheid, openheid en eerlijkheid. 

 

Visie op het jonge kind 

IKC de Triviant biedt kinderen een optimale speel- / leeromgeving waarin zij zich door inspanning 

en ontspanning kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en leergierige persoontjes. De partners van het 

IKC (Kindante, Spelenderwijs en MIK-kinderopvang) vormen samen een Integraal Kind Centrum 

met als doel het creëren van optimale en eigentijdse ontwikkelingskansen aan kinderen in de 

leeftijd van 0 tot en met 7 jaar. Daarbij worden inhoud en inrichting van onderwijs, opvang, zorg, 

welzijn en vrije tijd zo goed als mogelijk op elkaar afgestemd. Onze medewerkers zorgen voor een 

zo breed mogelijk aanbod voor de kinderen. Daardoor ervaren zij dat de wereld boeiend en de 

moeite van het ontdekken waard is. Voor ons is de menselijke maat ons ijkpunt. Centrale 

begrippen hierbij zijn emotionele veiligheid, de ontwikkeling van persoonlijke competenties en 

sociale competenties en het hanteren van duidelijke normen en waarden. De medewerkers zorgen 

ervoor dat de ouders / verzorgers hun kind met een gerust hart kunnen overlaten aan onze 

vakbekwame professionals. De inrichting van onze ruimtes, de houding en het gedrag van de 

medewerkers, de pedagogische benadering, de groeperingsvormen en de geboden structuur in tijd 

en activiteit bieden zowel veiligheid als uitdaging. Medewerkers zorgen ervoor dat de geboden 

inhouden en werkwijzen kinderen uitdagen om te kunnen ontwikkelen en leren. Daarbij is zo veel 

mogelijk maatwerk aan de orde. Ons IKC kent een professionele cultuur waarin iedereen zich 

verantwoordelijk voelt zowel voor de eigen rol als voor het totaal. Het geheel is immers meer dan 

de som van de delen! Kinderen zijn onderdeel van een gezinssysteem(opvoedsysteem). Ons 

partnerschap binnen het IKC is daarom op het hele gezin gericht. Het is voor ouders / 

verzorgers(opvoeders) inzichtelijk en begrijpelijk hoe onze medewerkers hun werk verrichten. We 

volgen de ontwikkeling van kinderen nauwgezet en leggen de voortgang van kinderen goed vast in 

een passend kind dossier. Daarbij kijken we vooral naar wat goed gaat en stimuleren de kinderen 

om te laten zien wat ze kunnen. Kinderen mogen uiteraard ook fouten maken. Van fouten maken 

kun je immers leren! Ons uitgangspunt hierbij is ontwikkelen waar dat kan en (bij)sturen waar dat 

moet. De gegevens over een kind worden professioneel verzameld en opgeslagen. We bewaken 
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daarbij samen de goede doorgaande ontwikkelingslijn van het kind en stemmen ons aanbod daarop 

af. De opslag, beheer en gebruik van uw kind voldoen uiteraard aan de wetgeving op dit terrein.  

 

Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s 

vastgesteld: 

- Effectieve inzet van de I-pads in groepen 5 t/m 8. 

- De nieuwe werkwijze -methode BLINK implementeren. 

- Overgang tussen de groepen 2-3 versoepelen. 

- Eigenaarschap bij de leerlingen vergroten. 

- Verder uitbouwen van een professionele schoolcultuur. 

- Invoering en implementatie Groove me groep 7-8. 

- Ouderbetrokkenheid vergroten. 

 

INTEGRAAL KIND CENTRUM: de triviant 

 

Naam 

 

Een triviant is een cirkel, gevuld met verschillende gekleurde “driehoeken”. 

 Ieder kind is anders én welkom in ons integraal kind centrum. Het kind leert en speelt ook 

op z’n eigen manier en heeft eigen talenten (Meervoudige intelligentie cirkel). Ieder kind 

blinkt ook ergens anders in uit, dit kan je terugzien in een triviant. 

 De punten van de driehoeken in een triviant zitten allemaal met een hoek vast aan elkaar. Dat 

is het middelpunt: de stip. Enerzijds de “stip aan de 

horizon”, de richting van het veranderingsproces. Niet 

van nu naar straks of van hier naar daar, maar van de 

toekomst naar nu, van een toekomstperspectief naar het 

startpunt. 

 De stip, het middelpunt is op het eerste plaats echter het 

KIND. Het kind staat integraal centraal! Aan het eind 

van de weg door het integraal kind centrum komen de driehoeken bij elkaar in het midden: de 

cirkel is gevuld en rond. 

 De driehoeken staan voor de verschillende dingen die kinderen kunnen leren, spelen en 

ontdekken; ze worden in de loop der jaren gevuld en zijn aan het einde af! 

 Ieder kind voelt zich thuis en veilig in het kind centrum: een triviant bestaat derhalve ook uit 

levendige kleuren, die vrolijk maken en ruimte geven. Naast werken, leren, spelen en 

ontmoeten ook plezier hebben. Kindgericht: we richten ons op het welbevinden van het kind. 

 De triviant betekent ook: verbondenheid met elkaar en met de omgeving, dus met een blik op 

de maatschappij. 

 

Logo 

 

Kenmerken van het logo: 

 Het midden vormt een driehoek (net als een triviant) 

 Drie lijnen die van kleine stippen overgaan in voetstappen: van klein naar groot …. van 0 t/m 

12 jaar. 

 De stippen staan ook voor: de stip op de horizon, als richting van het veranderingsproces. 

 Drie organisaties – MIK, Spelenderwijs en Kindante  – werken samen als één geheel binnen 

het integraal kind centrum. 
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 Binnen het integraal kind centrum staan 3 kernwaarden centraal: kindgericht ( het welbevinden 

van het kind), resultaatgericht ( de talenten van kinderen optimaal benutten) en 

maatschappijgericht ( inzetten op de verbondenheid met elkaar en met de omgeving) 

 Samen: de persoonlijke chemie tussen de mensen die in de triviant samenwerken 

 De diverse kleuren staan voor de verschillen tussen kinderen: ieder kind is anders én welkom. 

 

PEUTERSPEELZAAL  

 

De peuterspeelzaal is een onderdeel van het kind centrum. 

De peuterspeelzaal in Oud-Stein is 5 dagdelen per week geopend. De peuterspeelzaal valt onder 

het bestuur van de Stichting Spelenderwijs en is samenwerkingspartner in het integraal 

kindcentrum. Zij werken samen aan de inhoudelijke vorming van het kindcentrum. Dit gebeurt 

onder meer door medegebruik van verschillende ruimtes in de school, gebruik van ontwikkelings- 

en speelmateriaal, afstemming van ontwikkelingsprogramma’s, overdracht van gegevens en het 

opstellen van een gezamenlijke visie.  

 

Peuterspeelzalen hebben primair een educatieve functie en hebben de laatste jaren een flinke 

stimulans ondergaan door de toenemende aandacht voor de voorschoolse stimulering. 

Met diverse programma’s wordt vooral de taalontwikkeling van kinderen met achterstanden 

gestimuleerd. Deze programma’s worden in de vroegschoolse periode (groepen 1 en 2) van het 

basisonderwijs voortgezet. 

   

Peuterspeelzaal     

De Halstraat 42, STEIN  

Tel.: 046-426 24 38   

    

 

 

 

 

 

 

 

KINDERDAGVERBLIJF 

 

Het kinderdagverblijf is gevestigd in Integraal Kindcentrum de triviant in Stein. Samen met de 

basisschool en de buitenschoolse opvang, bieden wij alles onder één dak voor kinderen van 0 tot 

13 jaar.  

Kindcentrum de triviant is een fantastisch nieuw pand. Mooie kleuren en grote ramen kenmerken 

deze locatie. Het ligt in de kern oud Stein met veel groenvoorziening in de omgeving. 

In kinderdagverblijf de triviant stimuleren we uw kind om met groepsdoorbrekende activiteiten 

zijn of haar grenzen te verleggen. Zo kan uw kind, wanneer het hier zelf aan toe is, ook eens gaan 

spelen bij de peuterspeelzaal, bij de buitenschoolse opvang of in de gedeelde ruimtes van het 

kindcentrum. 

Iedere dag maken we gebruik van de inpandige speelzaal waar we leuke beweegspelletjes 

organiseren. Heerlijk bewegen en stoeien! 

Ook gaan we iedere dag naar buiten en spelen we in de omheinde natuurtuin. Lekker veilig in de 

kinderdagverblijftuin maar ook stoer in de grote natuurtuin.  

Kom eens een kijkje nemen! 
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OPVANG BUITEN SCHOOLTIJD! 

 

Dé plek voor de ondernemende jeugd! 

De buitenschoolse opvang is gevestigd in Integraal Kindcentrum de triviant in Stein. Samen met 

de basisschool, kinderdagverblijf de triviant en de peuterspeelzaal bieden wij opvang en onderwijs 

op één plek! 

Kindcentrum de triviant is een fantastisch nieuw pand. Mooie kleuren en grote ramen kenmerken 

deze locatie. Het ligt in de kern oud Stein met veel groenvoorziening in de omgeving. 

Wanneer uw kind hier ook naar school gaat, kan het daarna zelf binnendoor naar de buitenschoolse 

opvang lopen. Dat is gemakkelijk! En wanneer uw kind naar een andere school gaat, halen wij 

hem of haar op met onze eigen MIK bus. Kinderen van BS Kerensheide en OBS De Maaskei zijn 

welkom op onze BSO. 

Ook bieden wij voorschoolse opvang. Vanaf half 8 is uw kind welkom en wij zorgen ervoor dat 

hij/zij op tijd op school zijn. Daarnaast zijn kinderen ook welkom voor alleen vakantieopvang of 

opvang tijdens studiedagen. 

Buitenschoolse opvang de triviant biedt uw kind veel! Denk bijvoorbeeld aan een smartboard in de 

ruimte, tv-hoek, bouwhoek, huishoek, computerplek, techniekruimte, louncheruimte  steppen, 

skeeleren etc. Teveel om op te noemen! 

Iedere dag spelen we buiten in de natuurtuin, plantjes, beestjes, fietsen, spelen. Lekker een frisse 

neus halen! En dat kan heel goed in deze natuurlijke omgeving! 

 

MIK heeft heel wat te bieden. Wilt u meer informatie of weten wat de kosten zijn? Neem dan 

contact op met onze afdeling Klantenservice: 043-3517171 of maak zelf een berekening via de 

site: www.mik-kinderopvang.nl. Voor een kijkje op de locaties zelf kunt u bellen voor een 

afspraak. U bent van harte welkom! 

 

Buitenschoolse opvang 

De Halstraat 42    

6171 HK Stein    

Tel. 06 30 40 09 53   

 

www.mik-kinderopvang.nl  

 

 

 

 
   

 

 

 

 

http://www.mik-kinderopvang.nl/
http://www.mik-kinderopvang.nl/
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ONDERWIJSDOELEN 

 

Het onderwijs is zodanig ingericht dat de kinderen in beginsel binnen een tijdvak van acht 

aansluitende jaren de school kunnen doorlopen. Daarbij richten we het onderwijs zo in dat het 

mede de grondslag legt voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. 

 

Wij streven naar een onderwijsleersituatie waarbij de kinderen een continue ontwikkelingsproces 

doorlopen op alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling. Deze aspecten betreffen de 

verstandelijke, sociale, emotionele, de motorische en de creatieve ontwikkeling. We leveren samen 

met de ouders een bijdrage aan het kunnen functioneren van elk kind op zijn niveau. Daarbij 

trachten we rekening te houden met de eigen geaardheid van de kinderen, hun verschillen in 

ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. 

Het is mogelijk dat we een kind in overleg met de ouders bij een jongere groep plaatsen, omdat het 

daar beter past op sociale en/of emotionele gronden. 

 

Wij streven ernaar om alle kinderen de zorg en aandacht te kunnen geven die zij nodig hebben. 

Kinderen met een speciale onderwijsbehoefte hebben onze bijzondere aandacht. Het betreft 

kinderen bij wie het onderwijsleerproces niet als vanzelf verloopt en kinderen met een andere 

culturele en/of talige achtergrond. Wij streven na - mede in het kader van Weer Samen Naar 

School - dat zij zo optimaal mogelijk van het onderwijs kunnen profiteren. 

 

Wij richten ons onderwijs zo in dat de kerndoelen van het basisonderwijs aan bod komen.  

Dit beschouwen wij als een onderwijsverplichting: wij richten ons onderwijs zo in, dat deze 

doelen in elk geval aan de orde komen. Maar of ze ook door alle kinderen beheerst worden en in 

dezelfde mate is nog maar de vraag. Aangezien het voor kan komen dat er kinderen op onze school 

zijn die moeite hebben met het reguliere onderwijsaanbod, kunnen we in overleg met de 

ouders/verzorgers per kind minimumdoelen formuleren. We gaan hiertoe echter pas over als we 

zeker weten dat we alle andere mogelijkheden hebben benut. 

 

We streven ernaar dat de kinderen van onze school na acht jaar basisonderwijs het volgende 

hebben bereikt: 

* Ze hebben zich de instrumentele vaardigheden eigen gemaakt. Ze kunnen zich op hun  

   niveau zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken, ze kunnen lezen en omgaan met    

   hoeveelheden en getallen. 

* Ze hebben zich de noodzakelijke kennis - bij de diverse vakken nader uitgewerkt - eigen 

   gemaakt. 

* Ze kunnen zich op een creatieve manier uitdrukken en op een eigen manier omgaan met 

   creatieve uitingen van anderen. 

* Ze kunnen met hun eigen emoties en die van anderen omgaan. 
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KWALITEIT 

 

Onze school is een van de vijf basisscholen / locaties in de Gemeente Stein. 

Vanaf 1 januari 1998, na een bestuurlijke overdracht, ressorteert de school onder het bestuur van 

Stichting Kindante. Bij deze Stichting zijn op dit moment 32 scholen aangesloten: basisscholen, 

speciale scholen voor basisonderwijs en SO-scholen. 

Mede hierdoor is er voldoende bestuurlijke deskundigheid aanwezig waarop wij kunnen 

terugvallen. 

 

Onze school werkt constant aan kwaliteitsverbetering. Dit komt op verschillende manieren tot 

uiting. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Allereerst wordt er op onze school lesgegeven door bekwame leerkrachten, waaraan u uw kind 

heeft toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat uw kind in een goed pedagogisch klimaat goed 

onderwijs krijgt waarbij de materialen en methodes zinvol worden gebruikt. Daarbij wordt veel 

aandacht besteed aan samenwerking en overleg. Stap voor stap werken we aan realisering van 

passend onderwijs:  

Onderwijs afgestemd op de individueel verschillende mogelijkheden en behoeften van kinderen. 

Dit alles wordt vormgegeven in een adaptief pedagogisch klimaat: een klimaat waarbij de 

leerkracht verschillen tussen kinderen accepteert en er geen negatieve consequenties aan verbindt, 

maar juist de kinderen uitdaagt, ondersteunt en vertrouwen schenkt.  

Zie ook verder in deze schoolgids. 

 

Een andere manier om te kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verhogen is het werken met 

objectieve, landelijk genormeerd toetsen. We doen dit met het Cito-leerling- 

volgsysteem. Deze toetsen geven ons inzicht in de individuele- en groepsprestaties van kinderen. 

Bovendien ontstaat er hierdoor een goed totaalbeeld van de school. 

Elders in deze schoolgids komen we nog terug op het Cito-leerlingvolgsysteem. 

 

In ons SCHOOLPLAN wordt uitvoerig uitgegaan op onze beleidsvoornemens  

(2019-2023). Dit plan ligt voor belangstellenden ter inzage bij de directie. 
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ZORG VOOR HET JONGE KIND EN LEERLINGEN MET SPECIFIEKE 

ONDERWIJSBEHOEFTEN 

 

1. Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen  

 

1.1 De zorg voor het jonge kind  

 

Al enkele jaren wordt gezocht naar een manier om de 'beginsituatie' van vierjarigen in beeld te 

brengen. Door het vroegtijdig herkennen van bepaalde moeilijkheden en het aansluitend 

begeleiden van jonge kinderen hoopt het Ministerie van Onderwijs het onderwijsresultaat te 

verbeteren.  

Hierbij zou je toetsen kunnen gebruiken. Hier worden echter kanttekeningen bij geplaatst:  

 De meest belangrijke kenmerken van binnenkomende 4-jarigen zijn niet te testen. Die zijn 

‘alleen’ te observeren. Het gaat daarbij om aanpassingsvermogen, het speelgedrag, de 

zelfsturing en de sociale interesse.  

De taalontwikkeling zou wel getoetst kunnen worden.  

 Een toets is een momentopname. Kenmerkend voor jonge kinderen met problemen is hun 

wisselende gedrag. Dit betekent dat observaties over langere periodes pas iets kunnen 

zeggen over een kind van deze leeftijd.  

Uit deze kanttekeningen blijkt dat het belangrijk is om kinderen van begin af aan goed te 

observeren. Alleen op die manier kan hun ontwikkeling goed gevolgd worden en kunnen eventuele 

problemen tijdig gesignaleerd worden.  

 

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er bij uw kind specifiek onderzoek gedaan wordt op 

het gebied van bv. gedrag, leervermogen, taalspraakontwikkeling, dyslexie etc. Dit gebeurt altijd 

door externe instanties die daar voor bevoegd zijn (bv. Audiologisch Centrum, Amacura, 

Synthese, Virenze, Orbis GGZ, etc.). Het onderzoeksverslag wordt door de school via de ouders 

opgevraagd. Onderzoeksgegevens en handelingsadviezen worden besproken in de 

consultatiebespreking met ouders, groepsleerkracht, IB-er, en eventueel de contactpersoon van het 

externe bureau en vertaald naar concreet handelen in de dagelijkse klassensituatie van het kind. 

Immers een externe instantie kan nooit bindende adviezen geven omdat zij te weinig inzicht 

hebben in de concrete klassensituatie en de mogelijkheden van zorginzet. Factoren zoals bv. 

groepsgrootte, aantal zorgleerlingen spelen hierbij een rol.  

Mogelijkheden en onmogelijkheden van de school worden besproken. Soms kan dat betekenen dat 

de zorgbehoefte van uw kind niet aansluit bij het zorgaanbod van de school.  

 

1.2 Signaleren.  

 

Om de jonge kinderen die extra zorg nodig hebben vroegtijdig te kunnen signaleren maken we 

gebruik van het observatie- en signaleringsinstrument KIJK van 0-7 jaar en het 

leerlingvolgsysteem van CITO in groep 2.  In IKC de triviant is de beginsituatie van een vierjarige 

al in kaart gebracht bij aanvang van groep 1 daar de peuterspeelzaal en het KDV  van de triviant 

ook werken met het observatie- en signaleringssysteem KIJK (webbased programma). Hierbij 

vindt er tevens een warme overdracht plaats.                                                                                                                                                    
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KIJK 1-2 is een volgmodel voor de ontwikkeling van kinderen in groep 1-2, dat kijken naar 

kinderen als vertrekpunt neemt voor het opzetten van activiteiten in de groep. Centraal bij KIJK 

staat het observeren van kinderen bij activiteiten en in situaties die voor hen betekenisvol zijn. Om 

kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling, is het belangrijk voor 

leerkrachten om een duidelijk beeld te hebben van het ontwikkelingsverloop van kinderen in hun 

groep. KIJK is tevens een belangrijk hulpmiddel bij het signaleren van onderwijsachterstanden en 

het rapporteren bijvoorbeeld aan ouders en interne begeleider. De 17 ontwikkelingsgebieden in het 

webbased programma worden 2x per jaar ingevuld door de leerkrachten en besproken met de 

interne begeleider zowel van het individuele kind als de groep. Voor de kinderen en de hele groep 

worden een individueel/ groepsoverzicht en groepsplan(nen) gemaakt. In de groepsplannen werken 

we met 3 niveaus. 

1.3 Het leerlingvolgsysteem (LVS) voor groep 3 t/m 8  

 

Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen is een goede structuur in het 

observeren en beoordelen van de werkzaamheden van de kinderen nodig. Het doel van het 

nauwgezet volgen van vorderingen is het zo spoedig mogelijk signaleren van problemen en deze te 

bespreken. Hiervoor is een speciaal instrument ontwikkeld, het leerlingvolgsysteem van CITO.  

 

Twee keer per jaar worden er toetsen afgenomen op het gebied van: 

 Taal voor kleuters groep 2; indien nodig 

 Rekenen voor kleuters groep 2; indien nodig 

 Technisch lezen (DMT en aanvullend AVI);  

 Begrijpend lezen;  

 Woordenschat;  

 Rekenen en wiskunde;  

 Spelling;  

 Werkwoordspelling 

 Eindtoets Basisonderwijs (IEP) 

 SCOL (sociaal-emotionele ontwikkeling)  

 

De opbrengsten hiervan worden door de leerkrachten besproken met: de specialist lezen, de 

specialist rekenen, de specialist gedrag en de Intern Begeleider-er.  

Ook teambreed wordt er twee keer per schooljaar geëvalueerd. 

Daarnaast volgen wij de leerlingen tijdens hun lessen aan de hand van methode-gebonden toetsen 

en observaties in en buiten de klas. Naar aanleiding van de toetsresultaten en observaties wordt, 

indien noodzakelijk, de lesstof zo aangepast dat deze aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Dit 

kan dus zowel herhalingsstof als verdiepingsstof zijn. 
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1.4 Groepsoverzicht, groepsplan, individuele handelingsplan en OPP 

Het groepsoverzicht en groepsplan  

We zijn enkele jaren geleden gestart in alle groepen met groepsoverzichten en groepsplannen voor 

de vakken rekenen en lezen. In een groepsoverzicht worden de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van de leerlingen beschreven. In een groepsplan wordt de groep kinderen 

verdeeld in 3 subgroepen, te weten een basisgroep, een plusgroep en een instructiegroep. Voor 

iedere subgroep wordt per vakgebied beschreven welk leerstofaanbod op welke manier wordt 

aangeboden en welke doelen behaald moeten worden. Op deze manier kunnen we ieder kind 

stimuleren in zijn groei en ontwikkeling en hebben we een passend onderwijsaanbod voor iedere 

subgroep. 

