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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van basisschool ’t Bijenveld. In deze gids geven
wij een beeld van onze school.
Wij zijn een prachtige sfeervolle school, gevestigd in het Kulturhus Leuth,
in de gemeente Berg en Dal.
Onze school is volop in ontwikkeling en beweging. Wij volgen de
maatschappelijke ontwikkelingen en dragen zorg voor een goed
onderwijskundig concept wat passend is voor de kinderen en om hen
goede bagage mee te geven voor hun toekomst. Kinderen krijgen bij ons
op school de ruimte om zich breed te ontwikkelen in een veilige omgeving.
Als ouder wilt u graag dat uw kind zich thuis voelt op school en optimaal de
gelegenheid krijgt om te leren. U verwacht een goede sfeer en een goede
inhoud en opzet van het onderwijs. In deze gids vindt u de informatie over
hoe wij dat realiseren. Voordat uw kind bij ons op school komt, kunt u bij
ons langskomen om kennis te maken en de sfeer te proeven. Wij nodigen
u van harte uit!
Deze gids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad.
De schoolgids is voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun
kind en voor de ouders die een kind bij ons op school hebben.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders een
digitaal exemplaar van deze schoolgids. Nieuwe ouders krijgen deze
volledige schoolgids geprint uitgereikt.
Deze hele schoolgids is tevens voor iedereen te vinden op
www.bijenveld.com.

Wij wensen alle kinderen een fijn en leerzaam schooljaar toe.

Namens het team,
Monique Vromen
Meerscholen directeur SPO Condor
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1 Organisatie van onze school
’t Bijenveld is een Rooms Katholieke school voor basisonderwijs met dit
schooljaar 125 leerlingen. Onze school ligt in de dorpskern van Leuth,
behorend bij de gemeente Berg en dal. Het dorp ligt in de Duffelt, de
streek tussen Nijmegen en Kleef. In onze gemeente zijn 12 basisscholen.
Deze scholen staan in de dorpskernen Beek, Ooij, Kekerdom en Leuth,
Groesbeek (Breedeweg, de Horst, Centrum) en Millingen aan de Rijn.
Onze school valt onder het bevoegd gezag van stichting primair onderwijs
Condor, samen met nog negen andere basisscholen in de gemeenten
Heumen en Berg en dal. De missie van onze stichting is: ”Leren leren
doen we samen”.
De basisformatie bestaat uit zes formatieplaatsen. Op basisschool ’t
Bijenveld werken tien leerkrachten, een intern begeleider, een conciërge,
een administratief medewerkster en een directeur.
In het huidige onderwijs werken steeds meer parttimers en hebben steeds
meer mensen recht op verlofdagen in de vorm van bijvoorbeeld
compensatieverlof. Het grote voordeel hiervan is dat meer mensen
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Het
gevolg is wel dat er steeds vaker meer dan één gezicht voor de klas staat.
Ons streven is om dit beperkt te houden tot maximaal twee leerkrachten, al
zal dat niet altijd mogelijk zijn.
Schooltijden
Groep 1/2

ma/di/do/vrij
wo*
ma/di/do

8.30 - 12.00 uur
8.30 - 12.15 uur
13.15 - 15.15 uur

* De kinderen van groep 1-2 zijn achtien woensdagochtenden vrij volgens
rooster. U vindt deze data in de jaarkalender.
Groep 3 t/m 8

ma/di/do/vrij
wo
ma/di/do/vrij

8.30 - 12.00 uur
8.30 - 12.15 uur
13.15 - 15.15 uur

Inloop en toezicht op het schoolplein
De kinderen (en hun ouders) zijn ’s ochtends vanaf 08.20 uur welkom om
de school binnen te komen. De leerkrachten zijn vanaf dat tijdstip in de
groep aanwezig. ’s Middags kunnen de kinderen vanaf 13.05 uur weer op
het schoolplein komen spelen. Bij goed weer spelen de kinderen tot 13.15
uur buiten en gaan dan als de bel gaat naar binnen. De kinderen van
groep 1-2 kunnen naar binnen gebracht worden en de andere kinderen
mogen zelfstandig.
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Aan het einde van de ochtend en middag worden de kinderen van groep 12 in de school opgehaald. Ouders kunnen vanaf 11.55 uur en 15.10 uur
binnen in de hal wachten.
Tussen de middag wordt het schoolplein gebruikt door de tussenschoolse
opvang. Het is voor de ouders die dit organiseren erg onoverzichtelijk als
de kinderen die geen gebruik maken van deze tussenschoolse opvang te
vroeg op school zijn. Laat uw kind dus niet al te vroeg naar school
gaan, want het kan pas vanaf 13.05 uur op het schoolplein terecht,
dan is er toezicht. Tijdens het speelkwartier ’s ochtends is er toezicht van
de leerkrachten.
Vakanties
Vakanties worden regionaal afgestemd. Onze school houdt zich aan deze
afspraken.
Het vakantierooster voor 2018-2019, aangevuld met vrije dagen en
studiedagen is als volgt:
Herfstvakantie

15 oktober t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsvakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie
Vrije dagen

24 december t/m 4 januari 2019
4 maart t/m 8 maart 2019
22 april 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 mei t/m 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 18 augustus 2019
8 oktober 2018 (Leuthse Kermis)
9 oktober 2018 (Leuthse Kermis)
21 december 2018
1 maart 2019
5 juli 2019
08 oktober 2018
28 november 2018
07 februari 2019
07 juni 2019

Vrije middagen

Studiedag team

Op de vrije dagen, de vrije middagen en de studiedagen zijn alle kinderen
van groep 1-8 vrij.
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Bestuur
Onze school valt sinds 1 augustus 2006 onder de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van Stichting Primair Onderwijs Condor.
Deze stichting bestaat uit tien basisscholen:
• De Tandem in Nederasselt
• De Zilverberg in Overasselt
• Sint Joris in Heumen
• De Regenboog in Malden
• De Komeet in Malden
• ’t Bijenveld in Leuth
• Op Weg in Ooij
• Sint Laurentius in Kekerdom
• De Biezenkamp in Beek
• De Sint Martinusschool in Millingen aan de Rijn
Stichting Condor is verantwoordelijk voor een goed financieel en
personeelsbeleid. Zij draagt zorg voor een goede samenwerking met de
gemeente en andere externe instanties.
De raad van toezicht, bestaat uit vrijwilligers, is belast met het intern
toezicht op de directeur-bestuurder.
De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting, onder
toezicht van de raad van toezicht en is tevens het bevoegd gezag van de
stichting.
De directeur-bestuurder maakt en bespreekt het beleid met de geledingen
(managementteam, personeel en ouders) van de stichting.
Een strategisch beleidsplan wordt vastgesteld voor de periode van vier
jaar. In een jaarplan geven wij, binnen onze stichting, invulling aan dit
beleid.
Oudervereniging
Onze school heeft een oudervereniging met een vertegenwoordiging uit
alle groepen middels de klassenouders. Deze oudervereniging beheert de
vrijwillige, bewust laag gehouden, ouderbijdrage (€ 40,00) en geeft
ondersteuning bij diverse activiteiten. In dit bedrag zijn deels de kosten
voor de kampdagen en het schoolreisje inbegrepen. De kinderen van
groep 1 t/m groep 8 gaan bij ons op school op schoolreis.
De klassenouders zijn actief in werkgroepen met leerkrachten. Eén
leerkracht woont de vergaderingen van de oudervereniging bij.
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Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een op iedere school wettelijk
verplicht gesteld orgaan met als doelstelling: “Het bevorderen van de
inspraak van het onderwijzend en niet onderwijzend personeel en de
ouders (voogden, verzorgers) bij de besluitvorming van het bevoegd gezag
(bestuur en schoolmanagement). Bij ons op school bestaat de
medezeggenschapsraad uit twee ouders en twee personeelsleden. De
directeur is adviserend lid.
Hun gemeenschappelijke belang is de school en het kind. De
medezeggenschapsraad kent algemene en bijzondere bevoegdheden,
welke zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.
De MR heeft twee soorten recht:
Adviesrecht: De adviezen bij onderstaande thema’s worden serieus
genomen worden, maar zijn niet bindend.
De MR heeft o.a. adviesrecht bij:
• verandering van de grondslag
• fusies van scholen en/of besturen (instemming)
• aanstelling of ontslag schoolleiding
• vakantieregeling
• begroting
• uitbreiding, inkrimping werkzaamheden school
Instemmingsrecht: zonder instemming kan het bestuur bepaalde
beslissingen niet nemen. Instemming is nodig bij:
• verandering van onderwijskundige doelstellingen
• vaststelling of wijziging van het schoolplan
• vaststelling of wijzigingen van het schoolreglement
• werktijdenregeling
• arbeidsomstandigheden
• formatie inzet
• vaststellen van de schoolgids
De medezeggenschapsraad brengt één keer per jaar een jaarverslag uit,
waar iedereen kennis van kan nemen. Tussentijds zal de
medezeggenschapsraad na iedere vergadering haar achterban informeren
via de website, in de teamvergadering of per e-mail.
Het schoolmanagement luistert naar argumenten van de MR en laat deze
zwaar wegen bij het uiteindelijk besluit.
Door actief te zijn in de MR kunt u dus invloed uitoefenen op de gang van
zaken op de school van uw kind. U kunt zich verkiesbaar stellen of op zijn
minst bij verkiezingen uw stem uitbrengen. De vergaderingen zijn
openbaar. U mag deze vergaderingen dus bijwonen.
Er is ook een Gemeenschappelijke MR binnen ons bestuur.
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Medezeggenschapsraad 2018 -2019 .
Ouders
Anton Spierenburg
Vacant
Leerkrachten
Carmen Verstegen
Margo Sniedt
Mocht u nog suggesties, ideeën of vragen hebben dan kunt u hiervoor
terecht bij Carmen Verstegen. U kunt mailen naar: bijmr@xs4all.nl
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2 Onze visie
Op ’t Bijenveld ben je in beweging
Onze visie is dat je als kind op basisschool ’t Bijenveld je optimaal moet
kunnen ontwikkelen om een zelfstandig en verantwoordelijk mens te
worden met voldoende kennis, vaardigheden en competenties voor het
vervolgonderwijs en je leven.
Om dit te bereiken vinden wij dat kinderen in beweging moeten komen en
zijn. Zij zijn actief bij hun eigen leer-en ontwikkelproces en krijgen de
ruimte om hun zelfstandigheid te vergroten en hun persoonlijke talenten te
ontwikkelen.
Onze visie is dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen:
- wanneer zij zich in een veilige omgeving bevinden;
- wanneer het leren voor hen betekenisvol is;
- wanneer zij betrokken zijn bij het onderwijs.
Onze visie is dat het leren van kinderen gebeurt op school en in de
thuissituatie. Daarom vinden wij dat er goede aandacht moet zijn voor de
relatie met anderen (ouders en omgeving) en voor de verbintenis van het
leren buiten school en het leren op school.
Om kinderen de gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen,
hechten wij waarde aan de samenwerking met en tussen kinderen,
leerkrachten, ouders en omgeving.
Onze visie is dat er volop ruimte moet zijn voor vernieuwing, verbetering
en uitdaging.