 

Individueel handelingsplan 

Een individueel handelingsplan wordt opgesteld door de groepsleerkracht, die daarbij ondersteund 

kan worden door de IB-er. Alleen in specifieke gevallen wordt nog een individueel handelingsplan 

opgesteld, bijvoorbeeld wanneer een leerling speciale zorg nodig heeft. Het doel is om de leerling 

d.m.v. specifieke begeleiding terug te brengen naar zorgniveau 2 (zie website IKC de triviant, 

zorgstructuur de 5 niveaus van zorg). Het kan ook zijn dat de verwachting is dat een leerling een 

(dyslexie)onderzoek nodig heeft of verwezen moet worden naar ander soort onderwijs. 

Het handelingsplan wordt met ouders besproken en ondertekend door ouders. 

 

Ontwikkelingsperspectief (OPP)        

Een leerling met een afbuigende leerlijn, is een leerling die niet helemaal (mogelijk helemaal niet) 

het programma van de groepsgenoten volgt voor bepaalde vakgebieden. Bij een aparte leerlijn 

wordt een individueel plan (OPP) opgesteld. Er wordt afgeweken van de kerndoelen (naar boven 

of naar beneden). Voordat hiertoe wordt besloten heeft een onderzoek plaatsgevonden en is er 

begeleiding (geweest) door externe deskundigen, toegewezen door Kindante Kwadrant (niveau 

3+4). Groepsdoorbrekend werken: één niveau hoger/lager is per vakgebied mogelijk. 

In onderling overleg wordt een OPP opgesteld door de groepsleerkracht en de interne begeleider. 

Dit wordt besproken met en ondertekend door de ouders.  

 

2. De zorgstructuur binnen onze organisatie  

 

2.1 Niveau 1t/m 5 

 

De leerlingenzorg is geen individuele leerkrachtaangelegenheid, maar een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van het hele team. Het is belangrijk dat er een vaste procedure gevolgd 

wordt in geval van problemen bij leerlingen. Ook op deze manier komt de doorgaande lijn tot 

uitdrukking.  

In het geven van extra zorg volgen wij de 5 zorgniveaus zoals deze zijn afgesproken binnen het 

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek. Wij hanteren deze afspraken en sluiten hierop aan 

met de zorgstructuur van ons IKC. Uiteraard in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers als 

het hun kind betreft. 

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de 5 niveaus van zorg, zie de website van IKC de 

triviant 
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2.2 Interne leerlingenzorg 

 

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in zijn/haar groep. 

Het is vanzelfsprekend dat kinderen van elkaar verschillen in mogelijkheden en behoeften. 

In het streven naar het geven van goed onderwijs, onderwijs op maat van het kind, wordt de 

groepsleerkracht ondersteund door de interne specialisten en de IB-er. 

De specialisten begeleiden de leerkrachten op het gebied van rekenen, taal/lezen, gedrag en meer- en 

hoogbegaafdheid. 

De interne begeleider is de coördinator  van de gehele leerlingenzorg binnen en buiten (contacten) 

het IKC.  

Op deze manier is er een systeem van interne leerlingenzorg op school dat steunt op gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 

 

Meer gedetailleerde beschrijving van de zorg is terug te vinden in ons school specifieke zorgplan 

 

2.3 Externe zorg/ ondersteuning           

                                                                                                                                                                                    

- Ambulant Begeleider. In enkele gevallen kan het voorkomen dat de leerkracht ondanks extra 

inspanningen te weinig progressie ziet bij het kind. Voor dit kind kan via Onderwijsloket Kindante 

Kwadrant een aanvraag ingediend worden voor Ambulante Begeleiding. Ouders dienen 

toestemming te verlenen d.m.v. het plaatsen van een handtekening. 

 

- CJG. Doel: één gezin, één plan, één regisseur. 

Het CJG is één keer per week op de locatie IKC de triviant aanwezig voor ouders van leerlingen 

en medewerkers van het IKC. Data worden 2-maandelijks aangegeven op ISY. 

(zie website IKC de triviant, CJG informatie) 

 

-Jeugdgezondheidszorg GGD (zie website IKC de triviant, GGD informatie) 
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 AANMELDEN VAN LEERLINGEN 

 

Toelating 

De wet zegt dat kinderen vier jaar moeten zijn, willen ze toegelaten kunnen worden tot een 

basisschool. Om te wennen mogen kinderen vanaf twee maanden voor ze de leeftijd van 4 jaar 

bereiken (met 3 jaar en 10 maanden) maximaal 5 dagen of dagdelen bij hun aanstaande school op 

bezoek komen. Het zijn dan natuurlijk nog geen "echte" leerlingen. 

In overleg met de ouders en de leerkracht wordt een 5-tal dagen uitgekozen. 

 

Aanmelden van uw kind(eren) kan via de directeur en/of intern begeleider. De eerste contacten 

met nieuwe leerlingen verlopen via de groepsleerkracht. 

Bij de aanmelding van leerlingen dienen ouders een formulier in te vullen. Daarna volgt 

definitieve of voorlopige inschrijving. Formulieren kunt u downloaden via onze website. 

Over toelating en leerplicht vindt u elders in deze schoolgids informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN 

 

Wanneer een leerling naar een andere school gaat of naar een andere plaats verhuist, wordt er aan 

de nieuwe school een uitschrijvingsformulier overhandigd. Tevens wordt er een onderwijskundig 

rapport ingevuld over de vertrekkende leerling. Dit wordt tevens verzonden naar de nieuwe school.  

 

INFORMATIEPLICHT AAN OUDERS. 

 

Onze school wil graag alle ouders goed informeren over hun kind(eren). Ouders hebben in 

principe recht op informatie over hun kind op school; dat is ook het uitgangspunt van onze school.  

Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Welke informatie beide ouders ontvangen is 

afhankelijk van de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. 

Op de website van Kindante treft u de volledige informatie aan over dit onderwerp. 

Klik hier 

 

 

 

 

https://www.kindante.nl/Informatieplicht-van-school-aan-ouders?parentId=440
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PRIVACY BELEID 

 

De helderheid die scholen over privacy moeten geven, gaat over twee belangrijke thema’s:  

informatie over het privacy-beleid. Hierin wordt beschreven hoe de school in het algemeen omgaat 

met privacy. Dit is meestal vastgelegd in een privacyreglement en/of mediaprotocol; 

over de (concrete) uitwisselingen van gegevens met andere organisaties en bedrijven, zoals met 

leveranciers van digitaal leermateriaal of leveranciers van leerlinginformatiesystemen.  

Deze informatie is meestal opgenomen op de website en/of in de schoolgids. Het is ook mogelijk 

deze informatie (jaarlijks) aan ouders te verstrekken. 

 

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) moet de school degene over wie de 

persoonsgegevens gaan (de betrokkene) op de hoogte stellen van uw identiteit (schooldirecteur, 

bestuur en/of bevoegd gezag) en voor welk doel(en) u de persoonsgegevens verzamelt. Als de 

betrokkene jonger dan 16 jaar is, dan mogen volgens de Wbp alleen de wettelijke 

vertegenwoordigers (ouders) beslissen over de privacy van de betrokkene. Gemakshalve gebruiken 

we hierna ‘ouders’.  

 

De Wbp eist dat een school de ouders extra informeert als:  

 de verwachting van de ouders anders is: als de school persoonsgegevens gebruikt op een 

manier die ouders redelijkerwijs niet verwachten, is dit een reden om ouders extra 

informatie te geven;  

 de omstandigheden waaronder de school persoonsgegevens krijgt: ouders zijn er niet altijd 

van op de hoogte dat de school via een andere organisatie nieuwe persoonsgegevens heeft 

gekregen, het is dan noodzakelijk ouders daarvan (en indien mogelijk: persoonlijk) op de 

hoogte te stellen;  

 Het gebruik dat u van de gegevens gaat maken: als de gevolgen van het gebruik van de 

persoonsgegevens voor de leerling (of diens ouders) groter zijn dan anders, is extra 

informatieverstrekking noodzakelijk;  

 de aard van de gegevens: hoe gevoeliger de aard van de gegevens is die u van de leerling 

gebruikt, hoe meer reden er is om de ouders hierover gedetailleerd te informeren, denk 

hierbij aan het gebruik van medische gegevens.  

 

De informatie moet vooraf aan de ouders bekend zijn gemaakt. Dat hoeft niet persoonlijk en mag 

dus via de website, nieuwsbrief of schoolgids. Ouders moeten ten minste zijn geïnformeerd op het 

moment dat de school de gegevens gaat gebruiken. De school moet er wel rekening mee houden 

dat de informatie iedereen moet kunnen bereiken: niet iedereen ontvangt bijvoorbeeld de digitale 

nieuwsbrief of heeft toegang tot (het afgesloten deel van) de website.  

 

De informatieplicht geldt niet als:  

 de school weet dat alle ouders volledig zijn geïnformeerd. Vermoeden is niet genoeg;  

 het onevenredig veel inspanning kost om iedereen (persoonlijk) te informeren, is een 

alternatief voldoende (dus geen persoonlijke brief of gesprek maar bijvoorbeeld via de 

nieuwsbrief of website).  

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar het Kindante document “privacy” op onze website:  

https://www.ikc-detriviant.nl/Downloads 

 

 

https://www.ikc-detriviant.nl/Downloads
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PASSEND  PRIMAIR ONDERWIJS IN ZUID-LIMBURG 

 

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend 

onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de 

zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een 

passende plek.  

 

Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg: 

Regio Westelijke Mijnstreek:  Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein. 

Regio Maastricht-Heuvelland:  Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, 

Vaals en Valkenburg aan de Geul 

Regio Parkstad:  Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, 

Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de 

onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het 

schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school. 

 

Onderwijsondersteuning 

De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus: 

 Ondersteuningsniveau 1:  Onderwijs in de groep 

 Ondersteuningsniveau 2:  Ondersteuning in de groep 

 Ondersteuningsniveau 3:  Ondersteuning op school met interne deskundigen 

 Ondersteuningsniveau 4:  Ondersteuning op school met externe specialisten 

 Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs 

 

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen 

zij zelf of met behulp van netwerkpartners.  

Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het 

samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies. 

Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een 

toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.  

 

Gemeentelijke ondersteuning 

Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder 

verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke 

ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit 

betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de 

Jeugdwet.    

 

Zorgondersteuning 

Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, 

worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd. 

 

Knooppunt 

Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de 

leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, 

jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele 

partners. Partners sluiten aan op maat en naar behoefte.  

 

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs 
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Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een 

school van voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen.  

 

Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet mondeling wordt 

doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het samenwerkingsverband 

voorgeschreven. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren; deze staan altijd op de website 

van de school.  

 

De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk aanmeldt bij een 

school. Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind 

ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij de school van 

herkomst of de kinderopvang (bij eerste aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te 

beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.  

 

De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan worden 

toegelaten. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als de school niet kan plaatsen, 

zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan 

een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat 

een goede balans wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders en 

de mogelijkheden van scholen.  

Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een 

toelaatbaarheidstraject gestart via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het 

samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang een leerling toelaatbaar is tot het speciaal 

(basis)onderwijs.  

 

Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen - in overleg met 

de ouders - voor een goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken 

binnen het samenwerkingsverband. 

 

 

Informatie samenwerkingsverbanden 

 

Voor meer informatie : zie www.passendonderwijszuid.nl   

Hier is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen. 

 

Contactgegevens: 

 

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek 

Adres:  Eloystraat 1a 

6166 XM Geleen 

Directeur:  Tiny Meijers-Troquet 

Telefoon: 085 - 488 12 80 

E-mail:  t.meijers@swvpo-wm.nl 

 

 

Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland 

Adres:  Nieuw Eyckholt 290E 

6419 DJ Heerlen 

Directeur: Doreen Kersemakers 

Telefoon: 085 - 488 12 80 

E-mail:  info-po@swvzl.nl 

 

http://www.passendonderwijszuid.nl/
mailto:t.meijers@swvpo-wm.nl
mailto:info-po@swvzl.nl
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Samenwerkingsverband Parkstad 

Adres:  Nieuw Eyckholt 290E 

6419 DJ Heerlen 

Directeur: Doreen Kersemakers 

Telefoon: 085 - 488 12 80 

E-mail: info-po@swvzl.nl 

 

 

ZORG DOOR EXTERNEN ONDER SCHOOLTIJD 

 

Ten aanzien van  externe hulp onder schooltijd in en buiten de school staat het bevoegd gezag  

hier in beginsel afwijzend tegenover. Indien er sprake is van een medische indicatie of indien 

er door het zorgteam van de basisschool kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp 

een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering 

gemaakt. 

 

Als dit is aangetoond, dient er door de ouders/wettelijke verzorgers en de uitvoerder van de 

hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school te 

worden afgegeven. Op deze manier kunnen school en bevoegd gezag niet aansprakelijk 

worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener 

geleverde diensten en producten. De school is niet aansprakelijk voor de, door dit 

verzuim, gemiste lessen. Deze lessen worden in principe niet ingehaald. 

Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, tijdsduur en wijze 

waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt. 

Uiteindelijk beslist de directeur, aan de hand van vastgestelde criteria, voor elke aanvraag 

afzonderlijk of de school wel of geen medewerking verleent. De directeur maakt hierbij een 

afweging tussen het belang voor de leerling en de organisatorische en eventueel 

taakverzwarende elementen voor de school en haar medewerkers. 

Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, tijdsduur en wijze 

waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt. 

 

Een aanvraag voor externe hulp onder schooltijd dient altijd schriftelijk bij de directeur 

worden aangevraagd. 

 

 

 

mailto:info-po@swvzl.nl
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TOELATING, VERWIJDERING EN SCHORSING. 

 

De volledige tekst rond toelating, schorsing en verwijdering vindt u op de website van Kindante 

Klik hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERPLICHT 

 

Het doel van de leerplicht is om zoveel mogelijk kinderen gebruik te laten maken van hun recht op 

onderwijs. Omdat deze leerplicht zo belangrijk wordt gevonden is dat in een wet vastgelegd 

namelijk de leerplichtwet. In de leerplichtwet zijn regels opgenomen waaraan ouders, leerlingen 

maar ook scholen aan moeten voldoen.  

Meer informatie over de leerplichtwet treft u aan op de website van Kindante. 

Klik hier 

 

 

Melding afwezigheid: 

Ouders hebben de plicht  om afwezigheid van hun kind te melden bij de school. 

Indien ouders hierbij in gebreke blijven wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim. 

 

De directeur van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de 

leerplichtambtenaar. Ook als een kind de school voortijdig verlaat dient de leerplichtambtenaar 

daarvan in kennis gesteld te worden. 

Meer informatie over toezicht op naleving, treft u aan op de website van Kindante. 

Klik hier 

 

 

 

AFSPRAKEN BIJ SCHOOLWISSELING DOOR LEERLINGEN  BINNEN HET 

SAMENWERKINGSVERBAND WESTELIJKE MIJNSTREEK 

 

Beide samenwerkingsverbanden hebben in het kader van een overstap van de ene basisschool  

naar de andere basisschool afgesproken om uniform onderstaande procedure rond de  

schoolwisseling te hanteren. 

 

1. Bij verhuizing: 

 

Tijdens het gesprek geeft de directeur van de ontvangende school mondeling de afgesproken  

procedure in Stein aan: 

https://www.kindante.nl/Toelating-verwijdering-en-schorsing?parentId=440
https://www.kindante.nl/Leerplicht?parentId=440
https://www.kindante.nl/Leerplicht?parentId=440
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a. Hij/zij zal de vertrekkende school informeren over het gesprek. 

b. Pas bij afmelding en een berichtje van de directeur van de vertrekkende school mag pas 

    overgegaan worden tot definitieve inschrijving. 

c. De vertrekkende school verzendt binnen 5 werkdagen het “bericht van uitschrijving” en  

    het leerlingenrapport. 

d. De ontvangende school draagt zorg voor toezending van het “Bericht van inschrijving” 

    binnen 5 werkdagen. 

 

2. Overige schoolwisselingen: 

 

2.1. Het oriënterend gesprek: 

a.    De ontvangende school stelt telefonisch de afleverende school op de hoogte van het 

       oriënterend gesprek. 

       Reageren vooraf of uiterlijk binnen 2 werkdagen na het gesprek. 

b.    Ouders worden tijdens dit gesprek op de hoogte gesteld van de procedure rond 

       scholenwisseling. 

c.    Tijdens dit gesprek vertellen de ouders over de reden van oriëntatie. De directeur (of  

       degene die daartoe bevoegd is) beschrijft de mogelijkheden en uitgangspunten van de 

       school. 

d.    De leerling(en) wordt nog niet ingeschreven tijdens dit oriënterend gesprek. 

e.    Bij dit gesprek wordt aan de ouders gevraagd of zij “hun probleem” met de directie 

       besproken hebben. Zo niet, dan wordt daar sterk op aangedrongen. 

f.     Tijdens dit gesprek wordt medegedeeld dat, alvorens een kind toegelaten wordt, er  

       contact wordt opgenomen met de directie van de school. 

g.    Tussen het oriënterend en een tweede gesprek wordt minimaal een termijn van één 

       werkweek in acht genomen. In deze periode kan overleg plaatsvinden tussen ouders en de 

       “oude school”. 

       Bij de uitvoering van dit onderdeel moet een aanpassing gezocht worden als dit punt 

       speelt rond de zomervakantie. 

h.    Afwijken van de voorgaande procedureafspraken is mogelijk indien de afwijking wordt 

       afgesproken door beide betrokken directeuren. 
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2.2. Het aanmeldingsgesprek 

 

a.    Tijdens het aanmeldingsgesprek worden de belangrijke aspecten uit het oriënterend 

       gesprek nogmaals aan de orde gesteld. Tevens wordt bekeken of de procedure   

       “oriënterend gesprek” is gevolgd. 

b.    Daarna voert de directeur (of de daartoe bevoegde persoon) het formele aanmeldings- of 

       intakegesprek. 

c.    Tijdens dit gesprek worden het “Formulier bestemd voor het verkrijgen van gegevens bij 

       schoolwisseling” en het aanmeldingsformulier van de nieuwe school ingevuld en 

       ondertekend. 

d.    Indien er een aanvraag niveau 5 (Onderwijskundig Rapport) lopende is, dan wordt  

       de aanmelding van de leerling op de ontvangende school opgeschort. Na het afgeven van  

       een eventuele toelaatbaarheidsbeschikking (via trajectbegeleiding Kindante)  

       voor een SBO-voorziening, stopt de aanmeldingsprocedure en worden ouders terug verwezen  

       naar de “oude school”. 

e.    Voor leerlingen die ingeschreven zijn bij een SBO of SO geldt eveneens dat de 

       aanmeldingsprocedure stopt of opgeschort wordt tot het moment van een eventuele op  

       handen zijnde terugplaatsing. 

f.    Afwijken van de voorgaande procedureafspraken is mogelijk indien dit overeengekomen 

       wordt door betrokken directeuren. 

 

NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

 

In december/januari wordt er aan de ouders van de leerlingen van groep 8 een informatieavond 

gehouden over het voortgezet onderwijs. Op deze avond wordt de procedure van aanmelding en de 

mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs uitgelegd. Ook de IEP- Eindtoets voor het 

Basisonderwijs komt ter sprake. Uiteraard ontvangen de ouders informatiematerialen. 

In het voorjaar houdt de leerkracht van groep 8 ouder-leerlinggesprekken waarin een advies wordt 

gegeven over de richting van Voortgezet Onderwijs dat de leerling kan gaan volgen, 

bijv. VMBO, HAVO, VWO. 

 

Het schooltypeadvies komt als volgt tot stand: 

De vorderingen van de leerling wordt nauwkeurig bekeken. Deze worden besproken met de 

leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8, intern begeleider en de directeur. Er wordt niet alleen 

gekeken naar de didactische vorderingen maar ook naar de ontwikkeling op sociaal-emotioneel 

gebied. Verder geeft ook de Eindtoets PO een objectief beeld over de vorderingen op didactisch 

gebied. 

De Eindtoets PO is dus niet alleen bepalend voor het advies dat uiteindelijk geformuleerd wordt. 

 

In de ouder-leerlinggesprekken wordt ook de aanmeldingsprocedure besproken. Als de 

schoolkeuze van de ouders en de leerling gemaakt is, ontvangen deze een aanmeldingsformulier. 

De leerkracht van groep 8 vult een onderwijskundig rapport in over de leerling en stuurt de 

Eindtoets PO naar de betreffende school voor Voortgezet Onderwijs. Deze school beslist 

uiteindelijk over de plaatsing en neemt contact op met de betreffende ouders en onze school. 
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ONDERWIJSKUNDIG BELEID / ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 

 
Onze onderwijskundige doelen  

Op onze school streven we ernaar dat leerlingen, wanneer ze na 8 jaar basisonderwijs de school 

verlaten, de volgende zaken, overeenkomstig hun ontwikkeling, bereikt hebben: 

 zich de instrumentele vaardigheden hebben eigen gemaakt. Ze moeten zich op hun 

niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen en om  

kunnen gaan met hoeveelheden en getallen; 

 zich de noodzakelijke kennis bij de diverse vakgebieden overeenkomstig de kerndoelen 

hebben eigen gemaakt; 

 zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en op hun eigen manier om kunnen 

gaan met de creatieve uitingen van anderen; 

 zich als sociaal wezen ontwikkeld hebben, zodat ze optimaal kunnen deelnemen aan 

het menselijk verkeer; 

 om kunnen gaan met de eigen emoties en die van anderen. 

 

Op die manier proberen we een basis te leggen voor een vorm van voortgezet onderwijs, die bij het 

niveau en de interesse van het kind past. 

 

Onderbouw: groep  1 en 2 

Het belangrijkste in de onderbouw is het spelenderwijs leren. Daarom werken onze jongste 

kinderen met verschillende ontwikkelingsmaterialen en ontdekkingsspelen. Mede hierdoor 

ontwikkelt de taal van deze kinderen zich. Uitgangspunt is de leefwereld van de kinderen.  

Er wordt voornamelijk in projectvorm gewerkt, waarbij de eerste aanzet wordt gegeven voor de 

basisvaardigheden, expressie-activiteiten, wereldoriëntatie en bewegingsonderwijs. 

De kleuters werken in groepjes, in een kring of zelfstandig. 

De methode KLEUTERPLEIN wordt gevolgd en is mede de leidraad voor het aanbod. 

 

Midden- en bovenbouw: groep 3 t/m 8 

 

Lees- en taalonderwijs. 