Tevens hebben wij een specifieke schoolkleur. Deze schoolspecifieke
kleur geeft aan wat de sterke kanten van onze school nu zijn en in de
toekomst moeten blijven/worden
Basisschool ’t Bijenveld geeft kinderen:

een veilige omgeving
ontwikkelen
werken

ruimte om zich optimaal te

leerervaringen door samen met anderen te

een breed onderwijsaanbod

ontwikkeling door te maken

kwalitatief goede

onderwijsinhoud en goede materialen
omgeving

zelfverantwoordelijkheid

zelfstandig functionerend mens
verbindingen te maken

tijd om hun eigen
interactie met de

begeleiding naar een
de mogelijkheid om

respect voor anderen en de

omgeving.
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De uitwerking van de visie en het formuleren van de schoolspecifieke kleur
hebben ertoe geleid dat wij aan de volgende speerpunten grote waarde
hechten:
 Kinderen kunnen zich breed ontwikkelen. De kinderen ontwikkelen
zich vooral door wat de leerkracht ze, op het juiste niveau, te bieden
heeft en doordat het onderwijs aansluit bij de belangstelling en de
ontwikkeling van het kind.
 Kinderen zijn zelfstandig en zelfverantwoordelijk. De kinderen
worden niet afhankelijk van de leerkracht, maar steeds meer
verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en ontwikkeling, waarbij
de leerkracht wel een duidelijk sturende rol heeft.
 Kinderen voelen zich vrij en veilig bij ons op school. Dit betekent dat
de leerkracht, samen met de kinderen, zorgt voor een goed
pedagogisch klimaat.
 Wij werken met thema’s. Deze thema’s zijn uit de sociaal-culturele
werkelijkheid van de kinderen. Een thema heeft verschillende
activiteiten, waarbij de kinderen zich cognitief, sociaal en emotioneel
kunnen ontwikkelen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen.
Dit betekent dat zij de cognitieve vaardigheden ontwikkelen in een
ononderbroken ontwikkelingslijn. De leerkracht helpt en begeleidt de
kinderen bij het verwerven van kennis en vaardigheden.
Ook ontwikkelen de kinderen bij ons op school sociale vaardigheden, zoals
respectvol omgaan met andere kinderen, met andermans mening en het
kritisch staan ten opzichte van alles wat rondom hen en met hen gebeurt.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op diverse manieren en op
verschillende momenten met elkaar samenwerken om zo sociale
vaardigheden te verwerven.
De kinderen bij ons op school krijgen de ruimte om te zijn wie ze zijn. Ze
leren daarbij zichzelf te uiten en om te gaan met de gevoelens van andere
kinderen. Door te weten wie ze zijn, kunnen ze uiting geven aan hun eigen
levensstijl en hun eigen creatieve manier van denken. Wij helpen ze
daarbij creatieve technieken te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat
kinderen zich fysiek, mentaal en emotioneel gezond ontwikkelen.
Accenten
Bovenstaande doelstellingen willen we bereiken en daarbij leggen wij de
volgende accenten. Deze accenten maken ’t Bijenveld tot wat het is en
moeten ertoe bijdragen dat de kinderen een goed zelfbeeld houden en vol
zelfvertrouwen en goede vaardigheden hun verdere leven in kunnen gaan.
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Gelijke ontwikkelingskansen
Wij creëren op ’t Bijenveld een omgeving, waarbinnen ieder zich op een
eigen wijze en in eigen hoedanigheid kan ontwikkelen. Wij houden
rekening met verschillen in de beheersingsgraad van de eerdergenoemde
vaardigheden en begeleiden en stimuleren extra waar dat nodig is. Voor
alle kinderen willen wij op een gelijkwaardige wijze (niet op een gelijke
wijze) de ontwikkelingskansen vergroten binnen hun eigen
ontwikkelingsmogelijkheden.
Willen wij gelijkwaardige kansen geven, dan moeten wij verdergaan met
het afstemmen van ons onderwijs op de individuele
ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijsbehoeften van kinderen. Dit
betekent dat wij aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling en
kinderen de ruimte geven om te ontwikkelen wat ze nog net niet kunnen.
Het kind staat centraal met zijn/haar mogelijkheden en het programma
wordt daarop aangepast. Dit binnen de grenzen van het mogelijke in die
klas en in deze school.

Differentiatie
Op ’t Bijenveld houdt differentiatie in dat (verschillende) stof op
verschillende manieren aangeboden en verwerkt kan worden. Er bestaan
uiteenlopende manieren van aanbieden:
• klassikaal (uitleg aan alle kinderen tegelijk)
• groepsgewijs (uitleg aan een kleine groep kinderen die het nodig
hebben)
• individueel (uitleg aan een kind) verlengde en uitgestelde instructie
Verder differentiëren wij in de volgende verwerkingsvormen:
• tempo (de een doet wat langer over iets, dan de ander)
• hoeveelheid (de een heeft wat meer of wat minder nodig dan de ander)
• moeilijkheidsgraad (de een kan moeilijkere sommen aan dan de ander)
• compacten en verrijken (de een heeft meer behoefte aan verrijkingsstof
dan de ander)
Wij zijn ervan overtuigd, dat een kind zijn eigen talenten heeft en het ene
vak beter kan dan het andere. Daarom zoeken wij bij ieder vak en vaak
zelfs bij ieder vakonderdeel naar de juiste differentiatievorm. Door die
juiste keuze kunnen we zo veel mogelijk voorkomen dat kinderen uitvallen
en minder betrokken zijn om zich te ontwikkelen. Wij willen graag de
interesse en belangstelling van de kinderen groot houden, door ze de
juiste lesstof aan te bieden.
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Meer- hoogbegaafdheid.
Meer- en hoogbegaafde kinderen verdienen specifieke aandacht, niet
alleen binnen het onderwijs, maar ook in de thuissituatie. De extra zorg
betreft twee gebieden:
a. De sociaal-emotionele ontwikkeling
Meer- en hoogbegaafde kinderen vinden niet altijd vanzelfsprekend
aansluiting bij andere kinderen (interpersoonlijke aspecten), maar
kunnen soms niet in zichzelf in een natuurlijke balans komen (intra
persoonlijke aspecten). Samenwerking tussen ouders en school is
onmisbaar om deze kinderen goed te ondersteuning op hun weg naar
volwassenheid.
b. De cognitieve ontwikkeling
Meer- en hoogbegaafde kinderen verwerven niet automatisch leerstof.
Ze hebben extra/specifieke begeleiding/instructie nodig. De school is
voor een hoogbegaafd kind – net als voor andere kinderen – de plaats
waar het mogelijkheden moet krijgen om kennis en vaardigheden te
verwerven.

Wij willen meer- en hoogbegaafde kinderen structureel signaleren,
professioneel diagnosticeren en van daaruit handelingsgericht
ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. Hierbij krijgen wij ondersteuning
van een specialistische leerkracht binnen onze stichting.
Wij willen voor deze kinderen een zo passend mogelijk pedagogisch en
didactisch aanbod realiseren, hetgeen aansluit bij het aanbieden van
passend onderwijs. Dit willen wij doen in nauwe samenwerking met de
ouders.
Als toevoeging op het aanbod bij ons op school, hebben wij drie maal per
schooljaar een kangoeroeklas. De daarvoor in aanmerking komende
leerlingen gaan in die periode één dagdeel in de week naar de
kangoeroeklas. Daar krijgen zij les en begeleiding van een speciaal
daarvoor aangenomen specialistische leerkracht.
Kritische en open houding
Wij willen de kinderen leren om kritisch te (blijven) staan ten opzichte van
alles wat rondom en met hem gebeurt. Een kind staat van nature open
voor iedereen en voor zijn omgeving en heeft van nature een brede
belangstelling. Wij willen de kinderen de ruimte geven om met deze open
en betrokken houding de wereld en het “waarom” te ontdekken. Daarnaast
laten wij de kinderen ervaren dat er meerdere waarheden kunnen zijn, dat
er twee kanten van een medaille zijn en dat er verschillende opvattingen
bestaan.
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Intrinsieke motivatie en betrokkenheid
Intrinsieke motivatie, motivatie vanuit jezelf, omdat jij iets leuk vindt, omdat
jij erbij betrokken bent. Op school streven wij ernaar dat de kinderen die
van zichzelf automatisch intrinsiek gemotiveerd zijn, dit ook blijven. Hoe
maken wij dit waar? Wij doen dit door het kind werk aan te bieden dat op
of net iets boven zijn niveau ligt. Door de ervaring dat jij iets kunt, raak je
extra gemotiveerd en ben je betrokken. De betrokkenheid vergroten wij
door kinderen de ruimte te geven, om de dingen die hen interesseert, in
het onderwijsprogramma een plaats te geven.
Als het kind kan leren, dan wil het ook leren en dan wil het zeker ook
verder. De leerkracht zal werk aanbieden dat een kind uitdaagt om zich te
ontwikkelen en ervoor zorgt dat dat kind zich competent voelt.
Voorwaarde voor die intrinsieke motivatie is dat het kind zich prettig en
veilig voelt op school. Wij stellen alles in het werk om dit voor alle kinderen
te realiseren. Dit betekent o.a. het aanspreken van kinderen op niet
gewenst gedrag en het bespreekbaar maken van plaag- en pestsituaties in
en buiten de klas. Door het bespreekbaar maken hiervan, laten wij
kinderen ervaren dat ‘goed’ bedoelde plagerijen door een ander als pesten
kan worden ervaren.
Daarnaast leren wij de kinderen dat je met respect en vriendelijk met
elkaar omgaat. Een belangrijke gedragsregel is dat jij ergens mee moet
stoppen als de ander duidelijk maakt dat hij of zij dat niet leuk vindt.
Zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfontplooiing
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren dat ze zelfverantwoordelijk zijn
voor hun eigen leren en hun eigen ontwikkeling. Daarbij stimuleren wij de
zelfstandigheid van het kind. Als het kind zelfstandig kan leren, kan het
zichzelf ontplooien in de zich steeds vernieuwende, rijker wordende,
veranderende maatschappij. Als wij het kind leren ‘een leven lang te leren’,
is het in staat mee te blijven doen aan de ontwikkelingen van onze
maatschappij. Het leren omgaan met informatiebronnen om zo op de
hoogte te zijn en te blijven van nieuwe ontwikkelingen, vinden wij dan ook
belangrijk in ons onderwijs.
Ons team van leraren is voortdurend bezig zich te scholen, te leren van
elkaar en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen die relevant zijn voor
het onderwijs. Daarmee zijn zij een voorbeeld voor de kinderen.
Ononderbroken ontwikkelingslijn
Bovengenoemde accenten zijn terug te vinden in ons streven naar een
ononderbroken ontwikkelingslijn. Kinderen komen doorgaans in groep 1
binnen en gaan bij voorkeur zonder doublures door tot en met groep 8. Als
plaatsing in een jongere groep beter is voor bijvoorbeeld de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind of gezien het te verwachte resultaat
op cognitief gebied (leerbaarheid), gebeurt dit bij voorkeur in de ‘verlengde’
kleuterperiode en bij uitzondering in groep 3 of 4. Kinderen zullen nooit
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exact dezelfde leerstof aangeboden krijgen, maar mogen in hun eigen
tempo verder kunnen ontwikkelen.
Positieve benadering van kinderen.
Je veilig voelen is een basis om verder te kunnen ontwikkelen.
Daarom vinden wij het héél belangrijk dat kinderen zich veilig en
gewaardeerd voelen bij ons op school.
Om hiertoe bij te dragen
benaderen de leerkrachten de
kinderen overwegend positief.
Leerkrachten gaan met respect om
met kinderen en hebben aandacht
voor de mogelijkheden van
kinderen.
Niet gewenst gedrag wordt direct
benoemd en het gewenste gedrag
wordt benadrukt. Leerkrachten
geven complimenten en focussen zich op de dingen die goed gaan. Door
consequent om te gaan met regels en afspraken en consequent te
handelen, bieden zij de kinderen een omgeving van zekerheid.