Voor het leesonderwijs gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen (groep 3) en ESTAFETTE 

(groep 4 t/m 8). Lezen is een wezenlijk onderdeel van het taalonderwijs. Het lezen begint al bij de 

kleuters. Daar ligt de nadruk op het bezig zijn met brede taalactiviteiten, waarna de kinderen in 

aanraking komen met de specifieke leestaalactiviteiten. Onze leerkrachten hebben inzicht in de 

leesfases en de organisatorische consequenties op school - en groepsniveau. 

Het stimuleren van betekenisvol leren lezen, het geven van gedifferentieerde leesinstructie en het 

zelfstandig werken van kinderen zijn hierin belangrijke items. 

Spelling is een belangrijk onderdeel binnen het taalaanbod. Hiervoor gebruiken we de methode 

STAAL. Er wordt veel aandacht besteed aan spelling en de verrijking van de woordenschat. Bij 

het lees- en taalonderwijs leren de kinderen ook kritisch te luisteren en zich mondeling uit te 

drukken. De methode is hierbij de leidraad. 

Sinds 2010/2011 wordt gebruik gemaakt van de methode voor begrijpend en studerend lezen  

(gr. 4 t/m 8): NIEUWSBEGRIP XL 
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Gynzy iPads 

Op IKC de Triviant hebben we ervoor gekozen om ons rekenonderwijs te verrijken met de Gynzy 

iPads. Gynzy is een aanvulling op onze huidige methode. Gynzy heeft eigen uitgebreide leerlijnen 

ontwikkeld die aan de basis liggen van de leeromgeving. Deze leerlijnen zijn tot stand gekomen in 

samenwerking met diverse vakexperts. Uiteraard sluiten deze aan op de kerndoelen van het 

basisonderwijs en de referentiekaders van rekenen. Deze leerdoelen zijn zo nauwkeurig mogelijk 

gedefinieerd om goed te kunnen vaststellen waar een leerling op vastloopt. Veel van de leerdoelen 

zijn leerjaar-overstijgend: leerlingen kunnen hier in meerdere leerjaren aan werken. 

Gynzy’s verwerkingssoftware is een adaptieve leeromgeving voor onze leerlingen. Met de 

software kunnen leerlingen op hun eigen niveau met opgaven oefenen terwijl ze ondersteund 

worden in hun leerproces. De oefenstof sluit aan bij reeds aanwezige lesmethodes én bij 

persoonlijke leerroutes. 

Gynzy maakt gebruik van strategieën voor intrinsieke motivatie: erkenning, feedback, hints, 

voortgang en regie zorgen ervoor dat deze manier van werken perfect past binnen onze visie. 

De Leerdoelen van Gynzy zijn gekoppeld aan de methode PLUSPUNT.  

Deze methode is een realistische rekenmethode en gaat uit van het dagelijkse leven. Bij het 

moderne rekenonderwijs gaat het vooral om het verkrijgen en vergroten van het inzicht in rekenen 

en wiskunde en de betekenis hiervan. Daarom staan het beredeneren en het zelf en samen 

bedenken en ontdekken van de verschillende oplossingen centraal. 

 

Wereldoriëntatie. 

Hieronder vallen de vak- en vormingsgebieden die te maken hebben met de wereld om ons heen: 

aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, maatschappelijke verhoudingen, geestelijke 

stromingen, gezond gedrag en sociale redzaamheid waaronder verkeer. 

In de groepen 1 t/m 4 worden deze vakken in projectvorm aangeboden. In de groepen 5 t/m 8 

werken we  m.i.v. 2019-2020 met de werkwijze vanuit de methode Blink. 

 

Expressie activiteiten. 

Dit zijn de vakken handvaardigheid, tekenen en dramatische expressie. Deze worden in alle 

groepen gegeven. Uitgangspunt bij de expressie activiteiten zijn beeldelementen: de manier 

waarop een kind kijkt naar een bepaald voorwerp. Daarnaast speelt de creativiteit uiteraard 

een grote rol. De basistechnieken die nodig zijn zoals knippen, plakken e.d. worden niet los 

aangeboden maar ten dienste van het vak. Expressie wordt vaak in projectvorm aangeboden. 

 

Bewegingsonderwijs. 

Hierbij worden de leerlingen gestimuleerd zich te bewegen in door de (vak)leerkracht ingerichte 

situaties. De leerlingen gymmen vanaf groep 1 twee keer per week in de speelzaal van de school of 

in de gymnastiekzaal in Meers. Een gymles kan een spelles zijn of er wordt gewerkt met toestellen 

en materialen. We gebruiken hierbij de volgende methoden: GYMKIDS voor de groepen 1 en 2 én 

BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. 

Daarnaast krijgen alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gedurende 5 aaneengesloten weken nog 

een zwemles van één uur. 

 

Computer- en tabletgebruik 

In alle groepen werken de leerlingen regelmatig met een computer en/of een tablet. De voor de 

school uitgeselecteerde programma’s en apps worden vooraf gecontroleerd of ze passen binnen 

ons onderwijs. Het computer- en tabletgebruik vindt in principe plaats binnen de eigen groep. 

Bij tablets is het ook mogelijk om deze te gebruiken in algemene ruimtes, daar de school kan 

beschikken over een eigen wifi-netwerk. 

 

http://tule.slo.nl/
http://tule.slo.nl/
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Sociaal Emotionele Ontwikkeling 

Om de s.e.o. te bevorderen en leerlingen sociaal competent te maken  hanteren we onderstaande 

methodes/ trainingen: groepsdynamica. We vragen van kinderen een actieve bijdrage aan het 

welzijn van de groep.  De nadruk ligt op het aangeven van grenzen, het leren praten met elkaar en 

de eigen inbreng en verantwoordelijkheid van ieder kind voor het welzijn van de groep. Positiviteit 

staat hierin voorop! Effectieve conflicthantering De ECH  is de methode die we hanteren  voor 

het bewerkstelligen van een prettige omgang tussen kinderen op de speelplaats. Sociale kring De 

sociale kring is erop gericht om de groep beter te laten functioneren, adequaat te kunnen reageren 

op conflicten en het aanleren van sociale vaardigheden. Training Rots en Water Wij bieden elk 

schooljaar voor alle groepen een Rots en Water training aan. Het Rots en Water programma is een 

weerbaarheids- en sociale vaardigheidsprogramma. Weerbaarheid en solidariteit, Rots en Water, 

worden in balans gepresenteerd en getraind. Bevorderen van gewenst gedrag Kinderen ontvangen 

complimenten, goed gedrag wordt benoemd en er worden diverse beloningssystemen gehanteerd, 

waaronder Classdojo. Regels en afspraken Het IKC kent een aantal schoolafspraken en 

groepsafspraken, die de omgangsvormen moeten verduidelijken.  
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ACTIEF BURGERSCHAP 
 
Wetgeving 
 
Eind 2005 gingen de Eerste en Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel "bevordering actief 
burgerschap en sociale integratie". Kern van dit wetsvoorstel is het opnemen van burgerschap en 
sociale integratie in artikel 8 van de wet op het primair onderwijs, artikel 11 van de wet op de 
expertisecentra en in artikel 17 in de wet op het voortgezet onderwijs. In deze wetten is de 
volgende zinsnede opgenomen: "Het onderwijs is mede gericht op de bevordering van actief 
burgerschap en sociale integratie."  
 
In de Memorie van toelichting verduidelijkt de minister het wetsvoorstel en geeft zij aan in welke 
context de wet is ontstaan. Hieruit blijkt dat de minister er belang aan hecht dat de sociale binding 
in de samenleving niet verder afneemt, maar juist moet gaan toenemen. Sociale binding brengt zij 
in verband met de betrokkenheid van burgers bij maatschappelijke verbanden en het nemen van 
verantwoordelijkheid voor gemeenschapsbelangen. Met de begrippen 'actief burgerschap en 
sociale integratie' wordt benadrukt dat zowel betrokkenheid als sociale binding centraal staat in 
burgerschapsvorming. Deze constatering is van belang bij de inhoudelijke inkadering.  
 
Actief burgerschap: is de bereidheid en het vermogen van de burger om deel uit te maken van de 
gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie: is een deelname van 
burgers aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en 
haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur.  
 
Doel is het vergroten van de sociale binding en het centraal stellen van de Nederlandse cultuur. 
 
Twee andere zaken die een relatie hebben met 
burgerschap:  
 de Europese eenwording, die vraagt om een vorm 

van Europees burgerschap 
 het alert zijn op de ondermijnende werking van 

radicalisering en het ontsporen van leerlingen. 
  

Europees burgerschap heeft net als het Nederlandse 
staatsburgerschap een formele basis: het bezitten van 
deze vormen van burgerschap brengt rechten en plichten 
met zich mee.  
 

Het onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan 

het vorm geven aan goed burgerschap leveren en sociale integratie maar het onderwijs doet dit niet 

alleen of geïsoleerd van andere vormende instituten, waaronder in eerste plaats het gezin. Als 

uitgangspunt geldt daarom dat scholen manieren zoeken om ouders en de omgeving van de school 

te betrekken in hun aanpak. Het belang van kennismaking en ontmoeting wordt in dit verband 

extra benadrukt. Het gaat hierbij om het kennismaken met de samenleving en de ontmoeting van 

kinderen van verschillende afkomst. 
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Schoolvisie 

 

Vanuit onze visie komen de volgende zaken naar voren met betrekking tot burgerschapsvorming 

en sociale integratie: 

 

Onze school baseert zich op de beleidsnotitie waarin de levensbeschouwelijke component 

geformuleerd staat. We hechten veel belang aan gemeenschappelijk gedragen waarden. Concreet 

betekent dit, dat een aantal relationele, cognitieve en spirituele waarden voor onze school erg 

belangrijk zijn: respect voor elkaar, veiligheid bieden, ruimte bieden aan elkaar, gepaste tolerantie, 

vertrouwen, luisteren naar elkaar, verwondering, omgaan met traditie, openheid en eerbied. 

We besteden aandacht aan katholieke feestdagen en aan Bijbelverhalen, feesten en symbolen en 

gebruiken van onze cultuur. Daarnaast is er ruim aandacht voor andere godsdiensten. 

In dit kader vinden we de voorbeeldfunctie van de leerkracht van bijzonder grote betekenis. 

 

Onze school is meer dan een onderwijsinstituut. We werken mee aan de brede vorming van 

kinderen. Er is aandacht voor de eigen cultuur en voor andere culturen. In samenwerking met de 

ouders proberen we kritisch in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Verder zal er 

aandacht besteed dienen te worden aan burgerschap. Bij allerlei activiteiten, gebruiken en tradities 

werken we vaak samen met instellingen in onze leefomgeving. Onze school dient zodoende een 

plek te vormen in de wijk waar ontmoeting kan plaatsvinden tussen kinderen, leerkrachten en 

ouders en waar samenwerking gezocht wordt met andere educatieve voorzieningen. 

 

Concrete mogelijkheden binnen onze school 

 

Methodieken:  

 Blink: Geschiedenis / Aardrijkskunde / Natuur 

 Identiteit / levensbeschouwing: Samenspel 

 School TV en gebruik van internet 

o  Nieuws uit de natuur 

o Huisje Boompje Beestje / Koekeloere 

 Effectieve conflicthantering 

 

Projecten: 

 Gipsproject 

 Bezoek gemeentehuis  

 Project door communicanten i.s.m. parochie 

 

Cultuuractiviteiten 

 Bezoek musea 

 Aandacht voor historisch erfgoed zoals Ruïne Stein 

 Vieringen 4 en 5 mei. 

 Samenwerking met Artamuse / De Domijnen 

 Carnavalsviering en contacten met de carnavalsverenigingen 

 Bezoek of contact met de fanfare, muziekschool etc. 

 

Ouders 

 Mogelijkheid tot stage op school m.b.t. integratieprojecten allochtone ouders 

 Ouders uitnodigen op school om te komen vertellen over hun (andere) cultuur 
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RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

 

Meten en vastleggen van leerresultaten. 

De leerkrachten houden de vorderingen van uw kind regelmatig bij. Ze beoordelen huiswerk, 

proefwerken en werkstukken. Wanneer u tussentijds wilt weten hoe het gaat met uw kind, kunt u 

de leerkracht gerust naar deze gegevens vragen. 

Onze school maakt gebruik van toetsen om te bekijken hoever de leerlingen zijn met wat ze 

moeten leren, of de groep voor of achter ligt op het schema, en wat de onderlinge verschillen zijn. 

Dit gebeurt aan de hand van methodegebonden toetsen. 

Daarnaast maken we ook gebruik van algemene landelijke toetsen zoals het Cito Leerling- 

volgsysteem. Die meten de resultaten los van de eigen leermethode. Door deze toetsen krijgt de 

leerkracht beter zicht op de resultaten van de eigen groep en van elke leerling. 

Individuele vorderingen van leerlingen worden met het leerlingvolgsysteem bijgehouden en 

beoordeeld. Leerlingen worden zo gevolgd tijdens hun gehele schoolcarrière. Daardoor kan het 

onderwijsprogramma beter worden afgestemd op de leerlingen. 

Op school houden we een leerlingenadministratie bij. Daarin staan onder meer: notities over de 

bespreking van de leerlingen op de blokochtenden en tijdens vergaderingen, van de gesprekken 

met de ouders, speciale onderzoeksgegevens, de toets- en rapportgegevens en de plannen voor de 

extra hulp aan leerlingen. Ook worden er schriftelijke observaties van leerkrachten toegevoegd 

over de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen, de werkhouding en de taakaanpak. 

 

 

Bespreken van de vorderingen. 

Het is belangrijk om rapporten en de resultaten van het Cito-leerlingvolgsysteem te bespreken. 

Daarvoor biedt onze school diverse mogelijkheden. Regelmatig vinden er oudergesprekken plaats, 

waarin u kunt praten over uw kind. Uw interesse zal uiteraard uitgaan naar de prestaties van uw 

kind op het gebied van taal-lezen en rekenen. Maar het rapport doet ook verslag van de vordering 

en ontwikkeling op andere kennisgebieden, de expressievakken, de lichamelijke ontwikkeling en 

het gedrag van uw kind. Zo krijgt u een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind. Het is 

belangrijk om samen met de leerkracht te praten over de ontwikkeling van uw kind en hoe 

eventuele achterstanden in onderling overleg kunnen worden aangepakt. 

Wanneer de resultaten of het gedrag van uw kind daartoe aanleiding geven, is het uiteraard ook 

mogelijk om een aparte afspraak te maken. Het initiatief voor zo'n gesprek kan van de leerkracht 

komen, maar ook van u zelf. 

Ook kunt u bepaalde punten naar voren brengen. Bijv. hoe uw kind zich thuis gedraagt, of het 

graag naar school komt en in welke stemming het naar school komt. En wellicht of er misschien 

bepaalde problemen of situaties zijn die van invloed (kunnen) zijn op het gedrag en de prestaties 

op school. Voor een leerkracht is dit belangrijke informatie om uw kind beter te begrijpen en 

daarop te anticiperen. 
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Onze school heeft er in het verleden nooit voor gekozen met de resultaten van haar onderwijs naar 

buiten te treden. Niet omdat deze resultaten zouden tegenvallen, integendeel. In doorsnee 

genomen, zijn ze ruim boven het landelijk gemiddelde, in vergelijking met scholen met dezelfde 

leerlingenpopulatie als onze school. Maar een school is wat leerresultaten betreft van meer 

afhankelijk dan alleen goed onderwijs. 

De scholen verschillen omdat ze nu eenmaal door verschillende publieken (populatie) 

worden bezocht. Als daarmee bij de beoordeling van de schoolprestaties geen rekening 

wordt gehouden, is vergelijking onzinnig. 

 

Onze school staat open voor alle kinderen. Wij trachten hen een geborgen plek te geven en hun 

leerprestaties te optimaliseren. Het potentieel leervermogen van de kinderen bepaalt voor een 

groot deel de leerresultaten. Ook kan bij een betrekkelijk gering aantal leerlingen in één groep een 

enkeling al een grote invloed op het gemiddelde uitoefenen. 

 

Belangrijker dan uitslagen op zich, is de zorg voor een goede aansluiting op het bij de vermogens 

van de individuele leerling passende voortgezet onderwijs. 

 

Resultaten/opbrengstgegevens zijn van nut voor de kwaliteitsbepaling van de school, mits ze 

bezien worden over een reeks van jaren en gecorrigeerd worden voor de specifieke 

leerlingpopulatie van de school. Dit stelt ons in staat om de opbrengst van onze school over de 

afgelopen jaren te analyseren. 

 

Deze gegevens zijn overigens op zich nog onvoldoende om de opbrengst van scholen goed te 

kunnen beoordelen. In dergelijke analyses moeten ook gegevens betrokken worden over de context 

van de school, het schoolbeleid en de condities waaronder de toets is afgenomen. 

 

De school is verplicht om alle leerlingen van groep 8 een eindtoets te laten maken, mits er 

bijzondere omstandigheden zijn en die vooraf met de inspectie zijn afgestemd.  Denk hierbij aan 

bijzondere leermoeilijkheden, aantal jaren onderwijs in Nederland, etc. 

Dit schooljaar  zullen we een andere eindtoets kiezen, die passender is bij onze leerlingpopulatie.   

U wordt hier tijdig over geïnformeerd. 

Eindopbrengsten van de laatste 3 schooljaren: Cito eindtoets 

Schooljaar Aantal lln: Leerlinggewicht Gecorrigeerde  

score 

Ongecorrigeerde 

 score 

Landelijk 

gemiddelde 

Eindtoets 

 

2016-2017 31 5.9% 536,8 538,1 535,1 Cito 

2017-2018 40 6,5% 534,8 533,7 534,9 Cito 

2018-2019 43 7% 85,1 82,8 81,8 IEP 

 

M.b.t. de eind- opbrengsten van school zijn de volgende factoren van toepassing: 

- Zij-instroom van leerlingen van andere scholen neemt toe.                                                               

- Percentage leerlingen NT2 ( Nederlandse als 2
e
 Taal) is toegenomen. 
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RESULTATEN VAN  HET CITO LEERLINGVOLGSYSTEEM 

 

We volgen de ontwikkeling van de leerlingen onder meer aan de hand van de toetsen van het 

Citoleerlingvolgsysteem. 

De gegevens die op deze wijze over elke leerling en groep worden verkregen, worden besproken 

tijdens de blokochtenden. Deze besprekingen dienen om leerlingen te signaleren die extra zorg 

binnen de groep nodig hebben en hoe deze zorg geboden wordt. Een andere doelstelling is om het 

percentage leerlingen in de IV- en V scores minimaal te stabiliseren en indien mogelijk te 

verminderen. 
Schoolzelfevaluatie op basis van de resultaten van de LVS toetsen 

Zicht op kwaliteit van onze school als onderwijsorganisatie wordt steeds belangrijker. Sinds jaar 

en dag gaat de inspectie na of het gegeven onderwijs op de scholen van voldoende kwaliteit is. 

Steeds meer zien we echter de tendens dat de school, als professionele organisatie, een grotere 

autonomie en verantwoordelijkheid krijgt met betrekking tot de kwaliteit van haar eigen onderwijs 

met minder regels en voorschriften van de overheid. 

Aan de zelfevaluatie zitten twee belangrijke kanten. Enerzijds het rekenschap afleggen aan derden 

(ouders, inspectie) en anderzijds de schoolverbetering. 

Iedere leerkracht op de school is bij deze zelfevaluatie betrokken en draagt hieraan zijn of haar 

steentje bij. Een belangrijke ingang voor vragen naar de kwaliteit van het gegeven onderwijs ligt 

op het terrein van de onderwijsresultaten. 
 
Op groepsniveau kan zelfevaluatie dan betrekking hebben op vragen als: 

 Hoeveel is de vaardigheid van mijn leerlingen op het gebied van (bijvoorbeeld) Rekenen-

Wiskunde gedurende dit jaar toegenomen? 

 Is deze toename bevredigend? 

 Hoe verhoudt die groei zich tot die van voorgaande jaren en tot het Landelijke gemiddelde? 

 Ziet het beeld er voor verschillende subgroepen (uitgesplitst naar Thuistaal, Leerling- 

gewicht en dergelijke) er hetzelfde uit? 
 

Op schoolniveau dringen zich vragen op als: 

 Doen we het als school goed met alle typen leerlingen of doen we het met leerlingen met  

specifieke achtergrondkenmerken beter? 

 Presteren we als school goed op alle leergebieden? 

 Welk onderdeel kunnen we het beste in ons onderwijsmeerjarenplan aanpakken? 
 

Met behulp van de gegevens uit het Leerling Onderwijs Volgsysteem van het CITO, kunnen wij 

een groot aantal van de hiervoor vermelde vragen beantwoorden. 

De opbrengsten worden in kaart gebracht door middel van: 

 dwarsdoorsnede 

 trendanalyse 

 vaardigheidsgroei leerlingen 

 groepsanalyse 
 

In het schooljaar 2009 - 2010 is onze school (na intensieve scholing van het managementteam en 

het onderwijzend personeel) gestart met deze vorm van schoolzelfevaluatie. 

Van de afgenomen toetsen van het LOVS is voor het eerst een diepte-analyse rapportage gemaakt.  
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Bij het maken van de diepte-analyse is gebruik gemaakt van de volgende werkwijze: 
 

1. Startanalyse met een doorsnede van de leervakken groep 3 t/m 8 

2. Benoemen van zorgsignalen 

3. Per zorgsignaal: stap 1  trendanalyse jaargroepen 

    stap 2  trendanalyse leerlingen 

    stap 3  groepsanalyse 

    stap 4  conclusie 

4. Eindconclusie 
 

Tenslotte is een verbeterplan (korte en lange termijn) opgenomen. 

De voornaamste conclusies/resultaten worden opgenomen in het Jaarverslag 2018/2019. 

 

 

 

 

 
 

UITSTROOM LEERLINGEN NAAR HET  V.O  SCHOOLJAAR 2018-2019: 

 

Basisberoeps VMBO 

(praktijk) 

7 uitstroom naar België 

Kaderberoeps VMBO 6 

Kaderberoeps met LWOO 1  

Theoretische leerweg / GL-TL 4  

HAVO 11 

VWO 13 

Praktijk 1 

 

Overzicht na 3 jaar VO op basis van het 

schooladvies 

Uitstroom schooljaar 2015-2016 

Hoeveel leerlingen zitten nog op de toen 

aangegeven richting: 

Uitstroom naar boven als naar beneden is 

mogelijk 

VMBO K-B 64% 

VMBO GT 71% 

HAVO- VWO 73% 
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JAARPLAN 
 

De koers van onze school wordt enerzijds bepaald door onze visie en anderzijds uit de 

beleidsvoornemens van het Schoolplan 2015/2019 en de strategische doelen uit het 

ondernemingsplan van Stichting Kindante. 

Als we specifiek terugkijken op het schooljaar 2018/2019, dan valt op dat er inmiddels veel is 

ontwikkeld of in gang is gezet. Zie hiervoor het Jaarverslag 2018/2019. 

U kunt het Jaarverslag vinden op onze website! Het belangrijkste document om de 

schoolontwikkeling systematisch vorm te geven is het Schoolplan 2015/2019. 

 

Het Jaarplan 2019/2020 heeft een functie op schoolniveau en worden de doelen en activiteiten uit 

het hiervoor genoemde Schoolplan 2015/2019 nader geformuleerd. Realisering van de 

voornemens vraagt alle aandacht en energie. 

Evenals vorig schooljaar is het Jaarplan 2019/2020 gestructureerd in een kader van 8 stappen. 

Hierin schetsen wij onze voornemens en formuleren de beoogde resultaten. Wij willen graag een 

lerende organisatie zijn. Daarom staan wij open voor uw tips en suggesties ten aanzien van de 

inhoud van dit jaarplan. 

Het Jaarplan 2019/2020 ligt medio september 2019 ter inzage bij de directie. 

 

JAARVERSLAG 

 

Het is reeds de tiende keer dat een jaarverslag, passend in de beleidscyclus van de school, 

gepresenteerd wordt. Het jaarverslag heeft een tweeledig doel: het informeert geïnteresseerden 

over het afgelopen schooljaar en er wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de 

doelstellingen – geformuleerd voorafgaande aan het schooljaar 2018/2019 – bereikt zijn. 

 

In het schooljaar 2018-2019 is het Schoolplan 2019/2023 opnieuw vastgesteld door het team en de 

medezeggenschapsraad. Daarin hebben we, voor een periode van 4 jaar, de beleidsvoornemens 

opgenomen die we samen in gang willen zetten. Om ervoor te zorgen dat de in het Schoolplan 

vermelde voornemens gerealiseerd worden, is voor 2019/2020 een  Jaarplan opgesteld. In dit 

Jaarplan zijn de doelen en activiteiten nader geformuleerd. De evaluatie van de beleidsvoornemens 

zijn in het Jaarverslag opgenomen. 

 

In ons kindcentrum draait alles om de leerlingen, om de kwaliteit van hun leven en de vorming van 

een hecht fundament voor hun latere sociaal en maatschappelijk leven. Derhalve willen we de 

leerlingen op hun weg naar volwassenheid begeleiden via een uitgestippelde weg, die ruimte geeft 

aan de eigenheid van ieder kind. We doen dat vanuit eigentijds katholiek onderwijs, op zoek naar 

een eigen identiteit met ruimte voor persoonlijke invulling. 

Wij zijn derhalve niet alleen een instituut voor kennisoverdracht, maar een betrokken kindcentrum 

waarin een veilig en vertrouwd klimaat heerst.  

Een omgeving waar kinderen graag naar toe komen. 

 

Het jaarverslag geeft een beeld van wat we samen bereikt hebben in de loop van het afgelopen 

jaar. Dat is een optimistisch en bemoedigend beeld, waarop we trots zijn. We zijn weer een stap 

verder gekomen op de weg naar realisatie van adaptief onderwijs, waarin het kind centraal staat op 

een school waar het goed vertoeven is. 

Het Jaarverslag 2018/2019 is medio oktober 2019 gereed en wordt in eerste instantie 

gepresenteerd aan de Medezeggenschapsraad, het bestuur en de inspectie. 

Daarna ligt het ter inzage en wordt het op de website geplaatst. 
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SCHOOLPLAN 2019-2023 

 

Het Schoolplan van IKC de triviant is een beleidsplan waarin de voorgestelde schoolontwikkeling 

voor de periode 2019-2023 is weergegeven. 

We willen hiermee de huidige stand van zaken aangeven met de daaraan gekoppelde 

verbeterpunten voor de komende vier schooljaren. Hierbij vormen de hoofdstukken 

kwaliteitsbeleid en de verbeterpunten de spil van dit document. Door dit te beschrijven in een plan 

leggen wij verantwoording af aan Stichting Kindante, ons bevoegd gezag en de Inspectie van 

Onderwijs. Tevens voldoen wij dan aan de wetgeving artikel 10 en 12 van de Wet op het 

Primair Onderwijs. Daarnaast bieden wij hiermee duidelijkheid aan onze ouders.  

 

Het strategisch beleidsplan 2019-2023 van Stichting Kindante, alsmede een groot aantal 

documenten vormen de uitgangspunten voor het beleid van de komende jaren. 

Bij het tot stand komen van dit Schoolplan is intensief samengewerkt door het managementteam 

en de coördinatoren van IKC de triviant. Daarnaast heeft de directie een grote bereidheid gevonden 

binnen het team om kritisch mee te denken en bouwstenen voor dit plan te leveren. Daarna is het 

ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 

Bij de ontwikkeling van dit schoolplan hebben wij ons vooraf enkele doelen gesteld: 

- Er ligt een sterke nadruk op het kwaliteitsbeleid en de hieraan gerelateerde kwaliteitscyclus. 

- We maken SAMEN een schoolplan, dat uitgaat van de huidige situatie en past binnen de  

  beleidskaders. 

- Het plan moet door alle personeelsleden gedragen worden. 

- Het plan moet leesbaar zijn. 

- Jaarlijks worden er jaarplannen geschreven die geëvalueerd worden door team en MR. 

We zien het schoolplan als een kwaliteitsdocument, waarin het beleid wordt geformuleerd en 

vastgesteld. Het is in eerste instantie een intern document. Dit wil zeggen dat het schoolplan het 

interne proces van kwaliteitszorg en dan met name de kwaliteitsverbetering dient aan te sturen en 

te coördineren. Het plan is besproken en opgesteld in samenwerking met alle direct betrokkenen, 

namelijk het team van leerkrachten. 

 
SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 
 

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding 

die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze 

ondersteuning is georganiseerd. Het is de bedoeling dat ondersteuning voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften, zonder administratieve rompslomp, op basisscholen toegankelijk 

moet zijn. Daarom is alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs 

te rekenen tot basisondersteuning. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op 

eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het 

schoolondersteuningsprofiel. 

 

Basisondersteuning omvat vier ankerpunten. 

De school verbindt zijn ontwikkelingslijnen aan de ankerpunten van de basisondersteuning. Niet 

elke lijn hoeft even strak gespannen te zijn. De trekspanning tussen beiden kan afhankelijk zijn 

van de windrichting (kenmerken leerlingenpopulatie), de windkracht (pedagogisch en didactisch 

concept), de stroomsterkte (sociaal-demografische ligging in de wijk of regio) en het getij (krimp 

of groei). 
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De vier ankerpunten zijn: 

1. Kwaliteitsstandaard. 

Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de 

kwalificatie op de “zorgindicatoren” van het vigerend toezichtkader van de onderwijsinspectie 

(2012). 

 

2. Planmatig en handelingsgericht werken. 

In aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor 

planmatig en handelingsgericht werken geformuleerd. 

 

3. Specifieke ondersteuning. 

De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd 

op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

4. Ondersteuningsstructuur. 

Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan 

bieden of basisondersteuning met behulp van netwerkpartners (andere basisscholen of 

ketenpartners) tijdig, flexibel en adequaat kan ontsluiten. 

 

De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is dat het inzicht verschaft in de 

kwaliteit van de basisondersteuning van de school op dit moment. Alle ondersteuningsprofielen 

samen geven het samenwerkingsverband een overzicht van de mate waarin er wordt voorzien in 

een dekkend aanbod. 

Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan. Voor de verdere 

ontwikkeling van de kwaliteit van basisondersteuning maakt de school beredeneerde keuzes.  

 

Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en 

anderen.  

Dit document is vastgesteld door het bestuur, na advies (G)MR, en wordt ter beschikking gesteld 

aan het samenwerkingsverband en aan de onderwijsinspectie. U vindt het 

Schoolondersteuningsprofiel op onze website. 
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INFORMATIE EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE 
 

ICT speelt in het onderwijs een steeds grotere rol. ICT neemt binnen adaptief onderwijzen en zorg 

voor de leerlingen in betekenis toe. Nu al is de computer als hulpmiddel bij het 

leerlingvolgsysteem onmisbaar geworden. Daarnaast maakt men steeds meer gebruik van de 

computers en tablets om leerlingen op maat te onderwijzen. ICT neemt inmiddels een belangrijke 

rol in bij het proces van leren en onderwijzen. Interactieve software, met een hoge mate van 

adaptiviteit, en andere vormen van leren doen snel hun intrede. ICT lijkt veel kansen te bieden om 

doelen te bereiken zoals zelfstandig leren, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren enz. 

ICT geeft ook de leerkracht meer mogelijkheden om zijn onderwijs aantrekkelijker en flexibeler te 

maken. Mede vanuit deze invalshoek vervangt  ICT langzaam maar zeker steeds meer de 

traditionele vormen van leren door vormen van gepersonaliseerd leren (van klassikaal/uniform 

naar maatwerk). 

 

Computers en tablets zijn niet meer weg te denken  

uit onze huidige maatschappij. Ook binnen onze  

school is het computer- , maar vooral het  

tabletgebruik de laatste jaren flink toegenomen.  

Leerkrachten gebruiken de computer voornamelijk 

in combinatie met het digitale schoolbord. Tijdens 

de lessen wordt voortdurend gebruik gemaakt van 

digitale schoolbordsoftware, waardoor kinderen op 

het bord de wereld van buiten  ‘naar binnen kunnen 

halen’. Naast onderwijskundig gebruik, gebruiken 

de leerkrachten de computer ook bijvoorbeeld voor het bijhouden van de schooladministratie via 

het programma Esis, de registratie van de gegevens van het Cito-Leerlingvolgsysteem, het 

samenstellen van het digitale schoolrapport en het volgen van de leerlingen in de onderbouw via 

het programma Kijk!  

Naast de computer heeft de leerkracht  de beschikking over een tablet (Ipad) waarop zij de 

vorderingen van de leerlingen ‘live’ kan volgen. Deze tablet geeft haar de mogelijkheid om tijdens 

verwerkingsmomenten rechtstreeks op de tablets van de leerlingen mee te kijken en daardoor, 

indien gewenst,  direct in te grijpen in het verwerkingsproces. De tablet geeft de leerkracht ook de 

mogelijkheid om schermen van leerlingen te beheren (programma’s opstarten, afsluiten, 

blokkeren, vergrendelen en bekijken).  

 

Leerlingen gebruiken computers en tablets (IPads), afhankelijk van de behoefte, voor het (extra) 

verwerken van leerstof, bijvoorbeeld middels het gebruik van methode-gebonden software. De 

komende jaren zal het gebruik van computers afnemen en het gebruik van tablets verder toenemen. 

We hanteren daarbij als uitgangspunt dat het gebruik van tablets (maar) één van de vele middelen 

is om de leerstof aan te bieden, die afhankelijke van inhoud, doel en functionaliteit bij bepaalde 

vakken wel of juist niet worden ingezet. 

 

REGLEMENT INTERNET EN SOCIALE MEDIA OP IKC DE TRIVIANT 

 

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. 

Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de IKC de 

triviant. sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, 
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om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale 

media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere 

gegevens Met dit reglement kan het gesprek op IKC de triviant, in de klas maar ook thuis gevoerd 

worden over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op 

alle leerlingen van IKC de triviant, voor het gebruik van mobiele telefoons en sociale media op 

IKC de triviant en in de klas.  

Onder het gebruik van sociale media gaat het om programma’s waarmee online informatie kan 

worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke programma’s en apps.   

 

Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media: 

 

 Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen en leerkrachten van IKC de triviant.  

 We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn waarde. Daarom 

pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, en beschadigen we elkaar niet, en maken we elkaar 

niet zwart.   

 Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media, en kan daarop 

aangesproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) en herplaatsen (retweeten) zijn 

handelingen waar je op aangesproken kunt worden.   

 Zorg dat je weet hoe de sociale media werken voordat je ze gebruikt, zorg dat de 

instellingen goed staan en je niet meer informatie deelt dan je wilt. Alles wat wordt 

gecommuniceerd via internet en sociale media, blijft nog lang vindbaar. 

 Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met de goede naam van 

IKC de triviant en iedereen die daarbij betrokken is zoals docenten, 

onderwijsondersteunend personeel en ouders.  

 We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan, en we spreken 

elkaar daarop aan. Als dat niet lukt, dan vragen we daarvoor hulp aan onze leerkracht. 

 De leraar moet vooraf toestemming geven om een mobiele telefoon of sociale media in de 

les te gebruiken. Tijdens examens, toetsen, overhoringen en proefwerken gelden 

aangepaste regels. 

 Het meenemen van mobiele telefoon en daarmee vergelijkbare communicatieapparatuur op 

IKC de triviant is niet toegestaan. Een leraar kan in verband met het leerproces leerlingen 

toestemming geven -om een mobiele telefoon mee te nemen en te gebruiken in de klas. 

 Tijdens IKC de triviant activiteiten zoals excursies is het gebruik van internet en sociale 

media alleen toegestaan tijdens de heen- en terugreis. 

 We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden er 

daarom geen informatie, foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen 

toestemming voor hebben gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen 

ondervinden.  

 Internet en sociale media worden alleen gebruikt voor acceptabele doeleinden. Het is 

daarom niet toegestaan om op IKC de triviant: 

- sites te bezoeken informatie te downloaden en te verspreiden die pornografisch, 

racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn; 

- hacken en ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet-openbare sites of programma’s; 

- informatie, foto’s of video’s te delen waarvan duidelijk is dat die niet bedoeld is om 
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verder te verspreiden, hou je wachtwoorden geheim;  

- verzonnen berichten versturen of  een fictieve naam gebruiken als afzender;  

- iemand lastig vallen, te achtervolgen of te ‘flamen’.  

- Als iemand over de voorgaande punten informatie krijgt aangeboden, wordt dat 

gemeld aan de leerkracht of de directeur. 

 Als er gebruikt wordt gemaakt van het netwerk van de IKC de triviant, dan mag dat de 

kwaliteit van het (draadloze) netwerk niet in gevaar brengen of schade aan personen of 

instellingen veroorzaken. Het hacken, overmatig downloaden of overbelasten van het 

netwerk is natuurlijk verboden. 

 Het leggen van contact, het volgen van elkaar of ‘vriend worden’, is een bewuste keuze 

waar goed over nagedacht is. We weten wie de andere persoon is. 

 Het gebruik en daaruit mogelijke voortkomende problemen van internet en Social Media in 

de thuissituatie is een verantwoordelijkheid van ouders en hun kinderen. Mogelijke 

pesterijen tussen kinderen (die wellicht op onze school bij elkaar in de groep zitten) zal 

daarom ook in de thuissituatie tussen de kinderen onderling (eventueel met bemiddeling 

van de ouders en een externe organisatie) moeten worden opgelost. De school kan 

besluiten, indien het klimaat binnen een groep daar aanleiding toe geeft, hierin een 

bemiddelende rol in te spelen. Dit is echter geen vaststaand gegeven! 

 

Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit eerst met de 

betrokkene besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie van IKC de triviant besluiten 

een maatregel op te leggen, die kan bestaan uit het tijdelijk in bewaring nemen van de telefoon, 

laptop of tablet door de leerkracht of directie, het uitsluiten van toegang tot het netwerk van de 

IKC de triviant, het geven van een disciplinaire maatregel (straf) of in het uiterste geval het 

schorsen of verwijderen van de leerling van IKC de triviant. Hierbij wordt er altijd contact 

opgenomen met de ouders van de leerling. Daarnaast kan de directie contact opnemen met de 

politie indien er sprake is van een strafbaar feit.  
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MOEILIJK LEZENDE- OF DYSLECTISCHE KINDEREN 

 

1. Aan ouders van kinderen, waarbij wij vermoeden, dat zij moeilijk lezend dan wel 

   dyslectisch zijn, geven wij dit vermoeden duidelijk aan. 

2. Zolang wij als school met de betreffende kinderen vooruit kunnen, hen kunnen helpen en 

   ondersteunen, gaan we niet over tot het aanvragen van extern onderzoek. 

3. Wel zal er tijdens het zogenaamde “blokoverleg” eventueel met een externe instantie 

   over deze kinderen gesproken worden. 

4. Pas als wij als school in “handelingsverlegenheid” dreigen te komen, zal er een 

   dyslexieonderzoek extern aangevraagd worden, met de bedoeling daarmee ook verdere 

   handreikingen naar aanpak te ontvangen. De constatering en de verklaring van dyslexie 

   alléén, hebben voor ons geen meerwaarde, maar claimen wel een groot gedeelte van de  

   totale hulpverleningsgelden van de school. 

5. Willen de ouders toch een officiële verklaring, dan zullen zij deze buiten de zorgstructuur 

   van de school moeten verzorgen. 

6. Als de leerling het voortgezet onderwijs gaat bezoeken, worden de geconstateerde criteria 

   m.b.t. moeilijk lezen en/of dyslexie besproken met de contactpersoon, zodat verdere acties 

   ondernomen kunnen worden. 

7. Op onze school hanteren wij het dyslexieprotocol.  

   Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de interne begeleider. 

 

 

ZINDELIJKHEID VAN KINDEREN 

 

Wij verwachten dat kinderen als ze op 4-jarige leeftijd voor het eerst het basisonderwijs bezoeken 

zindelijk zijn. Mocht een kind, zonder medische indicatie, niet zindelijk zijn dan dient gedurende 

de hele schooltijd een ouder/verzorger beschikbaar te zijn i.v.m. verschonen. 

 

 

BELEID M.B.T. KLEUTERGROEPVERLENGING / DOUBLEREN 

 

Op onze school accepteren we de leerlingen met al hun mogelijkheden en onmogelijkheden. We 

willen leerlingen vormen die zich competent voelen en gedragen, die zich autonoom voelen en die 

sociaal zijn en betrokkenheid op anderen tonen. Op die manier streven we ernaar dat de leerlingen 

een positief zelfbeeld ontwikkelen. We willen kinderen het vertrouwen geven dat ze zelf veel aan 

kunnen.  

Een goed schoolklimaat is hiervoor een voorwaarde, waarbij een inlevend vermogen van onze 

leerkrachten een basishouding dient te zijn en waarin opvoeding en onderwijs samengaan. Het 

kind staat centraal. 

 

In principe gaan wij ervan uit dat de leerlingen de basisschool doorlopen binnen de verwachte 

periode van 8 jaar. Om dit te kunnen is er een goede basis nodig bij de kinderen. De 

basisbehoeften nieuwsgierigheid, emotioneel vrij zijn en zelfvertrouwen hebben moeten zo 

optimaal mogelijk zijn. 

 

Het kan voorkomen dat er toch gekozen wordt om een kind een verlengde kleuterperiode te geven 

of te laten doubleren, om de basis steviger te maken en het de kans te geven achterstanden in te 

halen. 
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Criteria / motieven 

Groep 1 

- Indien er sprake is van een grote ontwikkelingsachterstand 

- Na langdurig ziekteverzuim 

- Doubleren gebeurt zelden: er stromen tussentijds vaak wenners en nieuwe leerlingen in 

   waardoor het gevaar ontstaat dat doublerende leerlingen “klein” blijven. 

   In groep 2 hebben de leerlingen meer uitdagingen, zien meer bij anderen waardoor ze 

   gestimuleerd worden. 

 

Versnelde doorstroom van groep 1 naar groep 2 

Dit zijn vooral kleuters geboren tussen oktober en december, die een goede algemene 

ontwikkeling hebben, goed scoren bij de LVS-toetsen. Kleuters die ver vooruit zijn t.o.v. de groep. 

Een versnelde doorstroom van groep 1 naar groep 2 betekent niet automatisch dat het kind ook 

versneld door kan naar groep 3! 

 

Kleuterverlenging groep 2 

- Bij zeer lage score bij LVS-toetsen: Taal voor Kleuters en Ordenen. 

- Ontwikkelingsachterstand op sociaal emotioneel gebied, fijne motoriek. 

- Kleuters die nog erg speels zijn, zich maar kort kunnen concentreren, faalangstig of onzeker     

   zijn. Ook al scoren ze bij de toetsen voldoende kan het op grond hiervan toch nuttig zijn een    

   jaar te verlengen!  

Verlenging dus alleen als het duidelijk nut heeft.     

 

Overgang van groep 2 naar groep 3 

Zaken die in orde moeten zijn voor een kind naar groep 3 kan: 

- fijne motoriek, toetsen 

- sociaal emotioneel:  samen spelen 

 zelfvertrouwen 

 zelfredzaamheid 

  (Kennis van de letters en cijfers is ook belangrijk, maar het sociaal-emotionele aspect is  

   belangrijker.) Concentratie en taakgerichtheid zijn ook belangrijk, maar zitten ook deels in  

   het  karakter van de kinderen (rekening houden met). 

 

Groepen 3 t/m 6 

- Er dient sprake te zijn van uitval in meerdere vakken. 

- Daarnaast dient het meerwaarde voor de leerling te hebben: kan hij bij doubleren de 

   achterstand wel inlopen. 

- Rekening houden met de lichamelijke ontwikkeling. 

 

Algemeen 

- De school beslist uiteindelijk over het wel/niet doubleren.  

   Er dient goed overleg met de ouders plaats te vinden. 

- Indien ouders niet akkoord gaan dienen zij een verklaring te ondertekenen, waarin dit wordt 

   aangegeven. 

- De ouders zijn tijdig en uitvoerig geïnformeerd over de vorderingen van hun kind of het  

  uitblijven hiervan. 

- Op basis van de objectieve meetinstrumenten, zoals hierboven genoemd, aangevuld met de  

  beslissingsformulieren in groep 1 en 2, rapporten door internen (IB-er) en externen (bijv. de  

  schoolbegeleidingsdienst of andere instanties) zal de beslissing van kleuterverlenging of  

  doubleren genomen worden. 