3 Onderwijs en werkwijze
Groepssamenstelling
Bij ons op school werken wij met combinatiegroepen (groepen met
meerdere leerjaren bij elkaar).
Deze keuze voor combinatiegroepen is deels visie en deels het gevolg van
het aantal beschikbare leerkrachten (formatie).
Wanneer wij een combinatiegroep maken van twee volledige leerjaren,
dan zullen de ouders hierover geïnformeerd worden.
Wanneer wij een combinatiegroep maken, waarbij wij een leerjaar splitsen
over twee andere leerjaren, dan zullen wij de ouders bij de keuze
betrekken middels een vastgestelde procedure. Ouders worden vooraf
geïnformeerd.
Urenverdeling over de vakgebieden
De kinderen moeten volgens de wet 7520 uur onderwijs aangeboden
krijgen in hun basisschoolperiode van groep 1-8. Kinderen in de
onderbouw (groep 1-4) moeten ten minste 3520 uur les krijgen en kinderen
in de bovenbouw (groep 5-8) ten minste 3760 uur. De 240 uur die
overblijven kunnen wij als school naar eigen inzicht verdelen.
In het onderstaande wordt globaal het aantal uur aangegeven dat per
groep en per week aan ieder vakgebied wordt besteed. Het gaat om
gemiddelden, die enigszins kunnen variëren per kind en per periode in het
schooljaar.
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Nederlandse taal

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

5

5

6

5½

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

Lezen (technisch en
begrijpend)
Spelling

-

-

1

2

2

2

2

2

Engels

-

-

-

-

-

½

1

1

Rekenen

5

5

5

5

5

5

5

5

Creatieve vorming

3

3

3

3

3

3

3

3

4½

4½

3¾

3¾

4¼

4¼

4¼

4¼

5 uur

5

2

1½

1½

1½

1½

1½

22 ½

22 ½

25 ¾

25 ¾

25 ¾

25 ¾

25 ¾

25 ¾

(Muziek, tekenen,
handvaardigheid,
dans en drama)
Jeelo
wereldoriëntatie
Beweging en
bewegingsonderwijs

Totaal

Onderwijs in de praktijk, groep 1-2
In de groepen 1-2 werken wij gedurende een aantal weken rondom één
Jeelo thema. (Jeelo staat voor JE Eigen LeerOmgeving). Daarnaast
hebben wij thema’s bij vieringen.
De leerkrachten werken dit thema uit met passende onderwijsactiviteiten
die aansluiten bij en vooruitlopen op de ontwikkeling van de kinderen. In
de klas zijn aantrekkelijke speel- en leerhoeken ingericht met diverse spelen ontwikkelingsmaterialen
. Er worden uitdagende activiteiten aangeboden. Het spelend en
ontdekkend leren staat centraal. Op de dagritme kaarten kunnen de
kinderen zien welke activiteiten er die dag aan bod komen.
Kringmomenten
In de kring komen activiteiten aan bod rondom diverse
ontwikkelingsgebieden. Het gaat dan onder andere om rekenactiviteiten,
taalactiviteiten, drama/spel, muzikale vorming en motorische ontwikkeling.
Naast een klassikale kring kiest de leerkracht bewust voor de kleine kring
om specifiek aan de onderwijsbehoefte van de kinderen tegemoet te
komen.
Spelen in hoeken
De kinderen kunnen kiezen uit verschillende hoeken zoals een bouwhoek,
een huishoek, een computerhoek, een themahoek, een lees/schrijfhoek.
Passend bij het thema worden deze hoeken, indien nodig, aangepast.
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Ontwikkelingsmaterialen
De kinderen kunnen spelend leren met allerlei materialen die gericht zijn
om de zintuiglijke ontwikkeling (puzzels, lotto’s, enz.), de verstandelijke
ontwikkeling (voorbereidende taal- en rekenspelletjes) en de motorische
ontwikkeling (constructiemateriaal).
Gym en/of buitenspel
Dagelijks gaan de kinderen naar buiten of naar de gymzaal om te
bewegen. De kinderen hebben daar nog veel behoefte aan en dit is goed
voor zowel hun motorische alsook hun sociale ontwikkeling. Twee keer per
week hebben de kinderen een les bewegingsonderwijs in de gymzaal.
Deze lessen variëren tussen, klein materiaal, groot materiaal, ritme,
bewegen, dans en spel.

Onderwijs in de praktijk, groep 3-8
Vanaf groep 3 is het onderwijs methodisch en thematisch.
De methode van een vak/vormingsgebied gebruiken wij als leidraad voor
ons onderwijs, waardoor de kerndoelen van het basisonderwijs voldoende
aan bod komen. Wel hebben en houden wij hierbij goed oog voor de
individuele ontwikkeling van de kinderen. Terwijl wij de methodes in
hoofdlijnen volgen is er ook ruimte voor de inbreng en initiatieven van de
kinderen. Dit vergroot de betrokkenheid, waarbij wij tevens waarborgen dat
zij voldoende leren.
De leerkracht stelt zich op als begeleider, door aan te sluiten bij de
onderwijsbehoefte van een kind, door instructie op maat te bieden en door
vragen te stellen in plaats van antwoorden te geven.
De methodes die wij gebruiken geven de kinderen de ruimte om
zelfstandig te leren en te ontdekken en geven daarnaast voldoende
inhoudelijke informatie en/of oefening.
Als een methode in onze ogen te weinig mogelijkheden biedt voor
zelfstandig werk of te weinig inhoud heeft, dan worden er leer- en
hulpmiddelen naast de methode gebruikt. Als we die middelen niet op
school hebben, schaffen we ze aan of ontwikkelen we ze eventueel zelf.
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Methode taal

Methode rekenen

Methode aanvankelijk lezen

Methode technisch lezen

KIM versie

Wij werken thematisch met Jeelo.
Ieder schooljaar hebben wij in alle groepen 6
projecten die passen bij de vijf leergebieden.
Mens en gezondheid.
Mens en natuur.
Mens en omgeving.
Mens en product.
Mens en maatschappij.
Jeelo staat voor JE Eigen LeerOmgeving en berust op drie belangrijke
pijlers:
• Samen leven: onze school en onze leerlingen staan midden in de samenleving.
De projecten brengen een interactie tot stand tussen de school en de
omgeving buiten de school. De leeromgeving is daarmee niet alleen de
school zelf, maar ook de samenleving.
• Samen werken: Onze leerlingen ontwikkelen samen competenties, terwijl ze
werken aan een resultaat.
In de projecten maken de leerlingen gebruik van stappenplannen. Met
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deze stappenplannen verwerven de leerlingen competenties zoals; leren,
communiceren, organiseren, samenwerken, verzorgen, veilig werken,
maken, onderzoeken en presenteren. Ze werken naar een concreet
projectresultaat toe. Dat resultaat moet aan bepaalde eisen voldoen.
Welke eisen dat zijn, krijgen de leerlingen van tevoren te horen.
• Zelfstandig leren: onze leerlingen werken zelfstandig, waarbij leerkrachten
kunnen differentiëren en de vorderingen nauwgezet kunnen volgen.
De leerlingen gebruiken tijdens een project verschillende soorten
eenheden, waarmee ze zelfstandig kennis, vaardigheden en
competenties verwerven. Leerlingen met lees- en taalproblemen hebben
de mogelijkheid om de informatie ook voor te laten lezen.
Iedere eenheid heeft de uitleg van moeilijke woorden. De leerlingen
bepalen zelf wanneer ze deze hulp nodig hebben.
Mijn Jeelo.
Wij werken met de elektronische leeromgeving Mijn Jeelo. Hierbij is het
mogelijk voor leerkrachten om alle eenheden van alle projecten voor
leerlingen te activeren. Zo wordt het mogelijk om te differentiëren op
onderwijsbehoefte van ieder kind. De leerkracht kan op elk moment zien
hoe ver de leerling gevorderd is. Iedere eenheid heeft een toets/controle
lijst om de leerling te beoordelen. De leerlingen kunnen deze digitaal
maken en de scores worden automatisch per leerling bijgehouden.
Daarnaast is het mogelijk voor de leerling om zijn/haar eigen portfolio op te
bouwen. Deze functionaliteit wordt op dit moment nog niet bij ons op
school gebruikt.
Vieringen en andere leuke activiteiten
Naast leren en werken, is er natuurlijk ook
tijd voor vieringen, feesten en andere
activiteiten. Dit zijn fijne en goede leef- en
leermomenten. Tijdens het jaar zijn er
verschillende feestelijke activiteiten.
De kinderboekenweek, Sint Nicolaas,
Kerst, Carnaval, Pasen en de jaarlijkse
afsluiting zijn daar voorbeelden van.
Ook nemen we deel aan sporttoernooien
zoals het volleybaltoernooi, het korfbaltoernooi en het
schoolvoetbaltoernooi. Onze teams worden door ouders begeleid.
Daarnaast hebben we onder meer het schoolreisje, uitstapjes naar de
speeltuin in Millingen, het schoolkamp van groep 8, de musical van groep
7-8 en creatieve dagen in het kader van cultuuronderwijs.
Wij verzorgen in het kader van cultuuronderwijs in iedere groep een
activiteit. Dit kan zijn toneel, muziek, dans, cultureel erfgoed of beeldende
kunst. De ene keer hebben wij dit bij ons op school, de ander keer gaan de
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kinderen naar een theater of bezoeken ze een expositie.
In het kader van Jeelo maken wij excursies naar maatschappelijke
organisaties. Daarnaast hebben wij regelmatig een gezamenlijke opening
en/of afsluiting van het thema met alle kinderen.
School en maatschappij
Wij willen de kinderen graag begeleiden in hun groei naar volwassenheid
en hen goed voorbereiden op hun toekomst. Daarbij is het belangrijk dat
wij hen laten zien en ervaren hoe de maatschappij rondom ons heen in
elkaar zit en hoe wij met allerlei zaken in de maatschappij omgaan. Wij
doen dit d.m.v. kringgesprekken, door middel van de keuze van onze
onderwijsmiddelen en materialen en door er samen met de kinderen op uit
te gaan.
Moderne media
Kinderen maken voor en tijdens de basisschooltijd kennis met moderne
media. Op school willen wij de kansen hiervan benutten. Wij willen
kinderen met moderne media van elkaar en met elkaar laten leren. Wij
willen structureel de rol van devices als hulpmiddel (en niet als doel op
zich) uitbreiden. Onze school is aangesloten op een digitaal netwerk. In de
groepen 3 t/m 8 maken wij gebruik van digitale schoolborden. Groep 1-2
heeft een groot LCD scherm wat op de PC is aangesloten.
Verder investeren we in nieuwe en verbeterde hard- en software.
Zo hebben wij in 2017 een twintigtal tablets aangeschaft om flexibel mee
te kunnen werken.
In 2018 zullen daar nog eens 20 devices bijkomen en zullen wij gaan
werken met MOO (Mijn Omgeving Online). MOO is een persoonlijke
digitale leeromgeving, waarbij zowel het infrabeheer alsook het device
beheer zal worden gedaan door Heutink ICT.
Tevens vinden wij het belangrijk dat alle kinderen beschikken over
basisvaardigheden met moderne media en dat zij bewust worden van hun
eigen keuzes en verantwoordelijkheid bij het gebruik van moderne media.
Huiswerk
Om kinderen voor te bereiden op het middelbaar onderwijs leren wij hen
huiswerk te maken. In de groepen 4 tot en met 8 krijgen ze de
samenvatting van Jeelo mee om te lezen/te leren.
Vanaf groep 5 gaan de kinderen ieder jaar een spreekbeurt thuis
voorbereiden en op school houden. Kinderen in groep 6-7-8 maken een
werkstuk. Hiervoor is ook thuis gelegenheid om aan te werken.
Daarnaast krijgen de kinderen in groep 7-8 één keer per week
taalhuiswerk en ongeveer 1x per maand een toets voor Engels.
De tijd die de kinderen in groep 7 en 8 aan de taalbladen besteden is
ongeveer 20 minuten per taak. Merkt u dat het uw kind veel meer tijd kost,
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laat dit de leerkracht dan weten.
Uw kind is zelf verantwoordelijk voor het meenemen en het maken van
zijn/haar huiswerk. Het gemaakte huiswerk zal op school worden bekeken.
Gezonde school.
Wij vinden het belangrijk om kinderen bij ons op de basisschool een
gezonde levensstijl mee te geven. Dit doen we omdat onderzoeken
duidelijk maken dat op de basisschoolleeftijd een ongezonde levensstijl
kan ontstaan met nadelige gevolgen op latere leeftijd.
Wij willen kinderen over diverse gezondheidsaspecten informatie geven.
Met afspraken en voorbeeldgedrag willen wij de kinderen positief
beïnvloeden.
Aangezien gezondheid, welzijn en onderwijsresultaten met elkaar
samenhangen vinden wij het belangrijk om hier veel aandacht aan te
besteden.
Trakteren.
Een traktatie is een extraatje dat hoort bij verjaardagen en vieringen. Deze
traktatie is klein en moet niet al te veel calorieën bevatten. Op school
houden wij rekening met het moment van uitdelen (aansluitend op het
tussendoortje i.v.m. minder snel tandbederf). Wij vragen ouders om
aandacht te hebben voor de keuze van de traktatie. Op de informatieavond
aan het begin van het schooljaar besteden wij hier aandacht aan.
De kinderen trakteren bij voorkeur op ‘verstandig’ snoep.
(popcorn, fruit, groente (worteltjes, reepjes paprika), zoute sticks, rijstwafel,
een soepstengel, kaas (20 of 30% vet).
De leerkrachten geven zelf het goede voorbeeld. Zij trakteren bij voorkeur
een gezonde traktatie. Een ongezonde traktatie wordt uit het zicht van de
kinderen gegeten en bij voorkeur na schooltijd.