- De leerlingen die doubleren zijn besproken in leerling-besprekingen en met de interne  

  begeleider. 

- Leerlingen die doubleren moeten al eerder dat schooljaar zijn opgenomen in de 

  zorgstructuur van de school, waarbij handelingsplannen gemaakt en uitgevoerd zijn.  
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BELEID: GROEPSINDELING NIEUWE SCHOOLJAAR 

Na de meivakantie van ieder schooljaar worden de groepen voor het nieuwe schooljaar 

vastgesteld. 

De leerlingenaantallen en de daarbij behorende bekostiging bepalen hoeveel leerkrachten we per 

schooljaar bij de triviant kunnen inzetten.  Tevens is  het aantal leerlingen per kalenderjaar een 

belangrijke factor  in hoeverre er wel of geen combinatiegroepen worden gevormd. 

 

Bij de samenstelling van de groepen houden we rekening met: 

 

- Het aantal jongens en meisjes. 

- Een gelijkwaardige verdeling van de “zorg “ per groep. 

- De grootte van de groep 

- De zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling. 

- De mogelijke voorkeur van de leerling zelf. Hierbij kijkt de leerkracht o.a. naar het 

sociogram. 

- Een voorkeur voor een medeleerling(en) kan worden aangegeven een afkeur niet. 

- Het beeld van de leerkracht t.a.v. de overige leerlingkenmerken. 

Zoals u kunt lezen, is dit een heel proces dat door het team met zorg wordt uitgevoerd. 

 

Het mengen van groepen kan zeker ook een positief effect hebben op de ontwikkeling van sociale 

vaardigheden. Het is voor de kinderen een leerproces, een groeiproces waar ze socialer, assertiever 

, zelfverzekerd van worden. 

 

Belangrijk is het om hierbij te vermelden, dat  op een populatie van ongeveer 270 leerlingen 

keuzes gemaakt moeten worden.  Zou u als ouder over de keuze m.b.t. de groepsverdeling  van uw 

kind vragen hebben , vragen we u deze bespreekbaar te maken met ons. 

 

Ook is het van belang om te weten dat de school over andere organisatievormen nadenkt en in de 

praktijk uitprobeert. Veel activiteiten zullen dan ook  voor de leerlingen van dezelfde leeftijd- 

groep samen worden georganiseerd. Tevens vraagt het  toekomstperspectief m.b.t. passend 

onderwijs ook een steeds meer individuele kindgerichtheid. Hierbij speelt de keuzes en gebruik 

van ICT-tablets een grote rol. 

 

We proberen tijdig de groepsverdeling en samenstelling inclusief de gehanteerde uitgangspunten 

met u als ouder(s)/ verzorger(s) te communiceren. 

Uiteindelijk zal de eindbeslissing van plaatsing in een bepaalde groep door  leerkrachten,  

eventueel de directie worden genomen. 

Het is immers een weloverwogen keuze. 

 

(In de MR-vergadering van januari 2019 besproken en akkoord bevonden.) 
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RELATIE MET DE OMGEVING 

 

Wij onderhouden contact met de parochies waarin het kind centrum gelegen is. 

 

Indien nodig werken wij samen met externe bureaus bij de begeleiding van kinderen met sociaal-

emotionele problemen. Bij projecten die gericht zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen krijgt het team ondersteuning van deze bureaus of van de GGD uit Geleen en het  

Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 

Regelmatig bezoeken groepen van onze school instellingen in de omgeving zoals de bibliotheek, 

het archeologisch museum, overheidsinstellingen, enz. Met betrekking tot culturele activiteiten 

participeert de school in het nieuwe concept van het kunstmenu van de Sittardse muziekschool 

Artamuse. 

 

Elders in deze schoolgids zijn de adressen vermeld van de dienstverlenende instanties waarmee 

onze school samenwerkt. 

 

 

 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 

 

Ieder jaar wordt er een schoolreis georganiseerd. 

Alle groepen gaan dan naar een leuke bestemming (zie ook elders in deze Schoolgids). 

Per groep vinden er ieder jaar een aantal excursies plaats. Deze zijn vaak afhankelijk van de 

leerstof en het thema waarmee de groepen bezig zijn. 

Ook neemt onze school deel aan diverse sportactiviteiten. Zo nemen teams uit de hoogste 

groepen ieder jaar deel aan het schoolvoetbaltoernooi. 

Verder worden er soms speurtochten of wandelingen georganiseerd. 
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SPONSORING 

 

Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Er is uitsluitend sprake van 

sponsoring van de school als de sponsor een tegenprestatie verlangt van de school, het personeel of 

de leerlingen waarmee de leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd of als het bestuur, 

het personeel of leerlingen uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie. 

Schenkingen, ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de gemeente vallen niet onder het 

begrip sponsoring. Sponsoring is alleen toegestaan als de school en de MR hieraan instemming 

hebben verleend. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website www.kindante.nl 

en zoek hier dan op sponsoring via de zoekfunctie. 

 

OUDERBIJDRAGE 

 

Iedere school mag een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere, niet tot 

het onderwijs behorende zaken. De wettelijke bepalingen rond de vrijwillige ouderbijdrage zijn 

vereenvoudigd. Het is niet meer verplicht een overeenkomst met ouders over deze ouderbijdrage te 

sluiten en een model van een dergelijke overeenkomst op te nemen in de schoolgids. 

De toelating van leerlingen tot deze extra activiteiten mag echter niet afhankelijk worden gesteld 

van het betalen van de ouderbijdrage. Basisscholen mogen derhalve geen enkel kind meer 

uitsluiten van activiteiten die de school organiseert. Ook als de vrijwillige ouderbijdrage niet is 

voldaan.  

De PO-raad heeft dit vastgelegd in een nieuwe richtlijn waarin de volgende afspraken zijn 

opgenomen: 

 Er is geen drempel voor ouders om hun kind in te schrijven, 

 De ouderbijdrage is altijd vrijwillig, 

http://www.kindante.nl/
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 Basisscholen communiceren duidelijk aan ouders dat de bijdrage vrijwillig is, 

 De medezeggenschapsraad stemt altijd in met de hoogte en besteding van de vrijwillige 

ouderbijdrage. Ook als ouders de bijdrage via bijvoorbeeld een oudervereniging betalen, 

 Er is geen maximum aan de ouderbijdrage gesteld, omdat er dan ook geen norm ontstaat. 

De bijdragen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang vallen niet onder ‘vrijwillige 

ouderbijdrage’.  

 

 

STICHTING LEERGELD 

 

Onderwijs in Nederland is (tot 16 jaar) gratis. Gelukkig is dat zo. 

Toch zijn er ieder jaar opnieuw kosten voor ouders die niet door de 

overheid vergoed worden. Het gaat hierbij om de extraatjes die de 

tijd op school onvergetelijk maken of om dingen die hard nodig zijn: 

het jaarlijkse uitje met de hele klas, de activiteiten die uit de 

ouderbijdrage betaald worden enz. Jammer genoeg is er in Nederland  een groep ouders waarvoor 

de extra uitgaven hoofdbrekens opleveren. De financiële situatie van een tamelijk grote 

groep (ongeveer 8 à 9 %) laat  weinig ruimte voor extraatjes. 

Stichting Leergeld WM is in het leven geroepen om de ouders van kinderen die in een financieel 

minder rooskleurige situatie zitten te helpen. Ouders kunnen bij Leergeld een aanvraag  indienen 

voor een tegemoetkoming voor: 

- uitstapje; een daagse excursies 

- ouderbijdrage 

- overblijfkosten, mits het noodzakelijk is dat het kind overblijft 

Stichting Leergeld WM helpt kinderen ook bij het betalen van de contributie bij een 

sportvereniging, scouting, muziekvereniging etc. 

Ouders krijgen van Leergeld geen geld overgemaakt; Leergeld vergoedt de kosten rechtstreeks aan 

de school, sportclub etc. 

 

 

 

SCHOOLREIS 

 

Ieder schooljaar wordt er een schoolreis 

georganiseerd. Alle groepen gaan dan 

naar een leuke bestemming. De 

werkgroep schoolreis zorgt voor de 

invulling en organisatie van deze 

gebeurtenis. Aan ouders wordt per 

leerling een bijdrage gevraagd voor 

deelname aan de schoolreis. 

De hoogte van deze bijdrage hangt af 

van de bestemming en de buskosten. 

Hierover ontvangen de ouders een apart schrijven.
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PROTOCOL VAN HANDELEN BIJ MELDING VAN AFWEZIGHEID VAN EEN 

LERAAR. 

 

De laatste jaren wordt het onderwijs geconfronteerd met een groot tekort aan (vervangende)  

leerkrachten. Soms is het onmogelijk om een zieke/afwezige  leerkracht te vervangen. 

Indien een leerkracht zich afmeldt c.q. ziek is, volgen we de hierna aangegeven procedure. 

 

a. Bij ontvangst van melding van afwezigheid van een leraar schat de directeur aan de hand  

    van de ter beschikking staande gegevens op dat moment in hoe lang vervanging  

    noodzakelijk is. 

b. Daarna meldt de directeur bij de vervangerbank van Kindante dat er een vervanger opgeroepen 

    dient te worden. 

c. Indien het onverhoopt niet lukt om via deze weg vervanging te krijgen, wordt gekeken naar een  

    interne oplossing. 

d. Als dit alles niet tot resultaat leidt, treedt het volgende noodscenario in werking: 

 

 De leerlingen van de groep van de afwezige leraar worden betreffende eerste dag binnen  

   school opgevangen. 

 Indien in de loop van de dag blijkt, dat er nog geen vervanging beschikbaar is, worden de  

   ouders/verzorgers er schriftelijk middels hun kinderen van in kennis gesteld, dat de  

   betreffende leerlingen tot nader order thuis moeten blijven. De directeur zal blijven  

   proberen vervanging te krijgen. 

 Voor die ouders/verzorgers die beslist geen opvang kunnen regelen, biedt de school de 

   mogelijkheid tot opvang op school. Er wordt echter géén onderwijs gegeven! 

 Mocht blijken dat vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende 

   ouders/verzorgers hiervan telefonisch op de hoogte gesteld en komen die leerlingen de 

   daarop volgende dag weer naar school. 

 Het voorgaande geldt ook als de afwezige leerkracht gemeld heeft dat het werk weer hervat 

   kan worden. 

 

Dit protocol is door het bevoegd gezag aangenomen, geldt voor alle scholen onder het  

bevoegd gezag van Stichting Kindante, is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad van de  

school en ter kennis gebracht van de Inspecteur van het Primair Onderwijs. 
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SAMENSTELLING VAN HET TEAM 

 

Het team van de school bestaat uit een directeur, groeps- en vakleerkrachten. Daarnaast maken we 

gebruik van ondersteunend personeel zoals een administratief medewerker en een conciërge. 

De namen vindt u elders in deze schoolgids. 

 

Binnen het team zijn er afspraken gemaakt over de taken van de diverse personeelsleden. 

 De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school.  

 De groepsleerkrachten geven groepsonderwijs 

 De intern begeleider coördineert de extra zorg binnen de school. Zij doet dit in nauw 

   overleg met de directeur en de groepsleerkrachten.  

 De ICT-er heeft de coördinatie over de digitale omgeving van de school. 

 Leraren met specialismen (rekenen, gedrag, taal-lezen) ondersteunen hun collega’s. 

 De conciërge doet naast de diverse klussen de huishoudelijk taken. 

 De administratief medewerker verzorgt een groot deel van de administratie. 

 

 

SPECIALE VOORZIENINGEN 

 

De nieuwbouw in Stein is gereed en betrokken sinds augustus 2015. 

Het is ingericht als kind centrum voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Twee lokalen voor de 

kinderdagopvang en de peuterspeelzaal, acht leslokalen, een multifunctionele ruimte voor de 

buitenschoolse opvang en een kleutergroep en acht ruimtes waarin (groepen) leerlingen zelfstandig 

kunnen werken. 

Daarnaast is het hart van het gebouw een centraal gelegen aula. Een speellokaal en diverse 

kantoorruimtes completeren het geheel. 

 

Vanaf augustus 2017 maken we tevens gebruik van twee semipermanente lokalen die op het 

parkeerterrein staan. 

 

Ook zijn er twee, nieuw ingerichte speelterreinen voor de jonge en oudere leerlingen. 

COLLECTIEVE VERZEKERING VOOR LEERLINGEN KINDANTE 

Stichting Kindante heeft voor alle leerlingen van al haar scholen een aantal Collectieve 

verzekeringen afgesloten. Deze treft u aan op de website van Kindante. 

Klik hier 

https://www.kindante.nl/Collectieve-Verzekering-voor-Leerlingen-Kindante?parentId=440
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DIRECTIE / LEIDINGGEVENDEN 

 

Directeur    Ton Schepers     

Basisonderwijs   t.schepers@ikc-detriviant.nl 

 

Intern begeleider   Hilly Kusters-L’Herminez 

Locatieleider Stein   h.kusters@ikc-detriviant.nl   

     

Locatiemanager:   Cindy Westhovens 

KDO / BSO    c.westhovens@mik-kinderopvang.nl 

 

Teamleider:    Steffie Pieper 

Peuterspeelzaal   spieper@spelenderwijs.nl 

 

 

LERAREN 

 

Marjan Baetens Maartje Berix 

m.baetens@ikc-detriviant.nl m.berix@ikc-detriviant.nl 

  

Karen Bongers Daniëlla Cleuskens-Titulaer 

k.bongers@ikc-detriviant.nl d.titulaer@ikc-detriviant.nl 

  

Christianne Fahnenstich Kristel Graus-de Rooy 

c.fahnenstich@ikc-detriviant.nl k.derooy@ikc-detriviant.nl 

  

Francine Janssen-Vranken Margot Klinkers 

f.vranken@ikc-detriviant.nl m.klinkers@ikc-detriviant.nl 

  

Karina Pex Frank Rennenberg 

k.pex@ikc-detriviant.nl f.rennenberg@ikc-detriviant.nl 

  

Marjo Schoutrop Loes Seubers-Op den Camp 

m.schoutrop@ikc-detriviant.nl l.opdencamp@ikc-detriviant.nl 

  

Peggy Troisfontaine Francy Janssen. 

p.troisfontaine@ikc-detriviant.nl f.janssen@ikc-detriviant.nl 
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PEDAGOGISCH MEDEWERKERS 

 

Patricia Backus     Bionda Cox   

bsodetriviant@mik-kinderopvang.nl   kdvdetriviant@mik-kinderopvang.nl 

 

Jolanda Geurts     Nicole Maas 

kdvdetriviant@mik-kinderopvang.nl   bsodetriviant@mik-kinderopvang.nl 

 

Chantal Meijers     Francis Peters 

kdvdetriviant@mik-kinderopvang.nl   bsodetriviant@mik-kinderopvang.nl 

 

Vera Woutersen      

bsodetriviant@mik-kinderopvang.nl    

 

 

LEIDSTERS PEUTERSPEELZAAL 

 

Hakima Potkamp     Annelein Beukers 

hpotkamp@spelenderwijs.nl     abeukers@spelenderwijs.nl  

     

 

ONDERSTEUNENDE MEDEWERKERS 

 

Managementassistente     Fia Tilmans 

       f.tilmans@ikc-detriviant.nl 

 

Onderwijsassistente     Francis Peters    

       f.peters@ikc-detriviant.nl 

 

       Annelein Beukers 

       abeukers@spelenderwijs.nl 

 

Conciërge      Danny Soleil 

       d.soleil@ikc-detriviant.nl 
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OUDERVERENIGING 

 

De oudervereniging is samengesteld uit ouders/verzorgers van leerlingen van IKC de Triviant. Wij 

zetten ons actief in voor het organiseren van activiteiten die zowel binnen als buiten het 

lesgebeuren plaatsvinden.  

De doelstelling van de oudervereniging is: te zorgen dat de kinderen op school, naast leren, een 

aangename tijd beleven. De oudervereniging draagt hieraan bij door het plannen van allerlei 

activiteiten voor, door, en met de kinderen. Dit kan het organiseren van feestdagen zijn, zoals de 

Kerst- en de Paasviering. Maar ook het organiseren van leuke ontspannende activiteiten zoals; het 

bezoek van Sinterklaas op school, diverse carnavalsactiviteiten en bijvoorbeeld een griezeltocht 

rondom Halloween. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leerkrachten en bevordert de 

saamhorigheid binnen de school.  

 

Al deze activiteiten kosten geld. Om alles financieel te realiseren, probeert de oudervereniging ook 

zelf geld in te zamelen door diverse activiteiten gedurende het schooljaar (bijvoorbeeld 

kledinginzameling). Daarnaast vragen wij aan ouders een vrijwillige bijdrage. De vrijwillige 

ouderbijdrage bedraagt € 12,50 per schoolgaand kind per schooljaar (groep 1 t/m 8). Deze bijdrage 

dient u over te maken op de rekening van de oudervereniging. In september ontvangt u hierover 

een ouderbijdrage-formulier. 

 

Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ kunnen we met z’n allen veel bereiken. Daarbij is 

ook uw hulp van harte welkom, maar ook zeker hard nodig. U kunt zich opgeven als lid van de 

oudervereniging. Er wordt gemiddeld 3 keer per jaar vergaderd, daarnaast komen de verschillende 

werkgroepen, per activiteit, diverse keren bij elkaar. Dit wordt door de werkgroepen onderling 

afgestemd. Naast nieuwe leden zijn we ook op zoek naar mensen die ons willen helpen bij de 

uitvoering van activiteiten. Het betreft hier hulp voor een paar uurtjes bij één of meerdere 

activiteiten. Deze hulpouders zijn niet betrokken bij de planning maar juist bij de uitvoering van 

de activiteiten.  

 

Aanmelden als nieuw lid of als hulpouder kan via het formulier verkrijgbaar bij de 

schooladministratie of via de website van de oudervereniging: www.ov-detriviant.nl 

 

Voor vragen kunt u altijd persoonlijk, telefonisch of via het contactformulier op de website contact 

opnemen. 

http://www.ov-detriviant.nl/
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MEDEZEGGENSCHAP IN ONZE SCHOOL 

 

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid 

van de school. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen 

(hierna: WMS). Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.   

In de scholen van Kindante bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De 

omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen 

wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt, 

naast een medezeggenschapsstatuut, een medezeggenschapsreglement op waarin o.a. staat hoe de 

verkiezingen plaatsvinden.  

Informatierecht en initiatiefrecht 

Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen de school. De MR moet over informatie 

beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op school. Het informatierecht is 

dan ook een belangrijk recht van de medezeggenschapsraad. Het is de taak van het bevoegd gezag 

om de MR tijdig te informeren, zodat de MR goed kan functioneren. 

Daarnaast kan de MR altijd op eigen initiatief voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan 

het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de MR altijd in de gelegenheid deze te bespreken. 

Taken medezeggenschapsraad  

In het medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapreglement staan alle rechten van de  

medezeggenschapsraad benoemd, voortvloeiend uit de WMS. Hierbij dient het bevoegd gezag dus 

tijdig vooraf aan de MR advies of instemming te vragen. 

 Instemmingsrecht 

De MR heeft op een aantal onderwerpen ook een instemmingsrecht. Het schoolbestuur kan 

dus dit soort plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de MR. Ouders en 

personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids 

en het schoolreglement. Ouders hebben apart instemmingsrecht over zaken die betrekking 

hebben op ouders zoals de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 

 Adviesrecht 

In de wet staat een lijst met zaken waarvoor het schoolbestuur in ieder geval het advies van 

de MR moet vragen. U kunt dan denken aan een wijziging in de organisatie van de school, 

vakantieregeling of de aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Het schoolbestuur moet 

zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te 

nemen. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en GMR-platform. 

Kindante houdt als bevoegd gezag meerdere scholen in stand. Omdat een aantal zaken voor alle 

Kindante scholen van toepassing zijn, hebben de afzonderlijke MR-en een aantal taken en 

bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De 

leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden 

en zijn als personeelslid in dienst van Kindante of zijn ouders die een kind hebben op één van onze 

Kindante scholen. Het aantal ouders en personeelsleden binnen de GMR is gelijk. De GMR is het 

formele overlegorgaan van het College van Bestuur als bevoegd gezag. 
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Naast de formele Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen bestaat er binnen 

Kindante ook een GMR-platform. De GMR voert overleg met het GMR-platform om zodoende de 

betrokkenheid en inspraakmogelijkheid vanuit alle MR-en te vergroten. 

Het GMR-platform bestaat uit afgevaardigden van de MR-en van de afzonderlijke scholen.  

 

 

Samenstelling van de medezeggenschapsraad: 

                                                                                                                      

Oudergeleding 

Anneke Schings                    penningmeester  a.schings.mrdetriviant@hotmail.com  

Eva van der Veen                 voorzitter  evavanderveen@live.nl 

Esther in het Ven                e.intven@home.nl 

  

Personeelsgeleding                           

Peggy Troisfontaine                         p.troisfontaine@ikc-detriviant.nl  

Kristel Graus-de Rooy          secretaris  k.derooy@ikc-detriviant.nl  

Hilly Kusters-L-Herminez                                         h.kusters@ikc-detriviant.nl  

 

Informatie en mededelingen: zie website www.ikc-detriviant.nl  

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en GMR-platform. 

Raad van Toezicht

"KINDANTE"

GMR  

MR

COLLEGE 

VAN BESTUUR

GMR-PLATFORM

±37 SCHOLEN PO/SBO/(V)SO

MEDEZEGGENSCHAP ZEGGENSCHAP

Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke

structuur van de medezeggenschap bij Stichting Kindante

Medezeggenschapsraad

ONDERWIJS

DIRECTIEBERAAD

& overleg in 6 clusters:

Stein/Stratospheros/Windraak7

Echt-Susteren/Beek/SBO-SO
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Omdat een aantal zaken voor alle scholen van toepassing zijn hebben de afzonderlijke MR-en een 

aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR). De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke 

medezeggenschapsraden en zijn als personeelslid in dienst van Kindante of ouders die een kind 

hebben op één van onze Kindantescholen. Het aantal ouders en personeelsleden binnen de GMR is 

gelijk. 

 

Naast de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad voor alle scholen bestaat 

er binnen Kindante ook een GMR-platform. De 

GMR voert overleg met het GMR-platform om 

zodoende de betrokkenheid en 

inspraakmogelijkheid vanuit alle MR-en te 

vergroten. 