Overgewicht en ongezonde levensstijl.
Wanneer wij bij kinderen constateren dat zij last hebben van overgewicht
of dat wij signalen van een ongezonde levensstijl van het kind krijgen, dan
bespreken wij dit met ouders.
Hygiëne.
Kinderen en leerkrachten wassen hun handen na het toiletbezoek. Zij
drogen de handen af met papieren handdoekjes.
Zonbescherming.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk om hun
kinderen ’s ochtends en tussen de middag voor
schooltijd in te smeren. Kinderen die overblijven
kunnen zonnebrandmiddel mee naar school
krijgen. Als het weer daar aanleiding toe geeft,
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kunnen de oudere kinderen zichzelf tussen de
middag nog een keer insmeren op de meest
kwetsbare plekken (gezicht, hals, nek, oren,
schouders,…). Kinderen van groep 1-2 kunnen
hierbij ondersteuning krijgen van de
medewerkers van de tussenschoolse opvang.
Schoolgruiten.
Wij hebben gezond fruitbeleid bij ons op school en dit betekent:
• Alle kinderen nemen dagelijks groenten en/ of fruit van thuis mee om
tijdens het eten/ drinken te nuttigen.
Kinderen die hieraan niet genoeg hebben, mogen een boterham extra
meenemen.
• De kinderen nemen zelf een beker met drinken mee. Wij adviseren
gezonde dranken. De kinderen mogen ook nog op school een beker met
water drinken.
Gezond onderwijs.
Om kinderen bewust te laten worden en blijven van het belang van
gezonde tussendoortjes besteden wij minimaal 1x per jaar hier in alle
groepen aandacht aan.
De leerdoelen voor gezond onderwijs realiseren wij met ons aanbod
binnen Jeelo.
Mondgezondheid.
Driemaal per schooljaar wordt er in de onderbouw aandacht besteed aan
zorg voor de tanden door middel van een mini project. Ze gaan dan met
een film over tandenpoetsen aan de slag en hebben gesprekken over dit
onderwerp in de kring.
Eenmaal per schooljaar komt de tandartsassistente in groep 1-2 om een
les te geven over goed tandenpoetsen.
Gezond advies.
Tijdens het overblijven kunnen de kinderen bij ons op school eten, drinken,
spelen en uitrusten. De inhoud van de lunch bepaalt mede de prestaties
tijdens de middag. Als school adviseren wij daarom een gezonde
lunchtrommel. Koek en snoep zijn niet toegestaan.
Denkt u bij het maken van de lunch aan de houdbaarheid van de
etenswaren (op koude dagen, maar vooral ook op warme dagen).
Gezonde schoolbeleid.
Bovenstaande maakt deel uit van ons gezonde schoolbeleid. U kunt het
volledige beleidsstuk vinden op onze website.
In het schooljaar 2018-2019 gaan wij het beleidsstuk bewegen en sport
ontwikkelen en ons aanbod verbeteren.
Dit onderwerp van de gezonde school gaat over het stimuleren van een
actieve leefstijl bij kinderen, kwalitatief goede gymlessen en aandacht voor
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inactieve kinderen. Tevens richt het zich op het aanbieden van een breed
en gevarieerd aanbod sport-en bewegingsactiviteiten in samenwerking met
buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders.
Samenwerking in het Kulturhus Leuth.
Wij vinden het belangrijk om als school een belangrijke partner te zijn in
onze directe omgeving. Daarnaast vinden wij dat wij een maatschappelijke
functie hebben in het verbinden van kinderen in Leuth en omgeving.
Dit betekent dat wij samenwerking zoeken met de kinderopvangorganisatie
Partou en mogelijke andere partners in het Kulturhus Leuth.
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4 De zorg voor kinderen
Structuur voor specifieke ondersteuning.
Bij ons op school gaan wij ervan uit dat ieder kind begeleiding nodig heeft
op zijn/haar niveau. Deze begeleiding kunnen wij niet structureel iedere
leerling individueel bieden en daarom wordt de groep verdeeld in
subgroepen (intensief, basis, verdiept) op basis van
onderwijsarrangementen. Uitgangspunt hierbij zijn de resultaten in het
leerlingvolgsysteem. Dit is met name bij de vakken lezen, taal, rekenen en
spelling en begrijpend lezen.
Belangrijke pedagogische aandachtspunten worden in het groepsplan
meegenomen.
De begeleiding van een leerling verloopt bij ons op school cyclisch en
volgens het schema van handelingsgericht werken.
Binnen onze school hebben wij verschillende zorgniveaus, te weten:
1. algemene begeleiding in de groep
2. extra begeleiding in de groep
3. speciale begeleiding na intern onderzoek
4. speciale begeleiding na extern onderzoek

1. Algemene begeleiding in de groep
Het gaat hier om goed onderwijs voor alle leerlingen: dus onderwijs dat is
aangepast aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
In de groep gaat de leerkracht op een professionele wijze om met de
verschillen in kennis, vaardigheden, gedrag en onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Afhankelijk van deze behoeften ontwerpt de leerkracht een zo
passend mogelijk onderwijsaanbod voor de leerlingen. De school heeft in
het schoolplan beschreven hoe de school- en klassenorganisatie eruit
zien. De groepsleerkracht beslist over de algemene begeleiding aan zijn
leerlingen.

2. Extra begeleiding in de groep of buiten de groep
Het gaat hier om de extra begeleiding, die aan een leerling wordt gegeven,
in de groep door de leerkracht of de specialistische leerkracht. Deze
specialistische leerkracht is een collega met specifieke kennis op een leerof pedagogisch gebied. Het kan bij het bieden van deze extra begeleiding
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gaan om individuele hulp of hulp in een kleine groep bij een of meer
vakken. Ook begeleiding van gedrag, de motoriek of een combinatie van
deze aandachtsgebieden zijn mogelijk. Deze extra begeleiding wordt in
een groepsplan of individueel handelingsplan beschreven.
De leerkracht zal deze plannen onder begeleiding van de intern begeleider
maken en uitvoeren. De ouders worden hierover geïnformeerd. Het is
belangrijk dat er een goede informatie uitwisseling is tussen de ouders en
de groepsleerkracht over de ontwikkeling van het kind.
Registratie van deze extra begeleiding is terug te vinden in het dossier van
de leerling en/of in het groepsplan van de groep. De intern begeleider kan
tijdens dit traject het Bovenschools Zorgteam inschakelen om het proces
te volgen. Dit alles kan en mag pas gebeuren na een schriftelijke
toestemming voor een dergelijk onderzoek door de ouders/verzorgers.
3. Speciale begeleiding na intern onderzoek
Tijdens de nabespreking van de extra begeleiding kan naar voren komen
dat de onderwijsbehoeften van een leerling onduidelijk blijven of dat een
leerling herhaaldelijk onvoldoende profijt heeft van de extra begeleiding.
Naar aanleiding van de begeleidingsvraag van de leerkracht wordt de
leerling door de IB’er van de school geobserveerd, eventueel getoetst en
besproken.
Er wordt daarna een handelingsplan door de leerkracht opgesteld, waarin
wordt beschreven hoe de leerkracht de leerling gaat begeleiden.
Er kan sprake zijn van drie begeleidingsmanieren:
• kortdurende speciale begeleiding (handelingsplan of groepsplan)
• langdurige speciale begeleiding (eigen leerlijn binnen het reguliere
programma)
• aanvullende speciale begeleiding (extra aanbod in plaats van het
reguliere programma)
De IB’er bespreekt dit proces met het bovenschools ondersteuningsteam
tijdens de bovenschoolse consultaties.
Als een leerling voor een noodzakelijke, speciale interne begeleiding wordt
getoetst en/of besproken moeten de ouders hiervan vooraf in kennis
worden gesteld. De bevindingen van dit interne onderzoek worden met
ouders besproken. Registratie van deze speciale begeleiding komt in het
dossier van de leerling en in het groepsplan.
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4. Speciale begeleiding na extern onderzoek
Als de speciale begeleiding na intern onderzoek niet heeft gezorgd voor de
gewenste doelen en enkele vragen oproept die niet door de eigen school
beantwoord kunnen worden, kan hulp bij het diagnosticeren gevraagd
worden van het bovenschools ondersteuningsteam. Op basis van een
nauwkeurig omschreven hulpvraag wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan
door de bovenschoolse orthopedagoog of wordt verwezen naar externe
instanties. In beide gevallen wordt geprobeerd zo concreet mogelijk
antwoord te geven op de hulpvraag in de vorm van adviezen of
begeleidings-voorstellen.
De uiteindelijke speciale begeleiding na extern onderzoek kan
hoogstwaarschijnlijk niet meteen uitgevoerd worden. Het bekijken van de
onderzoeksvraag, uitvoeren van het onderzoek, verwerken van de
resultaten en het bespreken met alle betrokkenen vragen de nodige tijd. In
overleg met het bovenschools ondersteuningsteam zullen de IB’er en de
leerkracht bespreken hoe zij de leerling in die tussenperiode gaan
begeleiden.
Ouder/verzorgers geven schriftelijke toestemming voor een onderzoek.
Van een onderzoek door de bovenschoolse orthopedagoog wordt een
schriftelijk verslag gemaakt dat met de ouders besproken wordt. De school
stelt een plan op met duidelijk omschreven doelstellingen: wie doet wat,
waar en wanneer en met ingeplande evaluatiemomenten.
Registratie van het proces vindt plaats in het dossier en/of het
leerlingvolgsysteem en bij de interne begeleider. De resultaten van het
externe onderzoek worden vermeld. Het bovenschools
ondersteuningsteam blijft dit proces volgen.
Ontoereikende begeleiding van het basisonderwijs
Wanneer wij als basisschool aangeven, dat de speciale begeleiding niet
voldoende is om een leerling te begeleiden, dan kunnen wij gebruikmaken
van de volgende mogelijkheden:
• Uitbreiding van het zorgarrangement in samenwerking met ons
bovenschools ondersteuningsteam
• Het bieden van een ondersteuningsarrangement op een andere
basisschool
• Het bieden van een ondersteuningsarrangement op een speciale school
voor basisonderwijs (SBO)
• Het bieden van een ondersteuningsarrangement op een school voor
speciaal onderwijs (SO).
Om in aanmerking te komen voor deze mogelijkheden moet de leerling in
het bovenschools ondersteuningsteam worden besproken. In
samenwerking met hen zal naar een passend onderwijsaanbod worden
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gezocht.
Met de komst van passend onderwijs (1 aug 2014) wordt het indiceren niet
langer door een aparte commissie gedaan. Het toewijzen van de
ondersteuning en de middelen hiervoor wordt de verantwoordelijkheid van
het samenwerkingsverband Stromenland.
De juiste ondersteuning, zo tijdig en dichtbij mogelijk en in overleg met
ouders en school realiseren, is de ambitie van basisschool ‘t Bijenveld.
Het draait vooral om de vraag: wat heeft dit kind nodig om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen?
De extra ondersteuning die een kind nodig heeft, wordt vastgelegd in een
arrangement. Zo’n arrangement kan bijvoorbeeld bestaan uit de kennis
van een deskundige, specifiek lesmateriaal, of de inrichting van een
aangepaste werkplek voor een leerling. Dat kan op de reguliere school of
op een school voor speciaal onderwijs.
Samen met de leerkracht, de leerlingen, ouders en ondersteunende
deskundigen gaan we op zoek naar de beste ondersteuning op de school
en in het gezin. We leggen de focus vooral in het creëren van de
voorwaarden waaronder dit kan ontstaan.
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij
aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de
ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het
schoolondersteuningsprofiel is op te vragen bij de directeur.
Meer en hoogbegaafdheid.
Onze school heeft een beleidsplan voor meer en hoogbegaafdheid.
Daarin hebben wij geformuleerd op welke wijze wij meer- en
hoogbegaafde leerlingen signaleren, diagnosticeren en begeleiden.
Binnen onze stichting hebben wij specialistische leerkrachten die onze
leerkrachten ondersteunen bij het aanbod.
De intern begeleider bewaakt, in samenwerking met de leerkrachten, de
kwaliteit van de ondersteuning van de meer- en hoogbegaafde leerlingen
op schoolniveau. Voor meer informatie over de ondersteuning van meeren hoogbegaafde leerlingen of het opvragen van het beleidsplan, kunt u
contact opnemen met onze intern-begeleider mevr. Wendy Haas.
Verwijsindex
Onze organisatie is aangesloten bij de Verwijsindex Regio Nijmegen. De
verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals, zoals
bijvoorbeeld zorgcoördinatoren in het onderwijs, begeleiders en
hulpverleners, een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken
over een kind of jongere.
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Middels de verwijsindex kunnen wij als school andere hulpverleners, die
ook betrokken zijn bij een kind, sneller vinden. Uitgangspunt blijft dat we
de ouders/verzorgers altijd als eerste betrekken wanneer de school zorgen
heeft over uw kind.
In de verwijsindex worden alleen algemene gegevens vermeld: naam,
geboortedatum en burger service nummer (BSN). De reden van
signalering van een kind wordt niet opgenomen.
Op de school is een algemene informatie folder beschikbaar. Ouder
kunnen terecht op www.verwijsindexgelderland.nl.
Toetslijn
In de groepen 1-2 wordt gebruik gemaakt van het ontwikkelingvolgsysteem
KIJK. Daarin wordt periodiek de voortgang van de kinderen bijgehouden.
In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van methode gebonden
toetsen en observaties om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen
en daar tijdig op te anticiperen. Deze resultaten worden vastgelegd in het
rapportage programma KLATO en SCOL (sociaal-emotionele ontwikkeling)
Om de ontwikkeling van het individuele kind objectief te kunnen meten, is
tevens een onafhankelijke toetslijn nodig. Op onze school wordt gewerkt
met het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) van CITO.
Dit zijn halfjaarlijkse toetsen die de kinderen, van groep 1 t/m 8, bij ons op
school maken.
De uitslagen van deze toetsen helpen ons om de ontwikkeling van ieder
kind nog beter en objectiever te volgen. Bovendien wordt gekeken of de
stof over een langere periode wordt beheerst.
De hoogte van de uitslag van de toetsen van het LOVS vinden wij
belangrijk, maar wel vooral in relatie met de ontwikkeling van het kind. Wij
willen vooral weten of het kind ten opzichte van zichzelf is vooruitgegaan
en of het zich voldoende ontwikkelt.
Cito hanteert vijf niveaus:
I = goed tot zeer goed
(20% hoogst scorenden)
II = ruim voldoende tot goed
(20% boven landelijk gemiddelde)
III = matig tot ruimvoldoende
(20% landelijk gemiddelde)
IV = zwak tot matig
(20% onder landelijk gemiddelde)
V = zwak tot zeer zwak
(20% laagst scorenden)
Wij zijn tevreden als een kind vooruitgaat. Dit kan zijn dat het zich op
hetzelfde niveau verder ontwikkelt of een niveau hoger. Dit laatste is wel
ons streven, mits dat reëel is.
Ouders kunnen de informatie met betrekking tot de sociaal-emotionele
ontwikkeling van hun kind lezen in het rapport van hun kind en deze
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bespreken op de 10-minuten gesprekken.
De CITO LOVS toetsen, toetsen voornamelijk de cognitieve vaardigheden.
Daarnaast is het voor de ontwikkeling van het kind van belang dat hij
lekker in zijn vel zit. De ontwikkeling van de kinderen op sociaalemotioneel gebied volgen wij door 2x per jaar een observatielijst per
leerling in te vullen met behulp van het ontwikkelingsvolgsysteem SCOL.
In groep 8 nemen wij een eindtoets af. De uitslag van deze toets geeft een
aanvullend advies op het gebied van de verwijzing van de school m.b.t. de
keuze voor het voortgezet onderwijs en daarnaast geeft het ons als school
een beeld over de resultaten van een deel van ons onderwijs.
De toetsen van het LOVS CITO geven ons de gelegenheid om onze
schoolresultaten te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Daardoor
kunnen wij tussentijds zien of het onderwijs dat wij geven op onderdelen in
de diverse groepen goed is.
Observatie in groep 1-2
Ongeveer drie maanden nadat uw kind als vierjarige op school komt, wordt
een lijst van het “warme overdracht systeem” ingevuld en volgt een
gesprek met de ouders. Bij het eerste rapport zal de observatielijst van
KIJK (ontwikkelingvolgsysteem) worden ingevuld.
Voor die kinderen die tussen 1 mei en 1 januari zijn geboren en die al twee
jaar in groep 1-2 zitten, wordt volgens het protocol gekeken of zij kunnen
doorstromen naar groep 3. Tijdens de informatieavonden krijgt u hierover
nog nadere informatie. Ook wordt het protocol gehanteerd voor kinderen
bij wie de leerkrachten of de ouders twijfelen of een verlengde
kleuterperiode wellicht beter is.
Jeugdgezondheidszorg.
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt
de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode.
Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten
doen dit samen met school en ouders. Dit gebeurt door middel van:
- Gezondheidsonderzoek
De doktersassistente of jeugdverpleegkundige meet en weegt alle
kinderen van 5, 8 en 11 jaar. Heeft het kind overgewicht? Dan meten zij
ook de bloeddruk. Het meten en wegen gebeurt met kleren aan. Bij de
kinderen van 5 en 11 jaar worden de ogen getest. U ontvangt bericht van
het onderzoek en een vragenlijst. Na het onderzoek krijgt u een brief met
de uitkomsten.
U kunt aangeven of u bij het onderzoek van uw kind aanwezig wilt zijn. De
medewerker van de Jeugdgezondheidszorg kan u helpen met het invullen
van de vragenlijsten.
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- Spraak- en taalonderzoek.
De logopedist roept alle 5-jarigen om de beurt uit de klas om een praatje te
maken. Zij let tijdens het gesprekje op de uitspraak, de stem en het
taalgebruik van uw kind. Ook kijkt zij naar de mondgewoonten en het
gehoor van uw kind. U krijgt van te voren bericht over dit onderzoek. Na
het onderzoek informeert de logopedist u en de leerkracht over het
resultaat. Wilt u uw kind eerder laten onderzoeken door de logopedist?
Neem dan contact op met de GGD.

Afspraak maken.
Het is mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur van de
jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over
de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van uw kind. Of als u twijfelt of
uw kind goed hoort en ziet. Of als er zorgen zijn op school of thuis. Een
afspraak maken kan via het Bedrijfsbureau: (088) 144 71 11 (maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur) of via
jgzbedrijfsbureau@ggdgelderlandzuid.nl.
School weet hoe u direct met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts
contact kunt opnemen.
Samenstelling schoolgezondheidsteam.
Jeugdarts:
Judith Roelofs
Sociaalverpleegkundige:
Marianne van de Kruis
Doktersassistente:
naam nog niet bekend
Logopediste:
naam nog niet bekend
School maatschappelijk werk: Ans van der Staaij
Inloopspreekuur.
Ook is het mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen bij de
jeugdverpleegkundige op school.
De jeugdverpleegkundige houdt op donderdagmiddag inloopspreekuur op
school, van 13.00-15.00 uur in de teamkamer. De data hiervoor komen in
het Bzzzletin.
Vaccinaties (Inentingen).
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind een oproep voor
twee prikken (vaccinaties). Eén tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en
één tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd
ontvangen meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker (HPV). Heeft uw kind nog niet alle vaccinaties
gehad? Dan kunt u een afspraak maken om deze in te halen. Bel (088)
144 74 50 (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur).
Contact en informatie jeugdgezondheidszorg.
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Heeft u een vraag of een opmerking? Wilt u een advies, een afspraak
maken of meer informatie? De afdeling Jeugdgezondheidszorg is
bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur: (088) 144 71
11 of via jgzbedrijfsbureau@ggdgelderlandzuid.nl.
Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat
meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg. Ook vindt u hier
betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van
kinderen. Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe wij scholen
helpen om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. We
ondersteunen bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, roken,
alcohol en relaties.

5 Onderwijsresultaten
Rapportage
Twee keer per schooljaar krijgt u als ouders een rapport met betrekking tot
de vordering van uw kind. In groep 1-2 is dit een uitdraai van het
ontwikkelingsvolgsysteem KIJK en een begeleidend verslag. In groep 3-8
krijgt u een uitdraai van het rapportage programma KLATO met daarbij
een begeleidend verslag. De kinderen van groep 8 krijgen in juni een
uitdraai van KLATO en een eindverslag.
In een tien minutengesprek in oktober en na het eerste en tweede rapport
kunt u met de leerkracht(en) over uw kind komen praten. Tijdens dit
gesprek krijgt u van de leerkracht aanvullende informatie over de
vorderingen van uw kind. Samen bespreken wij dan de plannen voor de
komende periode. Wanneer blijkt dat 10 minuten niet voldoende is om het
een en ander goed te kunnen bespreken, dan zal de leerkracht met u een
andere afspraak maken.
Protocol advisering voortgezet onderwijs
Gedurende de hele schoolloopbaan volgen wij de ontwikkeling van uw kind
op het gebied van cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op basis
van deze gegevens en in combinatie met ons beeld van uw kind met
betrekking tot werkhouding, zelfstandigheid, motivatie en huiswerkhouding
zijn wij in staat om uw kind in groep 8 een advies te geven m.b.t. het
voortgezet onderwijs. Dit advies geven wij in een adviesgesprek in januari.
Vervolgens komt in het tweede kwartaal 2017 de uitslag van de CITO
eindtoets. De kinderen krijgen deze uitslag schriftelijk mee naar huis. In het
CITO rapport wordt aangegeven of de uitslag van de toets overeenkomt
met de advisering. Voor ouders is er de gelegenheid om naar aanleiding
van deze uitslag, op eigen verzoek, een gesprek te hebben met de
leerkracht. Indien de CITO eindtoets veel beter wordt gemaakt dan het
gegeven schooladvies, dan zal het advies heroverwogen worden. Het is
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mogelijk dat het advies na overleg met alle betrokkenen naar boven toe
wordt bijgesteld.
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is de permanente, systematische en cyclische aandacht
voor het bepalen, borgen, verbeteren en meten/evalueren van kwaliteit.
Wij dienen ons voortdurend de volgende vragen te stellen:
• Doen wij de goede dingen?
• Doen wij de dingen goed?
• Hoe weten wij dat?
• Vinden anderen dat ook?
• Wat doen wij met die wetenschap?
Wij hebben een vierjaarlijkse cyclus (gedocumenteerd in een strategisch
beleidsplan, schoolplannen en schoolgidsen) en een jaarcyclus
(gedocumenteerd in jaargidsen, jaarplannen, jaarverslagen en
projectplannen).
Belangrijk is hierbij in de gaten te houden dat niet alles meetbaar is.
Binnen ons team is duidelijk dat kwaliteitszorg meer is dan
meetinstrumenten. Kwaliteitszorg doen wij in dialoog en interactie met
elkaar. Binnen Stichting Primair Onderwijs Condor hebben wij een eigen
ontwikkelde kwaliteitskaart. Daarin zijn relevante kengetallen vastgesteld
en deze worden per school geïnventariseerd. Wat we meten is gekoppeld
aan eigen doelen en normen.
Met deze kwaliteitskaart werken wij resultaatgericht door:
- het stellen van doelen,
- het planmatig werken om de doelen te halen,
- het evalueren van de behaalde resultaten,
- nieuwe interventies te formuleren.
Binnen onze organisatie hebben wij een zelfverantwoordelijke cultuur,
waarbij wij het werken aan de projectplannen bij leerkrachten en de
directeuren leggen. We werken samen door zowel succeservaringen als
teleurstellingen met elkaar te delen en resultaat transparant naar elkaar
zichtbaar te maken. We werken in een reflecterende cultuur, door de
resultaten te bespreken, onze minder sterke kanten te onderkennen en te
genieten van de successen.
Binnen onze stichting werken wij vanaf het schooljaar 2017-2018 met
interne audits door een speciaal hiervoor opgeleid auditteam. In het eerste
kwartaal van het schooljaar 2018-2019 zal onze school de interne audit
hebben.
1. Inspectie arrangement (zie www.inspectie.nl)
Onze school heeft bij het laatste inspectiebezoek van 03 maart 2016 het
volgende toezichtarrangement gekregen: basisarrangement. Het
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basisarrangement betekent dat de inspectie van het onderwijs van mening
is dat de school voldoende kwaliteit heeft.
De inspectie geeft een school één van de onderstaande beoordelingen.
Voldoende kwaliteit
Basisarrangement:
Zwakke school of Zeer zwakke school
Aangepast arrangement:

Daarnaast geeft de inspectie voor het onderwijs in het nieuwe
toezichtkader ook aan op welke onderdelen een school goede kwaliteit
levert. Voor onze school zijn dat de volgende onderdelen:
- schoolklimaat
- veiligheid
- evaluatie en verbetering
Wij vinden het belangrijk dat de inspectie oordeelt dat onze school
voldoende kwalitatief onderwijs realiseert, dat wij een goed pedagogisch
klimaat hebben. Wij werken er structureel aan om deze kwaliteit vast te
houden en ons schoolbeleid en dagelijks handelen te evalueren en te
verbeteren.
2. Leerling-opbrengsten CITO eindtoets, groep 8 van 2014-2018
De eindtoets basisonderwijs van het CITO geeft niet alleen een uitslag van
elke individuele leerling maar ook een beeld van de resultaten van de
school als geheel. Met de uitslag van deze toets, die wordt afgenomen in
groep 8, kunnen de scholen zich onderling vergelijken met het gemiddelde
van alle deelnemende scholen en met het gemiddelde van de scholen die
in een vergelijkbare situatie verkeren.
De inspectie geeft aan de hand van het landelijk gemiddelde een
ondergrens en bovengrens aan. Met behulp van die ondergrens bepaalt de
inspectie of wij ten aanzien van de eindopbrengsten een goed, voldoende
of onvoldoende scoren.
Het beoordelingsschema ziet er als volgt uit:
Goed: gemiddelde score van de school ligt hoger dan de bovengrens
Voldoende: gemiddelde score van de school ligt tussen de onder- en
bovengrens.
Onvoldoende: gemiddelde score van de school is lager dan de ondergrens
De score van ’t Bijenveld is 536,3 en daarmee boven het landelijk
gemiddelde.

De afgelopen jaren haalde onze school de volgende scores:
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Verzamelde Cito-scores groep 8 over de afgelopen jaren
2014

2015

2016

2017

Taal

70%

74%

75%

69%

Rekenen

67%

75%

72%

69%

Wereldoriëntatie

66%

76%

65%

60%

534,5

537,0

538,2

534,9

Gemiddelde score

Cito-score groep 8 van het afgelopen jaar

2018

Lezen

85%

Taal

67%

Rekenen

40%

Deze toetsresultaten van een groep kunnen een indicatie van de
effectiviteit van ons onderwijs zijn. Wij concluderen dat wij een zwakke
score hebben op het gebied van rekenen. Dit dienen wij nader te
analyseren. Taal is passend bij de groep leerlingen en lezen is boven
verwachting goed.
Overzicht doorstroom naar voortgezet onderwijs
Om u een beeld te geven van de doorstroom vanuit onze school naar het
voortgezet onderwijs, vindt u hier de cijfers van de adviezen van de laatste
jaren:
Overzicht doorstroom naar voortgezet onderwijs
2014