Het GMR-platform bestaat uit afgevaardigden 

van de MR-en van de afzonderlijke scholen. In 

het GMR-platform zitten van elke school twee 

personen waarvan één namens de ouders en één 

namens het personeel.  

De GMR is het formele overlegorgaan met het 

College van Bestuur.  
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GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2019 - 2020 

 

 

Groep 1/2A Peggy Troisfontaine (maandag t/m woensdag) 

 Maartje Berix (donderdag) 

   

Groep 1/2B Marjo Schoutrop-Stassen (maandag, dinsdag, donderdag) 

 Maartje Berix (woensdag) 

   

Groep 1/2C Karina Pex (maandag, woensdag, donderdag) 

 Maartje Berix (dinsdag) 

   

Groep 3 Marjan Baetens (maandag t/m vrijdag) 

   

Groep 3/4 Karen Bongers 

Karina Pex 

(maandag, woensdag, donderdag, vrijdag) 

(dinsdag) 

   

   

Groep 4/5 Francine Janssen-Vranken (maandag, donderdag, vrijdag) 

 Christianne Fahnenstich (dinsdag, woensdag) 

   

Groep 5/6 Daniëlla Titulaer (maandag, dinsdag, donderdag) 

 Francy Janssen (woensdag, vrijdag) 

   

Groep 6 Margot Klinkers  

(vervanger Kallista Berends)  

(maandag t/m donderdag) 

(maandag t/m vrijdag) 

   

   

Groep 7 Frank Rennenberg (maandag t/m vrijdag) 

   

Groep 8 Loes Seubers-Op den Camp (maandag, donderdag) 

 Kristel Graus-de Rooy (dinsdag, woensdag, vrijdag) 

 

Interne begeleider   Hilly Kusters-L’Herminez (maandag t/m woensdag) 

( Aandachtsfunctionaris) 

Leerlingbegeleiding   Daniëlla Titulaer  (woensdag) 

 

Leesspecialist    Karen Bongers  (dinsdag) 

 

ICT     Roy Maessen   (dinsdag) 

 

Directeur    Ton Schepers   (maandag t/m vrijdag) 

 

NT2     Loes Op den Camp  (donderdag) 

 

Administratie    Fia Tilmans   (6 dagdelen per week) 

 

Onderwijsassistente   Francis Peters   (12u. per week)   

                                                           Annelein Beukers                   (12u per week) 

Conciërge    Danny Soleil   (5 middagen per week) 
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VRIJSTELLING VAN ONDERWIJS EN VERVANGENDE ACTIVITEITEN 

 

 

Het kan wel eens voorkomen dat kinderen niet kunnen af mogen deelnemen aan bepaalde lessen. Als 

een kind bijvoorbeeld langdurig geblesseerd is, kan het niet meedoen met gymnastieklessen. Ook 

kunnen er gevallen zijn waarin een kind de zwemlessen 

dient te verzuimen. 

Tenslotte is het denkbaar dat ouders met een andere 

geloofsovertuiging hun kind(eren) liever niet laten 

deelnemen aan bepaalde katecheselessen. 

Indien hiervoor genoemde gevallen zich voordoen, worden 

er in overleg met de ouders afspraken gemaakt over 

vervangende activiteiten binnen de school.  

 

LEERLINGENRAAD 

 

Doelstelling 

De leerlingen hebben een eigen stem binnen IKC de triviant, zodat ze weten dat ze meetellen. 

- Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 

- Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen. 

- Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen. 

- De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de 

  school bijbrengen. 

- Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen. 

- De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en 

  haalbaar is. 

- Bevorderen van actief burgerschap 

 

 

Organisatie 

In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden. 

De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met 

een stemronde. 

Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een uitleg 

wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe 

bespreekpunten worden geïnventariseerd. 

In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de 

leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad. 

De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant. 

De leerlingenraad komt  8  keer  per jaar bij elkaar, onder schooltijd. 

Bij elke vergadering is de directeur aanwezig.  

De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. 

De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. 

 

Vergaderonderwerpen 

De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas. 

Leden van de leerlingenraad worden aangesproken 

Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda. 

Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën. 

Het team kan bespreekpunten inbrengen. 
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Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de 

medezeggenschapsraad of het team. 

Het gebruik en de inrichting van het schoolplein. 

Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie. 

Advies bij de organisatie van het schoolreisje. 

Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes. 

Adviseren bij allerhande festiviteiten. 

 

Kiesreglement 

Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden. 

Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende 

het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad. 

De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8. 

De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst. Dit betekent dat er in totaal evenveel 

stembrieven zijn als groepen 5, 6 7 en 8. 

Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden. 

Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming. 

Elke leerling wordt op de hoogte gebracht  van de plaats, het uur en de datum van de stemming. 

 

Samenstelling: 

De samenstelling van de leerlingenraad wordt aan het begin van het schooljaar via ISY 

gecommuniceerd! 
 

PROJECT: ERGO-THERAPIE: BEWEEG ME TE LEREN 

 

Ook dit schooljaar zullen de leerlingen van gr. 1 t/m 4 het 

project “Beweeg me te leren” gaan volgen. Dit project vindt 

onder schooltijd plaats in de speelzaal van school en is 

opgesteld is.m. ergotherapeute Esther Dibbets. 

 

STAGIAIRES 

 

Gedurende het schooljaar bieden we studenten van diverse 

opleidingen de gelegenheid om op ons IKC stage te lopen. Dit 

schooljaar zijn dit studenten van de Hogeschool Zuyd en van 

de Leeuwenborgh-opleidingen met als afstudeerrichting: 

pedagogisch werk, onderwijsassistent en pedagogiek. 
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SCHOOLKLIMAAT EN VEILIGHEID 

 

Op alle scholen binnen Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een 

veilige en geborgen omgeving te laten ontwikkelen.  

Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te 

maken over gedragingen en regels, die nageleefd moeten worden. 

Behalve dat er specifieke schoolregels bestaan, zijn er ook wettelijke bepalingen waaraan we ons 

moeten houden. Alle scholen hebben een actueel schoolveiligheidsplan waarin al deze zaken in 

relatie met elkaar zijn beschreven. 

Deze regels en afspraken gelden niet alleen voor de kinderen en personeelsleden binnen de school, 

maar voor iedereen die zich in en om de school ophoudt.  

Dat betekent dat alle kinderen, alle ouders, alle personeelsleden en alle andere personen die hand- 

en spandiensten verzorgen in en om de school  zich dienen te houden aan deze regels en afspraken 

en kunnen weten wat de gevolgen zijn als deze worden overtreden. 

 

Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen: 

 De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe 

onderneemt. 

 De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school. 

 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en 

in de incidenten die  zich op het gebied van sociale veiligheid op de school 

voordoen. 

 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen 

van incidenten in en om de school. 

 Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle 

manier met elkaar en anderen omgaan. 

 

Jaarlijkse monitoring sociale veiligheid 

Scholen moeten de sociale veiligheid elk jaar monitoren. Als de uitkomst op tekorten wijst, is het 

van belang dat de school maatregelen neemt en het veiligheidsbeleid aanpast. Scholen moeten er 

ook voor zorgen dat de Onderwijsinspectie de jaarlijkse monitorgegevens ontvangt. Het gaat 

daarbij om het gemiddelde beeld van een school. Dit is vastgelegd in de Wet sociale veiligheid.  

Onze school gebruikt voor deze jaarlijkse monitoring het instrument SCOL. 

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

 

Het werken met deze meldcode is een wettelijke verplichting voor iedereen die werkt met 

kinderen. De Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het 

signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Kindante heeft een meldcode 

die voor al haar medewerkers geldt. 

 

Als een leerkracht een ernstig vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld heeft, dan 

worden volgens de Meldcode de volgende stappen gezet: 

- stap 1: het in kaart brengen van de verschillende signalen. 

- stap 2: overleg met de aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling  van 

de school en/of directeur. En zo nodig raadpleeg  de jeugdarts en  andere betrokkenen, 

zoals bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar. Consulteer eventueel Veilig Thuis. 

- stap 3: gesprek met de leerling en/of ouders. 

- stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling, en in geval van twijfel opnieuw 

advies inwinnen bij Veilig Thuis. 
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- stap 5: de school neemt een besluit: hulp organiseren in overleg met de ouders of melden 

bij de geëigende instantie. 

 

Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en 

kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de 

meldcode biedt  bij die afweging houvast. 

 

Voor een volledige beschrijving van de meldcode verwijzen we u naar de website van Kindante. 

Klik hier 

 

 

VERLOF 

 

In principe wordt er buiten de normale schoolvakanties geen verlof gegeven. Er zijn echter 

omstandigheden waarin het noodzakelijk kan zijn dat kinderen lessen verzuimen. 

In het algemeen gezegd valt er te denken aan feestelijkheden of plechtigheden in gezins- of 

familieverband, die niet vaak voorkomen en die voor de kinderen ook een zekere vormende waarde 

hebben. Verlof dient ruim van tevoren aangevraagd te worden bij de directeur van de school. U dient 

dit schriftelijk te doen waarbij u gebruik kunt maken van een standaardformulier dat op school ver-

krijgbaar is. De directeur toetst de verlofaanvragen aan de bestaande richtlijnen (ontvangen van de  

Leerplichtambtenaar). Wanneer het extra verlof niet wordt toegekend zal de directeur u daarvan 

schriftelijk op de hoogte stellen. U kunt dan een bezwaarschrift indienen om het gevraagde verlof 

alsnog te verkrijgen.  

Wij verzoeken u vriendelijk uw vakanties te plannen binnen de reguliere schoolvakanties. 

(Zie ook hoofdstuk “Leerplicht”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERZUIM 

 

Wanneer uw kind ziek is en de school niet kan bezoeken, wilt u ons dit dan bij voorkeur via  

e-mail (aan de eigen leraren) of telefonisch laten weten ! 

Graag tussen 8.00u. en 8.30u, dus vóór aanvang van de lessen!! 

Het komt regelmatig voor dat leerlingen die zich “niet lekker voelen” toch naar school worden 

gestuurd of gebracht om het te “proberen”. Vaak zijn deze kinderen toch zo ziek dat zij na korte tijd 

weer naar huis gaan. Soms is het dan ook nog een probleem om de ouders te bereiken. Laat uw kind 

niet naar school komen om het te “proberen”, wacht liever tot bijv. na de pauze  10.30u. en breng 

hem of haar dan pas naar school als u dit verantwoord vindt. 

Vanuit het oogpunt van ‘veilig medicijngebruik’ mogen leerkrachten medicijnen (bijvoorbeeld een 

paracetamol) alléén verstrekken in overleg met/na toestemming van de ouders/verzorgers.  

Dagelijks worden absentielijsten door leerkrachten bijgehouden. 

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan het bureau van de Leerplicht/RMC Westelijke Mijnstreek 

te Sittard-Geleen. 

https://www.kindante.nl/bestanden/949/Meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-Kindante.pdf?parentId=440
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SCHOOLTIJDEN 

 

Groep 1 t/m 2. 

 

Maandag:  8.30u. - 12.00u. 12.30u. - 14.30u. 

Dinsdag:  8.30u. - 12.00u. 12.30u. - 14.30u. 

Woensdag:  8.30u. - 12.30u. 

Donderdag:  8.30u. - 12.00u. 12.30u. - 14.30u. 

 

Op vrijdag hebben de groepen 1 en 2 geen school. 

 

Groep 3 t/m 4. 

 

Maandag:  8.30u. - 12.00u. 12.30u. - 14.30u. 

Dinsdag:  8.30u. - 12.00u. 12.30u. - 14.30u. 

Woensdag:  8.30u. - 12.30u. 

Donderdag:  8.30u. - 12.00u. 12.30u. - 14.30u. 

Vrijdag:    8.30u. - 12.00u. 12.30u. - 14.30u. 

 

Groep 5 t/m 8. 

 

Maandag:  8.30u. - 12.00u. 12.30u. - 14.30u. 

Dinsdag:  8.30u. - 12.00u. 12.30u. - 14.30u. 

Woensdag:  8.30u. - 12.30u. 

Donderdag:  8.30u. - 12.00u. 12.30u. - 14.30u. 

Vrijdag:    8.30u. - 12.00u. 12.30u. - 14.30u. 

 

 

Wij verzoeken u de kinderen niet te vroeg, maar zeker niet te laat (!) naar school te laten komen. 

Graag na 8.15u. dan begint ook het toezicht op de speelplaats.  

Om 8.25u. gaat de zoemer/bel. De leerlingen gaan dan naar hun lokaal zodat de lessen om 8.30u. 

(tweede zoemer/bel) beginnen. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen vanaf 8.15u. reeds naar 

hun lokaal gebracht worden. 

 

Regelmatig komen kinderen te laat op school, dat wil 

zeggen na de tweede bel (08.30u.). 

De kinderen missen hierdoor de start van het 

lesprogramma, hetgeen ook storend is voor de 

overige leerlingen en leerkracht(en). Dit te laat 

komen geldt ook als ongeoorloofd afwezig volgens 

de wet op de leerplicht. 

 

 

 



60  

 

ZIEK ………. EN TOCH ONDERWIJS 

 

Vanaf 1 augustus 1999 is de kaderwet “Ondersteuning onderwijs zieke leerlingen” in werking 

getreden. 

Dat betekent dat scholen nu zelf verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van onderwijs aan zieke 

leerlingen. 

De leerkrachten staan hier echter niet alleen voor. Zij kunnen rekenen op de ondersteuning van een 

Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen, die verbonden is aan de IJsselgroep-Expertis. 

 

De ondersteuning van de consulent bestaat uit: 

 

 Leggen van contacten tussen school, leerling, ouders en ziekenhuis en overdracht van  

   informatie, coördinatie en afstemming van het onderwijs. 

 Adviseren over onderwijs aan zieke leerlingen. 

 Verstrekken van informatie over de mogelijke gevolgen van ziekten en behandelmethoden. 

 Het opstellen van een begeleidingsplan (in samenspraak met de school) en meewerken aan de  

   uitvoering hiervan. 

 Zorgdragen voor onderwijs en begeleiding op maat en op locatie voor zieke kinderen uit alle  

   vormen van primair-, voortgezet-, en beroepsonderwijs. 

 

De consulent maakt, in overleg met de school, afspraken over de inhoud van de ondersteuning. 

 

Hoe schakelt u de consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen in? 

 

Scholen kunnen samen met ouders om ondersteuning vragen. 

De school vult een aanvraagformulier in of neemt telefonisch contact op met de consulent. 

De consulent kan ook zelf initiatief nemen en contact opnemen met de school. 

 

Leerlingen die opgenomen worden in een academisch ziekenhuis, worden geholpen door de 

consulenten van de educatieve voorziening van het ziekenhuis. 

 

KOSTEN? 

 

De ondersteuning door de consulent Onderwijs aan zieke leerlingen brengt geen kosten met zich mee 

voor school of ouders. 

 

Consulenten Onderwijsondersteuning aan Zieke Leerlingen 

(COZL) IJsselgroep-Expertis, regio Midden- en Zuid-

Limburg. 

 

Charlotte de Vrede: contactpersoon voor onze school

  
 

Zie ook: www.ziezon.nl 

             (Landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs) 
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VEILIG VAN EN NAAR SCHOOL 

 

In principe willen wij kinderen en ouders stimuleren om de weg van en naar school lopend en/of 

met de fiets af te leggen. Wij willen u vragen om ervoor te zorgen dat de fietsen 

verkeerstechnisch in orde zijn. De kinderen worden verzocht de fiets te stallen in het fietsenrek op 

het schoolplein. 

 

Advies aan de ouders die hun kinderen lopend naar school brengen en ophalen: 

 zoek voor het kind een veilige weg naar school 

 bedenk dat de kortste weg niet altijd de veiligste weg is 

 loop niet aan de straatkant, maar aan de huizenkant van de stoep. Als er geen stoep is 

bespreek dan met het kind waar het in dat geval moet lopen, b.v. in de berm of aan de uiterste 

kant van de rijbaan. 

 besteed aandacht aan situaties waar het kind mee te maken krijgt 

 kijk samen uit. Ga na of het kind een auto aan ziet komen 

 geef steeds het goede voorbeeld. Neem de tijd om over te steken en wacht tot de auto voorbij 

is 

 maak gebruik van oversteekplaatsen. 

 

Wordt de weg naar school fietsend afgelegd ? 

 geef dan eveneens het goede voorbeeld 

 als uw kind zelf mag fietsen, laat het dan aan de binnenkant fietsen 

 controleer of het stuur en het zadel van de kinderfiets niet te hoog zijn 

 wacht met de fiets bij de school op een plaats waar het overige verkeer niet wordt gehinderd 

 

Veel ouders brengen de kinderen met de auto naar school: 

 gebruik zoveel mogelijk de Parkeerplaatsen aan het Barbariniplein.  

 stop niet direct voor de in- uitgang van de speelplaats aan de Kruisstraat (stop en 

parkeerverbod!). 

 ook al stapt u aan de linkerkant uit, het kind kan beter aan de rechterkant uitstappen 

 rijd niet meteen weg, maar stap zelf ook even uit als u het kind afzet. 

 respecteer de verkeersborden die geplaatst zijn voor de veiligheid van u en uw kinderen. 

   de parkeerplaats bij IKC de triviant in Stein is uitsluitend voor de medewerkers  

   bestemd! 
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VAKANTIEROOSTER 

 

Eerste schooldag maandag 19 augustus 2019    

Herfstvakantie ma.  14-10-2019 t/m vrij. 18-10-2019 

Kerstvakantie ma.  23-12-2019 

vrij.  20-12-2019  

 

12.00u. 

vrij. 03-01-2020 

school uit 

Voorjaarsvakantie ma.  24-02-2020 t/m vrij. 28-02-2020 

Meivakantie ma.  20-04-2020 t/m vrij. 01-05-2020 

Pasen 

Bevrijdingsdag 

Hemelvaart 

ma.  13-04-2020 

di.    05-05-2020 

do.   21-05-2020 

 

 

en 

 

 

vrij. 22-05-2020 

Pinksteren ma.  01-06-2020   

Laatste schooldag vrij. 10-07-2020 12.00u. school uit 

Zomervakantie ma.  13-07-2020 t/m vrij. 21-08-2020 

  

Studiedagen (5 dagdelen)  

- maandag   07-10-2019  (5,5 uren) 

- vrijdag        06-12-2019  (5,5 uren) 

- donderdagmiddag 13-02-2020  (2 uren)  

- dinsdagmiddag 31-03-2020  (2 uren) 

- maandag  04-05-2020  (5,5 uren) 

- maandagmiddag 15-06-2020  (2 uren)   

      

De leerlingen van groep 1 en 2 hebben op maandag 17 februari 2020 verlof. Daartegenover 

staat dat ze op vrijdagochtend 21 februari 2020 (voor Carnaval) gewoon school hebben. 

 

 

VERDELING VAN UREN 

 

Groep 1 en 2 

Per jaar  52 x 20,50u. (weektotaal) = 1066u. + 29/30 september = 1075,5u. 

  minus 279,5u. (vakanties/vrije dagen) = 796u. 

 

Groep 3 en 4 

Per jaar 52 x 26u. (weektotaal). = 1352u. + 29/30 september = 1361,5u. 

  minus 352u. (vakanties/vrije dagen) = 1000u. 

 

Totaal urenaantal groepen 1 t/m 4: 

 2 x 785,5 + 2 x 1000 = 1571u. + 2000u. = 3571u. (wettelijk verplicht minimum = 3520u.) 

 

Groep 5 t/m 8 

Per jaar 52 x 26u. (weektotaal)  = 1352u. 

  minus 352u. (vakanties/vrije dagen) = 1000u. 

 

Totaal urenaantal groepen 5 t/m 8: 4 x 1000u. = 4000u. (wettelijk verplicht minimum = 4000u.) 

 

Groep 1 t/m 8 

Totaal urenaantal: 3571u. + 4.000u. = 7571u. (wettelijk verplicht minimum (7520u.) 

* (Dit schooljaar extra urentelling 29/30 september) 
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GYMNASTIEK 

 

Alle gymnastieklessen worden gegeven in de gymnastiekzaal te Meers. De leerlingen van de 

groepen 3 t/m 8 (Stein) worden per bus naar Meers vervoerd. De jongste leerlingen (groepen 1 en 

2 uit Stein) gymmen in de speelzaal. 

 

De bus vertrekt voor de eerste les om 8.15u.!! in Stein en is na de laatste les om 14.45u.!! 

weer terug in Stein. 

 

Maandag (spelles)   Donderdag (toestelles Frank t/m 31-12 

 

08.30u.-09.15u  groep 6       08.30u.-09.15u  groep 7 

09.15u.-10.00u. groep 7  09.15u.-10.00u. groep 6 

10.15u.-11.00u. groep 8  10.15u.-11.00u. groep 3 

11.00u.-11.45u. groep 3  11.00u.-11.45u. groep 3-4 

12.15u.-13.00u. groep 3-4  12.15u.-13.00u. groep 4-5 

13.00u.-13.45u. groep 4-5  13.00u.-13.45u. groep 5-6 

13.45u.-14.30u. groep 5-6  13.45u.-14.30u. groep 8 

 

 

De tijden en de volgorde van de lessen kunnen eventueel wijzigen i.v.m. de Rots en Water training 

 

Voor de lessen bewegingsonderwijs gelden de volgende afspraken: 

1. Gewenste kleding: een korte broek. De kleuters gymmen op blote voeten. De korte broek 

blijft op school en gaat iedere vakantie mee naar huis om gewassen te worden. 

2. Indien leerlingen geen complete gymoutfit bij zich hebben, kunnen ze ook niet deelnemen 

aan de gymles. 

3. Het is wegens hygiënische omstandigheden niet toegestaan om de gymkleding reeds voor de 

les aan te hebben of na de les aan te houden. 

4. De kinderen houden géén onderhemd aan tijdens de les. Dit is wel toegestaan bij kinderen die 

een ander schoon hemd hebben meegenomen. De kleding gaat na de gymles ook weer mee 

naar huis! 

5. Horloges, sieraden enz. kunnen de kinderen die dag beter thuis houden. De school stelt zich 

niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen. 

6. De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 mogen na afloop van de gymles een deodorantroller 

gebruiken. 

7. Er worden geen andere deodorantproducten toegestaan. 

8. Indien er door een kind misbruik wordt gemaakt van een deodorantroller, dan wordt deze in 

beslag genomen en krijgt het kind de roller niet meer terug. 