2015

2016

2017

2018

Praktijkonderwijs

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

0

VMBO B/K

1

5%

2

8%

4

14%

1

6%

4

VMBO K/T

5

25%

4

16 %

4

14%

4

23 %

0

VMBO T

1

5%

4

16 %

8

29%

7

41 %

1

VMBO T/HAVO

4

20%

6

24 %

1

4%

1

6%

0

HAVO

5

25%

2

8%

4

14%

1

6%

4

33%

HAVO/VWO

0

0%

4

16 %

3

12 %

Totaal

20

3
0
12

25%

20%

1
2
17

6%

4

2
5
28

7%

VWO/Gymnasium

25

33

18%

12 %

33%
9%

Veranderingsthema’s
Projectplannen worden gebruikt als hulpmiddel bij het planmatig werken
aan onze doelstellingen. Een projectplan bestaat uit de volgende
onderdelen:
• Doelen
• Bepalen hoe doelen worden geëvalueerd
• Succesindicatoren
• Evaluatie
• Conclusie
Projectplannen 2018-2019
1. Passend onderwijs; Volgen en begeleiden van ontwikkeling.
2. Onderwijs 2020 pedagogisch + didactisch handelen van de leerkracht.
3.. Cultuureducatie en creatieve ontwikkeling.
- Een onderzoekende leerhouding bij dramatische expressie.
- Kwaliteitsimpuls muziekonderwijs.
4. Jeelo.
- Grammatica
- Spelling
- Ontwikkelingslijnen.
Competenties leerkrachten
Leerkrachten en directeuren werken specifiek aan het verbeteren van hun
professionele kwaliteit door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen.
Deze persoonlijke ontwikkelingsplannen worden door de betrokkenen zelf,
door de directie en vaak door een of meerdere leerkrachten beoordeeld.
Verder worden alle beroepscompetenties eens in de 4 jaar beoordeeld.
De meeste personeelsleden vullen zelf ook de beroepscompetenties in.
Deze beroepscompetenties zijn vertaald naar een compact overzicht.
Hier kunnen leerkracht en directeur gericht spreken over de professionele
kwaliteit.
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6 Contact met ouders
Wij hechten als school waarde aan een open communicatie en
betrokkenheid van de ouders/verzorgers. Wij zijn van mening dat we
ouders goed moeten informeren over de schoolsituatie van hun kind en
zijn tevens van mening dat ouders ons waardevolle informatie kunnen
geven over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind thuis.
Als wij samenwerken, dan verloopt de schoolloopbaan van een kind vaak
beter.
Ouderavonden
Algemene ouderavond
Aan het begin van het schooljaar organiseert de school een ouderavond
met algemene informatie over het reilen en zeilen op school.
Ouders/verzorgers kunnen kennismaken met de groepsleerkracht(en) en
zien met welke lesmaterialen er in de klas wordt gewerkt. In de klas van
uw kind praat u samen met de groepsleerkracht(en)over de plannen voor
het nieuwe jaar.
Tien minuten gesprekken
Ten minste driemaal per jaar stellen de leerkrachten de ouders van de
kinderen in de groepen 1 t/m 8 in de gelegenheid om over hun kind te
praten. In deze tien minuten gesprekken komen zowel de kennis en kunde
als de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind aan bod. Voor deze
gesprekken kunt u vooraf intekenen. Als u dat wilt, kunt u altijd tussentijds
een gesprek aangaan met de leerkracht, IB-er of directeur.
Informatieverstrekking
Bzzzletin
Ongeveer eenmaal in de drie weken verschijnt ons Bzzzletin, een
infobulletin met alle wetenswaardigheden over school (digitaal en op
papier).
Kopij voor het infobulletin kunt u tot uiterlijk dinsdagmiddag voor
verschijningsdatum aanleveren per mail directie@bijenveld.com.
Schoolkalender
Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgt u van ons een schoolkalender
met daarop alle belangrijke data voor dat schooljaar. Hierop treft u de
vakanties en vrije dagen, de verjaardagen van leerkrachten en allerlei
activiteiten die aan het begin van het schooljaar bekend zijn. Nieuwe
activiteiten kunt u zelf hierop schrijven. Deze worden gecommuniceerd via
het Bzzzletin.
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Schoolgids
Deze schoolgids geeft u uitgebreid informatie over onze school en alles
wat met ons onderwijs en onze organisatie te maken heeft. Deze ontvangt
u bij aanvang van ieder schooljaar digitaal.
Ouderparticipatie
Ouders/verzorgers kunnen bij ons op school meehelpen met het
begeleiden van groepen kinderen bij creatieve activiteiten, culturele
activiteiten, projecten, leesactiviteiten, vieringen en feesten. Daarnaast
hebben wij de hulp van ouders nodig voor diverse buitenschoolse
activiteiten zoals het schoolreisje, excursies, schoolkamp, sportdagen en
schooltuintjes.
Op de eerste ouderavond van een nieuw schooljaar kunnen ouders zich
hiervoor opgeven. Ook wordt regelmatig een oproep voor hulpouders
gedaan in het infobulletin.
Het spreekt voor zich dat sommige activiteiten populairder zijn dan andere
en dat daarvoor dus meer animo is (bijvoorbeeld het schoolreisje). Actieve
hulpouders, die gedurende het jaar vaker bereid zijn het team en de
kinderen te ondersteunen, zullen als begeleiders van het schoolreisje
voorrang krijgen op ouders die minder actief zijn. Dit voorkomt willekeur en
daardoor onduidelijkheid en teleurstelling.
Als u als ouder het team bijstaat, gaan we er vanuit dat u alles wat u hoort,
ziet of meemaakt op school met discretie behandelt.
U bent soms getuige van situaties of momenten van kinderen en
leerkrachten die niets zeggen over het algemeen functioneren of presteren
van het betreffende kind of leerkracht. Het zijn momentopnamen. Deze
persoonlijke observaties zijn niet bedoeld om op het schoolplein met
anderen te delen. U kunt dit beter bespreken met de leerkracht als u hier
vragen over heeft.
Wij zijn blij met iedere vorm van ouderparticipatie. De kinderen vinden het
vaak leuk dat hun eigen ouders betrokken zijn en tevens kunt u een stukje
schooltijd van uw kind meebeleven.
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Emailworks
’t Bijenveld heeft samen met het bedrijf Emailworks een e-mailproject
opgezet. Doel van dit project is door middel van e-mail de communicatie
tussen school en ouders te vereenvoudigen en te verbeteren. Voordelen
zijn onder andere dat:
• wij u op de hoogte kunnen houden van de actuele ontwikkelingen
• de leerkracht de ouders van de groep op eenvoudige wijze kan
informeren over wat er in de klas gebeurt
• tijd- en kostenbesparing
Het systeem is zodanig beveiligd dat uw privacy optimaal gegarandeerd is
en bevat alleen de strikt noodzakelijke gegevens, zoals uw naam, emailadres (drie mogelijkheden) en de groep waarin uw kind(-eren) zit(-ten)
en of u in de oudervereniging of MR zitting heeft.
Wij bieden u de mogelijkheid uw telefoonnummers te vermelden. Indien u
dit laatste doet, zorgt u ervoor dat u in noodgevallen bereikbaar bent. Uw
persoonlijke gegevens kunt u altijd aanpassen. Om te kunnen inloggen op
het systeem dient u de beschikking te hebben over een personal computer
met een internetaansluiting. Vervolgens gaat u naar www.bijenveld.com
en klikt u op het logo van Emailworks. U komt dan op het inlogscherm en
kunt uw gegevens invoeren. Dit is een eenmalige handeling.
In het inlogscherm moet u de eerste keer inloggen met loginnaam:
ouderbijen en wachtwoord: bijenouder.
Na het invoeren van uw gegevens moet u een eigen loginnaam en
wachtwoord invoeren. Verander dit in lettercombinaties die u eenvoudig
kunt onthouden.
Elke volgende keer dat u inlogt, moet u uiteraard de door u ingevoerde
loginnaam en wachtwoord gebruiken. U kunt als u inlogt eenvoudig zelf
wijzigingen in uw gegevens, e-mailadres of telefoonnummer(s)
aanbrengen.
In de zomervakantie wordt door de directeur Email works geüpdatet met
betrekking tot de groepen waarin de leerlingen zitten. U hoeft niet zelf uw
kind in een nieuwe groep te plaatsen. Wel is het zinvol om even te
controleren of dit voor uw kind(eren) goed is gebeurd.
Ouders die geen beschikking hebben over een computer / e-mail kunnen
de papieren versie van de nieuwsbrief bij mevrouw Renate (conciërge)
halen. Tevens hangen wij een groot exemplaar op ons informatiebord in de
hal.
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Informatieplicht.
In artikel 11 en 13 van de Wet op het Primair Onderwijs staat de
verplichting beschreven dat de school ouders rapporteert en informeert
over het functioneren van hun kinderen op school.
Op de school rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk
gezag hebben. Onder informatie wordt verstaan: alle relevante zaken
betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten,
nieuwsbrieven, de schoolgids en tienminutengesprekken.
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij
één van de ouders, dan zal de informatie worden verstrekt aan de ouder
bij wie de leerling in huis woont. Hierbij gaat de school ervanuit dat de
ouder die deze schoolinformatie ontvangen heeft, dit doorgeeft aan de
andere ouder. Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de
informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de
school.
Ons uitgangspunt is dat er geen beroep gedaan kan worden op
zogenaamde geheimhouding als dit het welbevinden van het kind schaadt.
In het belang van het kind moet bepaalde informatie juist gedeeld worden
met anderen. Deze meldingsplicht is ook van kracht als er gesprekken met
kinderen gevoerd worden. Ouders hebben het recht om het
leerlingendossier van hun kind in te zien.
Ouderlijk gezag.
Ouders die gescheiden zijn hebben in principe beiden recht op dezelfde
informatie. Het komt uiteraard voor dat meer één van de ouders van het
kind belast is met het ouderlijk gezag en de andere ouder niet. In dat geval
is de ouder die belast is met het ouderlijk gezag verplicht om de ouder die
niet belast is met het ouderlijk gezag op de hoogte te houden van
belangrijke informatie die het kind treffen. Alleen de ouder met het ouderlijk
gezag is tekenbevoegd.
Indien er echter sprake is van een gebrekkige of geheel ontbrekende
communicatie tussen de gescheiden ouders is de school op grond van de
wet echter verplicht om ook de ouder die niet belast is met het ouderlijk
gezag desgevraagd te informeren. Uitzondering is dat het verschaffen van
de informatie het belang van het kind schaadt. Ook is de school hiertoe
niet verplicht indien dit blijkt uit een rechtelijk vonnis.
Rechtelijk vonnis
Indien als gevolg van een scheiding de situatie ontstaat dat één of beide
ouders niet meer belast is met het ouderlijk gezag, dan kan school de
betreffende ouder vragen om afschriften van de officiële stukken waarin dit
is vastgelegd. In een dergelijk rechtelijk vonnis staat naast de bepaling van
het ouderlijk gezag ook beschreven of er een omgangsregeling is
opgesteld en hoe die omgangsregeling eruit ziet.
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De betreffende stukken zullen in het leerlingendossier worden bewaard.
Uiteraard zal hier zorgvuldig mee worden omgegaan.
Mocht een betreffende ouder zich niet houden aan het rechtelijk vonnis ten
aanzien van het ouderlijk gezag, dan is het aan de andere ouder om te
bepalen of daar aangifte van wordt gedaan.
Bij het niet naleven van een rechtelijk vonnis ten aanzien van het ouderlijk
gezag, zal de school nooit aangifte bij de politie doen of proberen een
ouder fysiek te benaderen. Wel zal school de andere ouder of voogd
inlichten.
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7 Regelingen en protocollen
Nieuwe leerlingen en schoolverlaters
Aanmelding
U kunt uw kind aanmelden met het inschrijfformulier van onze school.
U kunt deze vinden op de website www.bijenveld.com onder het kopje
“Ouders”. U kunt ook een papieren exemplaar aanvragen bij de directeur
van de school.
Als u interesse hebt in onze school, bent u van harte welkom voor een
kennismakingsgesprek met de directeur. U kunt hiervoor een afspraak
maken.
Wij hebben een inloopochtend voor ouders van twee- en driejarigen en
andere belangstellenden. Tijdens deze ochtend krijgt u algemene
informatie over de school, over de visie, de werkwijze en de cultuur. Ook
kunt u de sfeer proeven en de school “in bedrijf” zien.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen vanaf hun vierde jaar op school
komen.
Zodra u kind is ingeschreven bij ons op school, krijgt u een bewijs van
inschrijving. U kunt hierop controleren of alle gegevens juist in de
leerlingadministratie zijn ingevoerd. Vervolgens neemt de leerkracht van
groep 1-2 ongeveer 4 weken voordat uw kind vier wordt, contact met u op
om afspraken te maken over het wennen. Uw kind mag maximaal 5 dagen
(10 dagdelen) voordat het 4 jaar is komen wennen bij ons op school.
Kinderen die in de laatste twee weken voor de zomervakantie vier jaar
worden, komen pas bij ons op school na de zomervakantie.
In deze laatste twee weken voor de zomervakantie gebeuren zoveel
verschillende afsluitende dingen, dat het voor uw kind niet prettig is om
dan te komen wennen.
Na de zomervakantie mogen de kinderen naar school komen op de dag
dat ze vier jaar worden (met uitzondering van de vijf dagen wennen).
Instromers
Als kinderen na verhuizing bij ons op school komen, krijgen wij een
onderwijskundig rapport van de vorige school. Met dit rapport en eventuele
mondelinge toelichting van school, ouders en kind gaan we verder op zijn
of haar niveau.
Schoolverlaters
Kinderen die tussentijds onze school verlaten, krijgen een onderwijskundig
rapport mee, waarin uw kind en het niveau van uw kind beschreven staan.
Bovendien kunnen zij al eens gaan kijken op hun toekomstige school.
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Leerlingen uit groep 8 krijgen in januari het advies voor het voortgezet
onderwijs en informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.
Zodra u met uw kind de schoolkeuze heeft gemaakt, zal de leerkracht van
groep 8 het onderwijskundig rapport maken voor de nieuwe school. De
leerkracht van groep 8 spreekt tevens met de brugklascoördinatoren alle
leerlingen door.

Vervanging van leerkrachten (beknopt)
Bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht door verlof of scholing zal
gezocht worden naar een geschikte vervanger. Dit kan een vaste
leerkracht van ons team zijn of een leerkracht uit de vervangingspool. Per
01 augustus 2015 zijn wij aangesloten bij de vervangingspool van
Optimus.
Wanneer het niet mogelijk is om een geschikte vervanger te vinden zijn er
intern een aantal mogelijke oplossingen.
Wanneer ook dit niet mogelijk is, dan kunnen wij de kinderen van de
betreffende groep thuislaten. Wij doen dit volgens de regels van de
onderwijsinspectie. U kunt het volledige protocol lezen op
www.bijenveld.com.
Om het vervangen van de eigen leerkracht goed te laten verlopen, is er in
elke groep een klassenmap aanwezig met vaste afspraken en gewoonten.
In deze map houdt de eigen leerkracht een dagplanning bij, zodat het voor
de vervanger duidelijk is wat er gedaan moet worden. Bij langdurige
vervanging zal de intern begeleider de vervanger begeleiden,
om de zorg in de groep te continueren.