 

U doet er goed aan de gymspullen te merken, evenals wanten, laarzen, regenjacks enz. Het blijkt 

namelijk dat veel kinderen hun eigen spullen niet meer herkennen. Gevonden spullen hebben een 

vaste plaats op school. Indien een kind niet mee mag doen dienen de ouders dit schriftelijk of 

mondeling mede te delen. Wij verzoeken u vriendelijk om uw kind te leren de veters te strikken, 

jassen uit en aan te doen enz. 
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SCHOOLZWEMMEN 

 

De gemeenteraad van Stein heeft in april 2016 goedkeuring verleend aan een pilot voor het 

schooljaar 2017-2018 omtrent het schoolzwemmen. Deze pilot wordt in het schooljaar 2019-2020 

gecontinueerd. Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen jaarlijks een blok van vijf 

zwemsessies van één uur aangeboden onder schooltijd. Deze zwemsessies zijn niet gericht op het 

oefenen van zwemslagen – en daarmee dus niet gericht op het behalen van een zwemdiploma – 

maar gericht op het behouden van de reeds aangeleerde zwemvaardigheden en het opdoen van 

ervaring in het water.  

 

Voor het vervoer van de laagste groepen doen wij een beroep op de ouders om onder begeleiding 

van de leraren gedurende een periode van vijf opeenvolgende weken met auto’s leerlingen te 

vervoeren van en naar het zwembad. De leerlingen van de hoogste groepen gaan – net zoals nu - 

met de fiets  naar hun vijf zwemsessies. 

Naast deze zwemsessies krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gedurende het schooljaar 

2017-2018 wekelijks nog twee gymnastieklessen in de gymzaal te Meers; ook in de 5 weken dat ze 

hun blok zwemlessen hebben. 

 

De zwemsessies (in blokken van 5 achtereenvolgende weken) vinden plaats op: 

dinsdag van 08.30u. – 09.30u. 

 

Dit houdt in dat de leerlingen om 08.15u. 

bij het zwembad Steinerbos dienen te zijn. 

 

Rooster (indeling blokken): 

 

Blok 1.  Groep 8 20 aug. / 27 aug. / 3 sept. / 10 sept. / 17 sept.  

Blok 2.  Groep 7 24 sept. / 1 okt. / 8 okt. / 22 okt. / 29 okt.  

Blok 3.  Groep 6 5 nov. / 12 nov. / 19 nov. / 26 nov. / 3 dec.  

Blok 4.  Groep 5/6 10 dec. / 17 dec. / 7 jan. / 14 jan. / 21 jan.  

Blok 5.  Groep 4/5 28 jan. / 4 feb. / 11 feb. / 18 feb. / 3 mrt.   

Blok 6.  Groep 3/4 10 mrt. / 17 mrt. / 24 mrt. / 31 mrt. / 7 april  

Blok 7.  Groep 3 14 april / 12 mei / 19 mei / 26 mei    

     Blok van 4 weken. Inhaalles in overleg. 

 

Opgeven voor vervoer naar en vanuit het zwembad kan via de leraar van de betreffende 

groep(en). Hiervoor ontvangt u nog een opgaveformulier! 

 

Tussen de schoolbesturen en de Gemeente Stein is een protocol afgesloten, dat van toepassing is 

op het schoolzwemmen in zwemaccommodatie Steinerbos. Dit protocol publiceren wij op de 

website van IKC de triviant. 
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OVERBLIJVEN 

   

Op IKC de triviant hanteren wij een continurooster:  

van 8.30u.-14.30u. (zie schooltijden). 

 

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn vaste overblijvers.  

De kinderen dienen een lunchpakket (eten en drinken!) mee te nemen.  

 Zorg ervoor dat dit pakket  goed verzorgd is  (géén snoep!). 

 Geef volkorenbrood (besmeerd met halvarine en gevarieerd beleg) en een stuk fruit en/of 

groente mee.  

 Varieer ook eens met rauwkost als tomaat, komkommer en wortel, als broodbeleg of in plaats 

van fruit. 

 Als drinken adviseren we water of halfvolle en magere zuivelproducten. Vruchtensap kan ook, 

maar levert meer calorieën.  

 Meer informatie over een gezond lunchpakket vindt u op de site van het Voedingscentrum: 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/naar-school/lunchpakket.aspx. 

Zie ook het hoofdstuk: VOEDINGSBELEID 

Tevens dient ieder kind elke (overblijf)dag een stoffen placemat/theedoek mee te nemen: deze 

fungeert als onderlegger/placemat op de eigen leerlingentafel. 

Broodtrommels, bekers, lege pakjes, zakjes, papier e.d gaan elke dag weer mee naar huis (hygiëne, 

afwas). 

 

Gegeten wordt er in het eigen onder toezicht van de leraar.  

Er wordt ruim aandacht besteed aan hygiëne, bevordering van gezond gedrag en sociale 

redzaamheid! We streven naar een “rustige” periode tijdens het eten. Hieraan kunt u thuis ook 

aandacht besteden: bij uw kind(eren) een houding kweken tot het daadwerkelijk nemen van rust 

tijdens het eten. 

Het klaarzetten, alsmede het opruimen van de spullen, is een taak voor de kinderen, samen met de 

groepsleraren en de hulpouders. 

 

Pauze 

 Tussen 12.00u. en 12.30u. is er permanent toezicht door overblijfouders 

   Groepen:  1-2-3  door ouders   

   Groepen  4 t/m 8  door ouders (+ 20 min.), daarna door leraren (+ 10 min.) 

 

 Bij mooi weer kunnen de kinderen buiten spelen. 

 Bij minder goed weer proberen we er toch voor te zorgen dat de kinderen even een luchtje  

   scheppen. 

 Bij slechte weersomstandigheden blijven de kinderen binnen.  

   Onderling wordt dan  afgesproken van welke lokalen (bijv. gymzaal,  

   aula) zij gebruik mogen maken. 

 We hanteren voor iedereen (leraren, ouders, kinderen) duidelijke gedragsregels. 

 

 

Ouderhulp bij het overblijven is strikt noodzakelijk. Door het werk van vrijwilligers kunnen 

we het overblijven in deze vorm continueren. Aan het einde van het schooljaar ontvangt u 

telkens een formulier waarmee u zich kunt opgeven. Wij doen een dringend beroep op u om 

dit ook te doen!!! 

Uiteraard kunt u zich ook tijdens het schooljaar opgeven als hulpouder om ons tijdens het 

overblijven te ondersteunen. 

 

 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/naar-school/lunchpakket.aspx
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SCHOOLMELK 

 

U kent het vast: SCHOOLMELK 

Het is een begrip in Nederland. Meer dan ooit staat gezonde voeding 

in de belangstelling. 

Melk speelt daarbij een belangrijke rol. 

 

Omdat kinderen een groot gedeelte van de dag op school doorbrengen, heeft u de mogelijkheid om 

uw kind(eren) schoolmelk (halfvolle melk, halfvolle chocolademelk, drinkyoghurt rode vruchten of 

Optimel framboos) te laten drinken. 

Wij hebben hiertoe een overeenkomst afgesloten met Campina. 

De schoolmelk wordt wekelijks rechtstreeks op onze school afgeleverd en gaat direct de koeling in. 

Elke dag (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) krijgen de kinderen tijdens de lunch (overblijven) 

een pakje vers gekoelde schoolmelk. Zij drinken hun schoolmelk met een rietje uit handige pakjes. 

Uiteraard wordt in de vakanties géén schoolmelk geleverd. 

 

Indien u uw kind(eren) wilt aanmelden, kan dit via de internetsite www.campinaopschool.nl of door 

een aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij de administratie van de school) in te vullen en in te 

sturen. 

De start van het abonnement is afhankelijk van de door u gekozen aanvangsdatum en van het 

moment waarop de school de melk ontvangt. 

Abonnementen lopen automatisch door naar een volgend schooljaar tot en met groep 8. Het 

opzeggen van een schoolmelkabonnement kan op 3 momenten in een schooljaar, alleen aan het einde 

van elke betalingsperiode. 

 

http://www.schoolmelk.nl/
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VOEDINGSBELEID 

 

Introductie 

We willen gezond eten op IKC de triviant ( kinderdagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en 

buitenschoolse opvang) voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede 

ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens 

de ochtendpauze en de lunch: de ouders dragen zorg voor een gezonde pauzehap en lunch. Leraren 

hierin het goede voorbeeld aan de kinderen. Trakteren doen we niet meer. Er is ruimte om 

individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.  

Eten in de ochtendpauze 

De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap. We vragen ouders om geen koek, snoep of chips 

mee te geven. Op schoolfruitdagen streven wij ernaar dat alle kinderen in de kleine ochtendpauze 

fruit en/of groente eten. Buiten deze periode adviseren wij ouders om hiervoor zelf zorg voor te 

dragen. 

 

Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:  

 Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn. 

 Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes. 

 Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol. Kijk voor 

geschikt beleg bij ‘Eten tijdens het overblijven’. 

Tip: koop seizoengroente en -fruit. Kijk in de groente- en fruitkalender van Milieu Centraal 

 

Schoolfruit 

In de periode oktober 2017 t/m april 2018 participeerde IKC de triviant in het schoolfruit- en 

groente programma van de EU. Daartoe werd drie keer per week gratis fruit verstrekt aan alle 

kinderen. Gedurende die periode is regelmatig tijdens de lessen voorlichting gegeven over het fruit 

en groente eten door de medewerkers van IKC de triviant. Het blijkt dat schoolfruit eten er ook 

voor zorgt dat kinderen thuis gezonder kiezen. Ook voor het schooljaar 2018-2019 zullen wij 

wederom een verzoek indienen voor deelname aan EU-schoolfruit verstrekking. In de periode dat 

er geen EU-schoolfruit wordt verstrekt, zorgt de oudervereniging ervoor dat de kinderen minstens 

één keer per week gratis schoolfruit krijgen. 

 

Eten tijdens het overblijven 

De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch. We streven ernaar dat kinderen boterhammen 

meenemen en wat fruit en groente als toetje.  De gezondste keuze is een volkoren boterham, 

besmeerd met halvarine en mager beleg. Als drinken adviseren we water of halfvolle en magere 

zuivelproducten (schoolmelk). We verzoeken ouders om geen koek, snoep of chips in de 

broodtrommel te doen. Meer informatie over een gezond lunchpakket is te vinden op de website 

van het voedingscentrum. 

http://groentefruit.milieucentraal.nl/groente-en-fruit-kalender/groente-en-fruit-kalender/zoeken/formulier
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Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld:  

 Volkorenbrood of bruinbrood, besmeerd met zachte halvarine of margarine uit een kuipje. 

 Eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.  

o Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet en zout 

bevat, zoals 30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met minder zout, ei, hüttenkäse en light 

zuivelspread. 

o Notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker.  

 Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker als 

beleg en voor erbij.  

  

Drinken 

Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch dranken zonder toegevoegde suikers. We 

vragen ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven omdat ze 

erg veel suiker bevatten. 

 

Geschikt voor drinken vinden wij bijvoorbeeld:  

 Kraanwater (alle kinderen hebben hiertoe een bidon ontvangen).  

 Thee zonder suiker.  

 Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers. 

  

 

Traktatiebeleid 

 

Met ingang van schooljaar 2014-2015 is in het Integraal Kind centrum de triviant in Stein een 

nieuw traktatiebeleid ingevoerd, namelijk: niet meer trakteren tijdens verjaardagen en andere 

feesten. In goed overleg tussen peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, 

basisonderwijs en de GGD is gezamenlijk nieuw beleid geformuleerd rond het thema voeding.  

Het traktatiebeleid maakt onderdeel uit van dit beleid.  
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IKC de triviant heeft ervoor gekozen de kinderen op hun verjaardag niet meer te laten trakteren 

(zowel op school, peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO). Uiteraard wordt er op de verjaardag 

van een kind uitgebreid stilgestaan bij dat feestelijk moment. De kinderen die jarig zijn worden 

flink in het zonnetje gezet!!! Dat kan ook zonder een traktatie. 

 

Verjaardagen vieren  

Op die speciale dag worden ze extra in het zonnetje gezet. Per bouw zijn er door de leraren 

en leerlingen ideeën aangedragen en afspraken gemaakt over het vieren van de verjaardag. 

Dit varieert van uiteraard verjaardagliedjes zingen – met behulp van muziekinstrumenten - tot 

het prikken van ballonnen of versieren van een "taart" op het digitale bord. En natuurlijk 

krijgen de jonge leerlingen een kroon.  

Daarnaast zijn er per bouw kaartjes gemaakt met diverse keuzeopdrachten: extra buiten 

spelen, keuzewerk, stoelendans, bellen blazen, polonaise, je laten schminken, een 

bloemenslinger omdoen, een ballon aan je stoel e.d. Hieruit mag de jarige een keuze maken; 

het is dus feest voor alle leerlingen in de groep. Zo is het niet meer trakteren een onderdeel 

van het gezondheidsbeleid van IKC de triviant  

 

Seizoensfeesten / vieringen. 

Bij vieringen zoals Sint Nicolaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen en tijdens sportdagen willen we de 

leerlingen meegeven dat lekker, gezellig en gezond prima samengaan. 

Wij streven ernaar dat bij deze gelegenheden de kinderen geen frisdrank en/of snoep krijgen. 

Natuurlijk zorgt het IKC dan weleens voor een ijsje ( bijv. op een sportdag), strooien van 

pepernoten (Sint Nicolaas) en het uitdelen van een nonnevot (Carnaval). Als we het hele jaar 

gezond kiezen, is af en toe samen genieten van een extraatje, geen probleem. 

 

 

Toezicht op beleid 

 We beschouwen de ouders als partner in ons voedingsbeleid. Graag gaan we met hen in 

gesprek over de uitvoering hiervan: tijdens ouderbijeenkomsten bijv. in de vorm van een 

onderwijscafé. 

 We streven naar bewustwording bij ouders, kinderen en medewerkers om dit beleid te volgen.  

 De medewerkers van IKC de triviant hebben een adviserende taak naar ouders en kinderen. 

Hierbij kan externe hulp in de vorm van een voedingsdeskundige worden ingeroepen. Dit kan 

onder meer in de vorm van het geven van voorlichting. 

 De medewerkers van IKC de triviant stimuleren gezond gedrag van kinderen  
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Overige pijlers 

 Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding in onze lessen. Hiervoor gebruiken 

wij onder meer het officiële lespakket “Smaaklessen”. 

 In samenwerking met Ecsplore ( buurtsportcoaches) implementeren we  het project “Smart en 

Fit” over een gezonde leefstijl.  

 We houden ouders betrokken door bijvoorbeeld regelmatig een bericht over gezonde voeding 

op onze website (ISY) te plaatsen. 

 Op onze school is altijd voor iedereen kraanwater beschikbaar. 

 Via informatie- en/of voorlichtingsbijeenkomsten houden we ouders en medewerkers op de 

hoogte van een gezonde leefstijl. 

  

Originele en feestelijke ideeën voor pauze, lunch en drinken. 

 Tips voor pauzehappen, lunchtrommels en drinken: 

www.voedingscentrum.nl/etenopschool 

 Kijk in de groente- en fruitkalender van Milieu Centraal 

 

 

 

http://www.voedingscentrum.nl/etenopschool
http://groentefruit.milieucentraal.nl/groente-en-fruit-kalender/groente-en-fruit-kalender/zoeken/formulier
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LUIZENTEAM / KRIEBELTEAM  

 

Zoals bekend hebben wij op onze school sinds enkele jaren een luizenteam opgericht.  

Dit houdt in dat wij met een groep ouders een aantal keren per jaar (minimaal 5) alle kinderen van 

school controleren op hoofdluis. Deze controles vinden altijd plaats vlak na een vakantie. 

Indien er bij een controle in de groep van uw kind hoofdluis geconstateerd wordt, krijgt u dezelfde 

dag nog een brief en een folder mee. Wij willen u vragen om op die dagen zo weinig mogelijk 

vlechtjes, staarten en/of gel in de haren te doen. Dit maakt het controleren een stuk makkelijker. 

Wanneer uw kind besmet is met hoofdluis (buiten de reguliere controles om) zouden wij u willen 

vragen om dit meteen door te geven op school. Wij plannen dan een extra controle om verdere 

verspreiding te voorkomen. Het blijft belangrijk uw kind wekelijks te controleren! Zo is de kans 

op een “uitbraak” het kleinst. 

Wanneer er behoefte is aan meer informatie, kunt u dit altijd aangeven bij de leerkracht. 

Misschien kunnen we dan een “hoofdluis-infoavond” organiseren. Ook wanneer u graag betrokken 

wilt zijn bij het luizenteam, kan dit altijd. 

 

Data luizenteam controles: 

In de week na de vakanties: 

- week 34 (2019) 

- week 42 (2019) 

- week 2 (2020) 

- week 10 (2020) 

- week 19 (2020) 
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SCHOOLREGELS 

 

Effectieve conflicthantering is een aanpak om kinderen beter te leren omgaan met ruzies en om 

een groep kinderen beter te laten functioneren. 

Veiligheid, prettige omgang en actieve inbreng van kinderen zijn hierbij de sleutelbegrippen. Aan 

de basis van een veilige schoolomgeving liggen een aantal duidelijke gedragsregels.  

De hoofdregel is: “Op onze school gaan we op een correcte manier met elkaar om”. 

Deze correcte manier houdt ook in dat een kind weet wanneer het bij een ruzie naar een leraar kan 

gaan. Enkele regels hebben het doel om ruzies klein te houden. Het betekent ook dat iedere leraar 

een kind serieus neemt als dit komt vertellen dat het lastig wordt gevallen. Door effectieve 

conflicthantering toe te passen voorkomen we pestgedrag bij kinderen. 

Het hart van de effectieve conflicthantering is de sociaal emotionele kring. Deze is erop gericht om 

de sfeer in de groep te verbeteren. Daarnaast hebben we vier conflictbegeleiders (twee per locatie) 

die procedures bewaken, buitenschoolse ruzies behandelen en voor verdieping zorgen.  

Voor u als ouders is het van belang te weten op welke manier u uw kind kunt steunen. 

De werkwijze van de conflicthantering is gebaseerd op rechtvaardigheid en vereist daardoor een 

gezamenlijke teamaanpak. Alle leraren hebben zich daarin laten scholen.  

(N.B. een uitgebreid schrijven over deze werkwijze is op school verkrijgbaar.) 

Voor verdere info m.b.t. schoolregels verwijzen wij u naar downloads website:  

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (seo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUISWERKBELEID 

 

Doelen:  

  Huiswerk kan worden meegegeven om extra te oefenen- inslijping-memoriseren: 

    Denk aan technische leesvaardigheid op tempo, oefenen van tafels etc. 

  Huiswerk dient in de groepen 7 en 8 ook als voorbereiding en gewenning t.a.v. het plannen  

    m.b.t. het VO. 

 Huiswerk wordt meegegeven t.a.v. de voorbereiding van een boekbespreking en spreekbeurt.  

   Het oefenen van “het presenteren”. Een belangrijk aspect m.b.t. het ontwikkelen van  

    persoonlijkheidsaspecten. 

 

Welk huiswerk-oefenwerk per groep: 

 

Groep 3: 

Na elke kern van Veilig Leren Lezen, krijgt elke leerling een oefenleesblad (Veilig & Vlot) mee, 

dit is ongeveer 1x per 3 weken 

 

Groep 4: 

Tot januari krijgt elke leerling maandelijks een leesblad (Vloeiend & Vlot) mee naar huis. 

Vanaf januari ontvangen de leerlingen op vrijblijvende basis, wekelijks 1 blad huiswerk 
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Groep 5: 

- 1x per week (taal/rekenen/spelling/begrijpend lezen) 1 blaadje/2 kantjes. 

- Incidenteel huiswerk zaakvakken 

- 1x boekbespreking, 1x spreekbeurt, 1x verzameling. 

 

Groep 6: 

- 2x per week (taal/rekenen/spelling/begrijpend lezen) 1 blaadje/2 kantjes. 

- Incidenteel huiswerk zaakvakken 

- 1x boekbespreking, 1x spreekbeurt, 1x werkstuk  

- “Kijkje in de krant” 

 

Groep 7: 

- 1x per week rekenen: 1 blaadje, 1 of 2 kantjes 

- 1x per week taal: 1 blaadje, 1 of 2 kantjes. 

- Incidentele herhalingsbladen en/of leerstof van dat moment. 

- 1x boekbespreking, 1x spreekbeurt, 1x werkstuk, jeugdjournaal. 

 

Groep 8: 

- 2x per week: één keer rekenen of voorbereiding 

  CITO en één keer taal of spelling. 

- 2x boekbespreking, 2x spreekbeurten, 2x 

  Werkstukken, journaal, spelling. 

- 1x per week Engels. 

 

Groep 5 t/m 8 Rekenen: 

Afspraak: leerlingen krijgen 1 blaadjes/2 kantjes mee. Een bladzijde verhaaltjessommen en een 

bladzijde automatiseringssommen. 

 

Groep 5 t/m 8 Taal: 

Afspraak groep 5 t/m 8: XL-les mee naar huis. Groep 8 geeft de XL-les na de cito eindtoets mee. 

Van te voren krijgen ze een citoboekje als huiswerk mee. 

 

Maatwerk: 

 De leerlingen die groepsdoorbrekend werken  ontvangen van dit vak het huiswerk in de groep  

   waar ze werken. Vb: reken je in groep 6 dan verzorgt de leerkracht van groep 6 voor deze  

   leerling het huiswerk. 

 Schoolbreed is het belangrijk om vast te stellen wat ons doel is m.b.t. huiswerk. Waar nodig  

   dient de leerkracht met kinderen die moeite ondervinden met het maken van huiswerk passende  

   afspraken te maken. Informeer ook altijd ouders hierin omdat alle aanpassingen die je maakt  

   hieromtrent van invloed kunnen zijn op het uitstroomniveau van het kind. 

               

 Veel kinderen op onze school volgen ook logopedie. Dit gaat ook soms gepaard met extra  

   oefenwerk thuis. We proberen in overleg met alle betrokkenen te zorgen voor gerichte  

   afstemming. 
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COMMUNICATIE EN ACTUELE INFORMATIE 

 

De school maakt voor de communicatie en het verstrekken van actuele informatie (nieuws) 

voornamelijk gebruik van digitale communicatiemiddelen.  

 

Voor de directe oudercommunicatie maakt de school voornamelijk gebruik van het programma 

ISY. Nieuws, foto’s en weblogberichten vanuit school worden via dit programma naar de ouders 

gecommuniceerd. Het programma is, in het kader van de privacy,  volledig afgeschermd van de 

buitenwereld. Alléén ouders kunnen via een inlognaam en wachtwoord toegang krijgen tot ISY.  

Naast ISY wordt af en toe gebruik gemaakt van papieren informatievoorziening, we proberen dit 

echter zo veel mogelijk te beperken, maar we proberen dit vanuit kostenbesparing en vanuit het 

milieuoogpunt zoveel mogelijk te beperken. 

 

De website van de school is vooral ingericht op algemene informatievoorziening over het IKC (en 

dus ook de school) richting de buitenwereld. Op de website vindt u een veelheid aan informatie die 

te maken heeft met het IKC. Hier vindt u bijvoorbeeld ook de laatste versie van de schoolgids, de 

jaarverslagen, informatie over de MR en de leerlingenraad. De website van de school is te bereiken 

via www.ikc-detriviant.nl 

 

INLOOPAVOND / KINDGESPREKKEN 

 

Kindgesprekken schooljaar 2019-2020: 

Dit schooljaar organiseren we voor alle groepen Kindgesprekken. De leerkracht zal met het kind in 

het begin en het einde van het schooljaar een gesprek voeren over o.a.; 

-het werken spelen in de groep. 

-de resultaten indien van toepassing. 

-het welbevinden. 

-wat willen behouden en wat zou eventueel verbeterd kunnen worden en hoe? 

Er wordt een gespreksverslag gemaakt. 

Deze gesprekken vinden plaats onder schooltijd zonder de aanwezigheid van ouders. 

Terugkoppeling vindt plaats tijdens de oudergesprekken. 

 

Oudergesprekken  schooljaar 2019-2020: 

Per schooljaar organiseren we minimaal 2 oudergesprekken. Daar waar een op basis van extra zorg 

of afstemming een extra gesprek nodig is , wordt dit natuurlijk vormgegeven. 

De ouders/verzorgers worden door de leerkracht uitgenodigd. 

 

Inloopavond (dinsdag 17 september 19.00u.-20.00u.): 

Dit schooljaar organiseren we voor alle groepen een inloopavond. Deze inloopavond wordt tijdens 

de eerste weken van het nieuwe schooljaar ingepland. Tijdens deze avond kunt u samen met uw 

zoon of dochter in de groep een kijkje nemen en kennis nemen van de gebruikte methodes en 

materialen. De leerkrachten zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en daar waar 

nodig een toelichting te geven. 

 

Kijkochtenden: 

Het is een mogelijkheid om, in overleg met de leerkracht, een moment af te spreken om in de 

groepen 1-2 een kijkje te nemen. U wordt hier door de leerkracht verder over geïnformeerd. 

 

Extra informatieavonden: 

Omdat er voor een aantal groepen dit schooljaar een aantal veranderingen/ vernieuwingen op de 

rol staan, willen we u hier graag in meenemen. Vandaar dat we u extra willen informeren over: 

- I-PAD gebruik bij het vakgebied rekenen. 

- Het invoeren van de werkwijze van Blink. 

http://www.ikc-detriviant.nl/
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- Organisatie van het werken : samenvoegen van bepaalde groepen op niveau. 

- De groep 8 zal in januari 2020 weer een extra informatieavond m.b.t. de eindtoets en het VO 

organiseren. 

M.b.t. bovenstaande wordt u via extra nieuwsbrieven via ISY verder geïnformeerd. 

 

INLOOPKWARTIER 

 

Alle leerkrachten van alle groepen zijn vanaf 8.15u. tot 8.30u. in de groep. Dit om onze leerlingen op 

te vangen en welkom te heten om zo rustig aan de lesdag te kunnen starten. 

In de eerste periode van het schooljaar (tot aan de herfstvakantie) mogen de ouders/verzorgers van de 

groepen 1 en 2 mee naar binnen. Na deze periode verwachten we dat ouders/verzorgers aan de 

klasdeur afscheid nemen. Dit vragen we met name voor het overzicht en de rust voor de kinderen en 

de leerkracht. Onze klaslokalen zijn niet zo groot en in een aantal groepen hebben we grote comb-

groepen. 

Natuurlijk kan in dringende zaken altijd een “kort” gesprekje met de leerkracht worden gevoerd. Aan 

de “nieuwe” ouders/verzorgers, waarvan het kind gedurende het schooljaar instroomt, vragen we om 

samen met de leerkracht een “overbruggingsperiode” af te stemmen. 

 

RAPPORTEN 

 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen twee keer per jaar een geheel vernieuwd digitaal  

schoolrapport.  

In dit rapport nemen de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem een belangrijke plaats in. Tijdens de 

oudergesprekken en in het nieuwe rapport wordt hieraan ruim aandacht besteed.  

 

De rapporten worden uitgereikt op: 

woensdag 5 februari 2020 

woensdag 24 juni 2020 

 

 

 

 

 

 

OUDERHULP / VRIJWILLIGERS 

 

Op onze school worden ouders en vrijwilligers bij diverse activiteiten ingeschakeld. De ouders 

werken met of voor de kinderen en dit in overleg met de leerkrachten. Lijkt het u leuk of wilt u meer 

weten over de werkzaamheden van de ouders, dan kunt u dit aan de leerkracht van uw kind vragen. 

Op school helpen de ouders eventueel mee bij de volgende activiteiten: 

 - lezen (onderbouw) 

 - gymnastiek 

 - handvaardigheid 

 - zwemmen 

 - overblijven  

 - begeleiding bij excursies, bezoek aan de bieb enz. 
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DIENSTVERLENENDE INSTANTIES 

 

Inspectie 

Inspectie van het onderwijs 

 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 

misbruik, discriminatie, extremistische onderwerpen, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt 

vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief) 

 

Partners in Welzijn 

Partners in Welzijn ondersteunt en verbindt organisaties in de Westelijke Mijnstreek.  

P.I.W. realiseert ondermeer algemeen maatschappelijk werk. 

MFC De Molenberg 

Molenstraat 158, 6191 KR  BEEK 

Tel: 046-4288060 

 

Veilig Thuis 

Tel: 088-8805014 

Noodnummer: 0800-2000 

 

Gemeente Stein 

Loketzorg (WMO en Jeugd) 

Tel. 046-4359393 

info@gemeentestein.nl 

 

CJG Westelijke Mijnstreek 

Omphaliusstraat 1  

6171 KR Stein 

Tel: 046-8506910 

www.cjg-wm.nl

mailto:amkzuid@bjzlimburg.nl
http://www.cjg-wm.nl/
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Onzekerheid, pesten, problemen op school of  

met vriendjes, belonen en straffen… 

Vragen over opgroeien of opvoeden?  

Kom naar het Centrum voor Jeugd en Gezin!  

 

 

Je kindertijd is de mooiste tijd van je leven zeggen ze. Dat kan best waar zijn, maar toch is het 

zelfs voor kinderen niet altijd rozengeur en maneschijn. En ook ouders komen onvermijdelijk te 

staan voor vragen die te maken hebben met het opgroeien en opvoeden van hun kinderen. 

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek kunnen jongeren en ouders terecht 

met alle kleine en grote vragen die spelen in een gezin 

 

Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar 

Volwassenen lijken soms te vergeten dat je als kind onzeker kunt zijn over je uiterlijk, over je 

gedrag, over verliefdheid of pesten en noem maar op. Dat je met vragen zit die je aan vriendjes, 

ouders of onderwijzers niet durft stellen. Dat je ook heel praktische vragen kunt hebben, 

bijvoorbeeld over de regels thuis of over zakgeld. Met al die vragen kun je terecht in het CJG bij 

jou in de buurt. Er is ook een wisselend programma van trainingen en cursussen waar je iets aan 

kunt hebben, bijvoorbeeld Weerbaarheid of Sociale Vaardigheden.  

 

Ouders 

Als je vragen hebt over het opgroeien en opvoeden van je kind kan het CJG helpen. Denk aan 

vragen over problemen op school of met vriendjes, pesten, belonen en straffen, zakgeld, 

pubergedrag en àlle andere onderwerpen (relatie, financiën, etc.)waar gezinnen mee te maken 

kunnen krijgen. Het is de normaalste zaak van de wereld dat je met zulke vragen naar het CJG 

gaat. Je wilt immers dat je kind opgroeit tot een gezonde en evenwichtige volwassene en het CJG 

kan je daarbij ondersteunen. Het CJG is de spil in het uitgebreide netwerk van instellingen die zich 

bezighouden met de opvoeding, de gezondheid en het welzijn van je kind. Er is bovendien een 

uitgebreid programma van activiteiten als themabijeenkomsten en cursussen. 

 

Goed advies en snelle hulp 

In het CJG Westelijke Mijnstreek bundelen we de krachten van deskundigen op het gebied van 

opvoeden en opgroeien in jeugdgebiedsteams bestaande uit professionals als de jeugdarts. Sociaal 

pedagogisch medewerker, maatschappelijk werk en MEE consulent. (De andere functies kunt u op 

onze website terugvinden onder gebiedsteams) Het gebiedsgericht werken is een methodiek 

waarbij we gezamenlijk willen zorgen voor korte lijnen en snelle antwoorden op uw hulpvraag. U 

als gezin bent leidend in uw eigen hulpvraag en onze professionals gaan u ondersteunen hier zelf 

en eventueel met behulp van uw omgeving mee om te gaan. 

 

Het CJG Westelijke Mijnstreek is een netwerkorganisatie waarin de GGD Zuid-Limburg, Partners 

in Welzijn, MEE Zuid-Limburg, Bureau Jeugdzorg Limburg en Orbis Jeugdgezondheidszorg 

samenwerken. Verder werkt het CJG samen met het onderwijs, Veiligheidshuis, specialiseerde 

zorg, zelfstandige zorgaanbieders, de gemeente en andere netwerkpartners. Door de intensieve 

samenwerking is het mogelijk om snel gepaste en samenhangende hulp te bieden. 

 

Er is altijd een CJG in de buurt. Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren tot en met 23 jaar 

kunnen zonder afspraak binnen lopen. Daarnaast is het CJG ook een adviescentrum voor alle 

professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij opvoeden, opgroeien en ontplooien. Je bent 

welkom zonder afspraak, (zie voor adressen www.cjg-wm.nl) maar wil je zeker zijn dat er iemand 

is die je direct te woord kan staan, neem dan eerst even telefonisch of via de mail contact op.  

 

Vanaf nu kun je ook voor al je vragen terecht op onze website (www.cjg-wm.nl) waar onze 

digitale assistente je helpt met je vragen, je direct je vraag kunt opzoeken en contact kunt leggen  

http://www.cjg-wm.nl/
http://www.cjg-wm.nl/
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met de juiste hulpverlener. Ook kun je onze gratis opvoedapp op de gsm installeren (zoek op CJG 

Westelijke Mijnstreek in de store) Wij kijken samen mee naar de beste aanpak voor je vraag. 

 

VERWIJSINDEX 

 

Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex. 

Met ingang van 1 augustus 2010 zijn de Nederlandse gemeenten wettelijk verplicht om aan te 

sluiten op de landelijke Verwijsindex risicojongeren (VIR). De  

VIR brengt risicosignalen van professionals, zowel binnen gemeenten als over gemeentegrenzen 

heen, bij elkaar en informeert meldende professionals onderling over hun betrokkenheid bij 

jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar. Met behulp van de VIR blijft de jongere in beeld, kunnen 

professionals signalen afgeven en hun activiteiten op elkaar afstemmen. De VIR wordt gevoed 

door regionale Verwijsindexen. 

 

Alle basisscholen in de Westelijke Mijnstreek zijn sinds kort aangesloten.  De Verwijsindex is een 

online hulpmiddel voor hulpverleners om snel met elkaar in contact te komen. Hulpverleners 

geven in de verwijsindex een signaal af wanneer zij vaststellen dat het opgroeien van het kind met 

enige zorg  verloopt.  Dit gebeurt aan de hand van landelijk bepaalde criteria. Het gaat enkel over 

het bericht DAT er zorgen zijn, in de verwijsindex staat niet WAT de zorg is. Als blijkt dat er 

minimaal nog een signaal over hetzelfde kind is afgegeven, dan ontstaat er een match tussen de 

meldende organisaties. Deze organisaties nemen contact met elkaar op ten behoeve van de 

gesignaleerde jeugdige. 

Doel van de Verwijsindex is door tijdig de hobbels in ontwikkeling naar volwassenheid te 

signaleren, eerder de betrokkenen in beeld te hebben en sneller eenduidigheid in handelen na te 

streven. Een sluitende aanpak, en niet langs elkaar heen werken, begint bij het van elkaar weten en 

vervolgens vooral samenwerken. De Verwijsindex is daarmee niets meer dan een ondersteunend 

instrument voor professionals om bij zorgen gemakkelijk met elkaar in contact te komen en 

onderling afspraken te maken betreffende de hulpverlening.   

 

Als de school een melding doet, wordt dat altijd met de ouders besproken. In de Westelijke 

Mijnstreek is afgesproken dat de kinderen die in het ZAT worden besproken zullen worden 

gemeld. De intern begeleider is voor onze school meldingsbevoegd.  Er zullen pas gegevens 

worden uitgewisseld als de ouder daarmee instemt, danwel wanneer er een situatie van dreiging 

ontstaat. 

Kinderen vanaf 12 jaar wordt ook om instemming gevraagd. 

 

Andere instanties die aan de Verwijsindex meedoen zijn o.a. de GGD. Orbis-JGZ, Huisartsen, 

Maatschappelijk Werk, het voortgezet onderwijs, de peuterspeelzalen,  Bureau Jeugdzorg, het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 

Op de website www.verwijsindex.tv/ouders  vindt u meer informatie. 

 

   

 

 

 

 

http://www.verwijsindex.tv/ouders
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JEUGDGEZONDHEIDSZORG GGD ZUID LIMBURG  

 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de 

lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 

tot 18 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een 

gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en 

opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ  werkt nauw samen 

school en met andere organisaties rondom de jeugd. 

 

Gezondheidsonderzoek 

Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Tijdens het 

onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de JGZ eventuele problemen op tijd op te 

sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we 

samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met de school en andere organisaties 

rondom de jeugd. De onderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente  of  op 

school. 

 

Uw informatie is erg belangrijk 

U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op 

moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei 

gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw 

kind. 

 

Mijn Kinddossier 

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt vanaf oktober 2019 met Mijn Kinddossier. Dit is een 

online ouderportaal waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ. 

In Mijn Kinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment: 

 Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien 

 Het gegeven advies nalezen 

 Betrouwbare opvoedinformatie lezen 

 De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje 

 

Ook kunt u herinneringen van afspraken per sms krijgen. In het najaar van 2019 ontvangt u een 

brief met inloggegevens voor Mijn Kinddossier. 

 

Inentingen 

DTP/BMR vaccinatie: 

In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste  twee inentingen tegen DTP 

(difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Hiervoor krijgt u een aparte oproep. 

HPV vaccinatie: 

Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen 

baarmoederhalskanker.  
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-  In 2019 krijgen tieners die dan 14 jaar worden, een vaccinatie tegen meningokokken, typen A, 

C, W en Y aangeboden. 

 

Vragen of zorgen? 

Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Is er sprake van leerproblemen of 

andere problemen? Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. We bekijken 

samen met u wat we eraan kunnen doen. 

 

Contact 

Team JGZ 

Jeugdartsen:    Ellen Wolfs / Saskia Windraeken  

Jeugdverpleegkundigen:  Kicky Lenz / Mabelle der Vries en Sanne Welters 

Doktersassistente:  Brigitte Knops 

Email:     infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl   

Tel.nr     088-8805035 (op werkdagen van 8.30u.-12.30u. 

https://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/ 

 

InfectieziektebestrijdingGGD Zuid Limburg 

Basisonderwijs schooljaar 2019-2020 

Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in staat om de lessen te 

volgen. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het beste in een huiselijke 

omgeving worden opgevangen. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of 

huiduitslag kan meestal wel gewoon meedoen in de groep. 

 

Bij enkele besmettelijke ziekten – die ernstig kunnen verlopen – mag het zieke kind niet naar 

school komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en beroepsleerkrachten om ook 

besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het 

besmettingsrisico voor anderen wordt “wering” genoemd. Is uw kind ziek en heeft het (mogelijk) 

een infectieziekte geef dit dan altijd aan bij de school. De school kan dan zo nodig overleggen met 

de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg of uw kind wel of niet tijdelijk van 

school geweerd moet worden. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere kinderen nog 

niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is. 

 

Daarnaast is melden belangrijk omdat de school – al dan niet in overleg met de GGD – zo nodig 

maatregelen kan nemen, bijv. door andere ouders te informeren, of gezamenlijk met de GGD een 

uitbraakonderzoek te starten. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over infectieziekten, neem dan contact op met de unit infectieziektebestrijding van 

GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088-8805070 (ma t/m vrij 8.00u-16.30u.) of 

infosim@ggdzl.nl  

 
 

 
 

mailto:infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl
https://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/
mailto:infosim@ggdzl.nl
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LOGOPEDIE OP SCHOOL 
 

Vanaf 1 januari 2018 heeft Logopediepraktijk Aan de Maas, naast de reeds bestaande 

praktijklocaties in de gemeente Stein, een dependance geopend op onze school.  

Vanaf die datum wordt op onze school voor alle leerlingen logopedische zorg en behandeling 

aangeboden. Onder schooltijd kan de behandeling van uw kind plaatsvinden op de schoollocatie 

van uw kind. Buiten schooltijd kunt u uiteraard terecht op andere logopediepraktijklocaties al dan 

niet verbonden aan Logopediepraktijk Aan de Maas. Behandeling onder schooltijd (van 

leerplichtige kinderen) door een logopedist op een locatie buiten school kan slechts na 

toestemming van de directie plaats vinden.  

U heeft natuurlijk keuzevrijheid door welke logopedist uw kind behandeld zal worden. 

 

De logopedische zorg die op scholen binnen het basisonderwijs wordt verleend door 

Logopediepraktijk Aan de Maas komt voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraars in 

aanmerking. De logopedisten van Logopediepraktijk Aan de Maas werken volgens de 

beroepsvereniging geldende “Beroepscode voor Logopedisten”, de voorwaarden conform 

“Standpunt NVLF Logopedie op school” en de voorwaarden 'Paramedische zorg op scholen' 

van de ziektekostenverzekeraars. 

De belangrijkste praktische regels voor logopedie op school zijn: 

1. De ouders/verzorgers van de cliënt zijn aanwezig bij minimaal 50% van de behandelingen. Bij 

de intake, tussen- en eindevaluatie zijn de ouders/verzorgers altijd aanwezig. Bij de overige 

behandelingen waarbij de ouders niet aanwezig zijn, zullen thuiswerkopdrachten en 

oefeningen meegegeven worden. 

2. Behandeling komt alleen voor vergoeding in aanmerking op verwijzing van een huisarts, 

schoolarts (jeugdarts), tandarts of medisch specialist.  

3. Ouders melden zelf hun kind aan voor onderzoek en/of behandeling door de logopedist. 

Tevens geven de ouders aan de behandelende logopedist tijdig door wanneer de behandeling 

niet door kan gaan. 

4. De dependance van Logopediepraktijk Aan de Maas is eveneens toegankelijk voor en na 

schooltijd en tijdens schoolvakanties. 

5. De praktijk is ook voor derden die geen deel uitmaken van de onderwijslocatie toegankelijk.  

6. De schoolleiding en de ouders zijn verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen 

van de leerplichtwet. Het verlenen van paramedische zorg op school dient te geschieden 

met in achtneming van de bepalingen van de leerplichtwet. 

7. Tijdens het wachten in de wachtruimte verzoeken wij u toezicht te houden op uw kind. 

8. De cliënt heeft de keuzevrijheid door welke van de 7 logopedisten (verbonden aan 

Logopediepraktijk Aan de Maas) deze behandeld wil worden.  
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9. De logopedist is onafhankelijk. Er is geen sprake van belangenverstrengeling tussen de 

onderwijsinstelling en de logopedist die behandelt binnen de onderwijsinstelling. 

  

De logopedisten die samenwerken binnen Logopediepraktijk aan de Maas zijn: 

 José Diederen 

 Nike Jongen 

 Marilyn Penders 

 Pia Houben 

 Gert Vrancken 

 Katja de Bruijn 

 Stella Verboom 

 

KLACHTEN EN KLACHTENPROCEDURE 

 

In het kader van de Kwaliteitswet heeft stichting Kindante een klachtenregeling vastgesteld, die te 

vinden is op de website van Kindante. 

klik hier 

 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling 

overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden 

afgehandeld. Over het algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de 

eigen leerkracht. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek 

met de directie bij voorkeur de volgende stap. 

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar 

tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan met een beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in 

dat men de klacht in eerste instantie ter sprake kan brengen bij de schoolcontactpersoon op school. 

 

Schoolcontactpersoon 

Bij de schoolcontactpersoon kan men terecht met een klacht. De schoolcontactpersoon is degene 

die u de weg kan wijzen bij klachten. De schoolcontactpersoon is op de hoogte van de mogelijke 

stappen die ondernomen kunnen worden om de ouder of leerling met een klacht te ondersteunen 

bij het zoeken naar een oplossing.  

 

De schoolcontactpersoon / personen van onze school zijn: 

- Naam:   Mevr. M. Berix 

- Mailadres:  m.berix@ikc-detriviant.nl 

- Telefoonnummer: 046-4331209 

- Werkdagen:  dinsdag t/m donderdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kindante.nl/Klachtenregeling?parentId=440
https://www.kindante.nl/Klachtenregeling?parentId=440
mailto:m.berix@ikc-detriviant.nl
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Integraal Kind Centrum de triviant 
 

 

Website:                                      www.ikc-detriviant.nl 

 

Basisonderwijs                            De Halstraat 42 

                                                      6171 HK  Stein 

                                                      046-433 12 09 

 

Kinderdagopvang                       06-23 95 30 51  

 

Buitenschoolse opvang               06-30 40 09 53 

 

Peuterspeelzaal                            046-426 24 38 

 