Klachtenregeling (beknopt)
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.
We gaan er vanuit dat de meeste klachten in overleg met de leerkracht
opgelost kunnen worden. Neemt u bij ontevredenheid in eerst instantie
contact op met de leerkracht en in tweede instantie met de schoolleiding.
Ook is het mogelijk om een klachtenformulier bij de directeur te halen of te
downloaden van onze website en deze later ingevuld in te leveren. Alle
klachten worden met dit klachtenformulier geregistreerd.
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar
uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze
voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan
onze klachtencommissie:
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De Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (o.a. landelijke
klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-38616978
E-mail: info@gcbo.nl
Per april 2015 kunt u met klachten terecht bij één loket. De stichting
Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Op de website
www.gcbo.nl kunt u informatie over deze stichting lezen.
Klachten ongewenste omgangsvormen
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten,
ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders
en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door een interne
vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is er voor u en voor
de leerlingen. Met een klassenbezoek aan het begin van het schooljaar
maakt de interne vertrouwenspersoon zich bekend bij de leerlingen. Deze
interne vertrouwenspersoon luistert, neemt uw klacht serieus en geeft u
informatie en advies over mogelijke vervolgstappen. De school kent ook
een extern vertrouwenspersoon. U kunt deze zien als een objectieve
deskundige van buiten de school. Deze extern vertrouwenspersoon kan
naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar.
Klachten over ongewenst gedrag die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u
voorleggen aan de klachtencommissie. De extern vertrouwenspersoon
begeleidt u in het klachttraject.
Achter in deze schoolgids vindt u de namen en adressen van de intern
contactpersoon en de externe vertrouwenspersonen.
Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contact- en vertrouwenspersonen zullen een klacht van
ouders of leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten over de
schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een
ander zedendelict, is de school verplicht aangifte te doen bij de officier van
justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding
is.
De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling
beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding en kunt u lezen op
www.bijenveld.com.
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Leerplicht
Uw kind moet naar school vanaf de eerste schooldag in de maand na de
vijfde verjaardag. Als u uw kind met vier jaar naar school laat gaan,
conformeert u zich aan de regels van de school. U dient er dus voor te
zorgen dat uw kind alle dagen naar school gaat. U maakt uw kind hiermee
als het ware op vrijwillige basis leerplichtig.
Geoorloofde afwezigheid
Als uw kind ziek is, moet u dit zo snel mogelijk, telefonisch of schriftelijk,
aan school melden. U kunt dit mailen naar ziekmeldingen@bijenveld.com.
Als u uw kind vaak ziek meldt, kan de school aan de leerplichtambtenaar
of aan de jeugdarts vragen om een onderzoek in te stellen.
Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeiend uit godsdienst of
levensovertuiging, dan hoeft uw kind niet naar school.
U moet dit minstens twee dagen van tevoren aan de directeur van de
school melden.
Ongeoorloofd verzuim
Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van
ongeoorloofd verzuim. Dan is de school verplicht om maatregelen te
nemen: het is ten slotte in het belang van het kind dat het aan het
onderwijs deelneemt. De leerkracht, conciërge of directeur zal dan contact
met u opnemen om na te gaan waarom uw kind niet op school is.
Als wij u niet telefonisch kunnen bereiken, gaan wij ervan uit dat uw kind
ongeoorloofd afwezig is en zullen wij melding doen bij leerplichtzaken.
Wanneer uw kind langer dan drie dagen ongeoorloofd afwezig is op
school, is de directeur van de school wettelijk verplicht om dit te melden
aan de leerplichtambtenaar. Deze zal een onderzoek instellen. In het
uiterste geval kan de leerplichtambtenaar tegen u als verantwoordelijke
ouder/verzorger proces verbaal opmaken.
Medeverantwoordelijkheid leerlingen
Leerlingen zijn vanaf twaalf jaar medeverantwoordelijk voor het
schoolbezoek. Dit betekent dat uw kind strafbaar kan worden gesteld als
hij/zij zonder geldige reden van school verzuimd heeft. Als ouder blijft u
natuurlijk in de eerste plaats voor het schoolbezoek verantwoordelijk.
Verlof buiten vakanties
Vakantieverlof mag alleen worden verleend, wanneer wegens de
specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk
is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Anders gezegd: alleen
indien u elke schoolvakantie moet werken, kunt u verlof aanvragen buiten
de schoolvakanties om. Hiertoe dient u een werkgeversklaring te
overleggen waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie
mogelijk is. De directeur mag dit verlof niet verlenen in de eerste twee
lesweken van het schooljaar.
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Buitengewoon vakantieverlof wordt niet verleend wanneer ouders
bijvoorbeeld:
• naar hun geboorteland willen gaan;
• eerder in een vakantiehuisje terechtkunnen;
• door te laat boeken al eerder moeten vliegen;
• problemen aan de grens of drukte onderweg willen voorkomen;
• er een week tussenuit willen, omdat het zo rustig of goedkoop is.
U dient verlof minimaal acht weken voor aanvang van de ingangsdatum
schriftelijk aan de directeur van de school te vragen. Hiervoor dient u
gebruik te maken van het vakantie- en verlofformulier dat bij de directeur te
verkrijgen is of te vinden op onze website www.bijenveld.com. De directeur
mag slechts eenmaal per schooljaar verlof verlenen voor ten hoogste tien
schooldagen.
Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Onder gewichtige omstandigheden verstaat de leerplichtwet
omstandigheden die buiten de wil van de leerling of de ouders zijn
gelegen. Tot en met tien lesdagen per jaar dient u dit schriftelijk aan de
directeur van de school te vragen. Hiervoor dient u gebruik te maken van
het vakantie- en verlofformulier dat bij de directeur te verkrijgen is. Bij meer
dan tien schooldagen per schooljaar dient u dit minimaal vier weken van
tevoren aan te vragen bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.
Hiervoor kunt u hetzelfde vakantie- en verlofformulier gebruiken. Een
vakantie of een lang weekend behoren niet tot gewichtige
omstandigheden. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn onder
andere huwelijk, verhuizing, overlijden, jubilea etc. Indien uw aanvraag
wordt afgewezen en uw kind is de betreffende dag(en) toch afwezig, dan
zal de schoolleiding dit melden bij de leerplichtambtenaar. Op deze manier
ligt de verantwoordelijkheid voor het verzuim volledig bij de ouders.
Overtreding
Wie zich niet aan de regels van de leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig
aan een overtreding. Dit is een strafbaar feit en kan leiden tot het opmaken
van een proces verbaal, een boete en in het uiterste geval hechtenis.
Luizenprotocol (beknopt)
Om te voorkomen dat er een probleem met hoofdluis ontstaat op school,
willen wij op gezette tijden alle kinderen van onze school laten controleren
door luizenouders. De dag van deze controle staat op de jaarkalender. Als
uw kind tussentijds hoofdluis heeft, meldt u dit dan bij de leerkracht. De
behandeling dient te gebeuren met een speciale shampoo en is vrij
kostbaar. Mocht deze kosten voor problemen zorgen, neemt u dan contact
op met de directeur. Het volledige protocol hoofdluis kunt u lezen op
www.bijenveld.com.
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Anti pestprotocol (beknopt)
Wij vinden het als school heel belangrijk om het pesten van andere
kinderen te voorkomen en indien het toch gebeurt aan te pakken. Dit
betekent dat wij pesten als een probleem zien, dat wij ingrijpen, dat wij bij
herhaling duidelijk stelling innemen en dat wij externe hulp inschakelen
wanneer de aanpak niet het gewenste effect heeft.
Wij geven aan het begin van het schooljaar een introductieles over pesten
en indien nodig vervolglessen. Gedurende het schooljaar komt het thema
in de lessen sociaal-emotionele vorming terug. Wij handhaven gemaakte
regels en afspraken, informeren ouders en leren kinderen om op te treden
in situaties van pesten.
Wij hanteren een pestprotocol met als doel:
“Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat
zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.”
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en
volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar
aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en
wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om
met veel plezier naar school te gaan! Aangezien pestgedrag zeer
schadelijk kan zijn voor zowel het slachtoffer als de pesters, moet dit door
leerkrachten en ouders serieus aangepakt worden.
Het volledige anti pestprotocol, inclusief aanpak en consequenties, kunt u
lezen op www.bijenveld.com.
Sponsoring
Sponsoring komt steeds vaker voor in het onderwijs. Bij sponsoring gaat
het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een
school, zoals verkregen lesmaterialen, advertenties in de schoolkrant, het
uitdelen van gratis producten of het mogelijk maken van bepaalde
activiteiten. Ook op ’t Bijenveld maken wij gebruik van sponsoring. Zo
sponsort de middenstand af en toe de feestelijke activiteiten op onze
school (van limonade, plantjes en verf tot broodjes en worstjes).
Voordat de school met een sponsor in zee gaat, moet aan de volgende
voorwaarden worden voldaan:
• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak
•
•
•
•
•

en doelstelling van de school.
Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke
gesteldheid van de leerlingen.
Sponsoring dient in overeenstemming te zijn met de goede smaak en het fatsoen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van
het onderwijs in gevaar brengen.
Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit ervan niet beïnvloeden.
Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsorgelden.
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8 Praktische informatie van A tot Z
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij ons op school dan kunt u daarvoor
bij de directeur een aanmeldingsformulier halen of downloaden van onze
website www.bijenveld.com. Zodra uw kind is ingeschreven ontvangt u van
ons een bewijs van inschrijving. Wanneer uw kind bij ons in groep 1 komt,
dan neemt de leerkracht van de groep contact met u op om afspraken te
maken over het wennen en de overdracht.
Bibliotheek
Onze school heeft groepspassen van de Bibliotheek Gelderland Zuid in het
Kulturhus Leuth. Daar kunnen de kinderen boeken halen die zij op school
kunnen lezen. Kinderen die hier graag boeken willen lenen die ze mee
naar huis kunnen nemen, kunnen een gratis eigen bibliotheek pas
aanvragen.
Contacten met ouders
Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een
informatieavond over de groep van uw kind. In de kalender die aan het
begin van het schooljaar wordt meegegeven, vindt u de exacte data.
De leerkracht vertelt u wat u dit jaar van hem/haar kunt verwachten, hoe
hij/zij in de klas werkt en welke activiteiten speciaal voor zijn/haar groep dit
jaar gepland zijn.
Gedurende het schooljaar kunt u na schooltijd een afspraak maken met de
leerkracht om te praten over uw kind. Tevens zijn er 3x per jaar 10
minutengesprekken.
Fietsen
Kinderen die met de fiets naar school komen kunnen de fiets stallen in de
rekken aan de zuidzijde van het speelplein. De stalling is niet bewaakt en
de school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of
diefstal. De kinderen mogen niet op het speelplein fietsen.
Gymnastiek
De kinderen van groep 1-8 gymmen in de gymzaal en dragen een korte
broek en een t-shirt of een gympakje. Ook hebben zij gymschoenen aan
met witte zolen. Om verwisseling van kleding bij de jonge kinderen te
voorkomen vragen wij u de kleding te merken. Ook is het prettig als jonge
kinderen op de gymdagen kleding en schoenen dragen die zij goed zelf
aan en uit kunnen doen.
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Halen en brengen met de auto.
Indien u uw kind haalt/brengt met de auto, parkeer dan niet voor en bij de
ingangen van het schoolplein. Geparkeerde auto’s kunnen zorgen voor
een gevaarlijke situatie voor onze kinderen. Ook het parkeren en stoppen
in de bocht is een onveilige situatie. Wij verzoeken u om de auto bij het
Kerkplein te parkeren en het laatste stukje met uw kind(eren) te lopen.
Halen en brengen in de klas
Als u uw kind naar binnen brengt, wilt u dan nog voor het begin van de
lessen weer de klas verlaten. Zo kunnen wij op tijd met het onderwijs
beginnen. Als u uw kind haalt, wilt u dan met fietsen en kinderwagens bij
voorkeur op het speelplein wachten. Let erop dat u geen doorgangen
blokkeert.
Kosteloos materiaal
Wij maken veel gebruik van huis-, tuin- en keukenmateriaal bij
handvaardigheid of bij projecten. Voorwerpen die u niet meer kunt
gebruiken, zoals doosjes, restjes wol, leer of stof, lakens, closetrollen,
boterkuipjes, tijdschriften enz. komen ons vaak goed van pas. Helpt u ons
de voorraad op peil te houden? Vraag wel even aan de leerkracht of er
ruimte is om de materialen op school op te slaan.
Medezeggenschap
Het team van leerkrachten is samen met de directeur verantwoordelijk
voor het gegeven onderwijs en het welbevinden van de kinderen. Daarbij
vinden wij het belangrijk om de medezeggenschap van ouders en kinderen
te realiseren en de ruimte te geven. Dit krijgt gestalte in de
medezeggenschapsraad, in de oudervereniging en in gesprekken met
ouders en kinderen.
Tevens hebben wij de medezeggenschap van de kinderen gerealiseerd,
middels een leerlingenraad. Deze leerlingenraad komt 6x per jaar bij
elkaar en spreekt over actuele thema’s binnen de school. Zij geven advies
aan het schoolteam namens de leerlingen.
Multiculturele samenleving
Ondanks dat op ’t Bijenveld weinig te merken is van een multiculturele
samenleving vinden wij dat de Leuthse kinderen moeten leren omgaan
met mensen met een andere geloofsovertuiging of culturele achtergrond.
Door hieraan regelmatig aandacht te besteden in de lessen, worden de
kinderen zich bewust van de culturele verschillen tussen mensen uit
andere streken en landen en krijgen ze begrip voor mensen die anders
denken, voelen en handelen.
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Niet naar school
Kan uw kind niet op tijd op school zijn, wilt u dit voor aanvang van de
school melden. U kunt de school vanaf 08.00 uur telefonisch bereiken op
024-2060600. Ook kunt u een mail sturen naar
ziekmeldingen@bijenveld.com .Teveel verzuim is nooit in het belang van
uw kind. Wilt u daarom (tand)artsbezoekjes zo veel mogelijk buiten
schooltijd plannen.
Ongevallenverzekering
Voor alle leerlingen wordt jaarlijks door het bestuur een
ongevallenverzekering afgesloten. De premie wordt door het bestuur
betaald. Deze verzekering geldt bij blijvende invaliditeit, overlijden en
tandheelkundige hulp. De verzekeraar betaalt niet uit bij schade aan
brillen, kleding of fietsen en betaalt ook geen rekeningen voor arts of
ziekenhuis. Via uw eigen verzekering kunt u zich uitgebreider laten
verzekeren.
Ouderbijdrage
De oudervereniging probeert de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk
te houden. Momenteel bedraagt deze € 40,00 waarvan +- € 10,- voor het
schoolreisje (groep 1-8). Voor het kamp van groep 8 wordt in de loop van
het jaar nog een extra bedrag gevraagd. Vanuit deze bijdrage worden
onder meer sportevenementen, traktaties, kerstviering en dergelijke
betaald. De hoogte van de bijdrage wordt in de jaarvergadering van de
ouderraad opnieuw vastgesteld en is vrijwillig.
Een financieel jaaroverzicht wordt aan u bekendgemaakt.
Ouderparticipatie
Voor ouders is het mogelijk om in de MR of de oudervereniging als
vertegenwoordiger van de ouders plaats te nemen. U kunt ook als ouder
behulpzaam zijn bij diverse activiteiten van onze school. U wordt hierover
geïnformeerd aan het begin van het schooljaar en tussendoor middels het
Bzzzletin.
Oudervereniging
De leden van de oudervereniging zijn de klassenouders van de groepen.
Zij ondersteunen de leerkrachten bij de organisatie van extra activiteiten,
zoals het regelen van vervoer bij buitenschoolse activiteiten, de
kinderboekenweek, feestdagen, sport en spel dagen, etc. De
oudervereniging is een organisatieondersteunend orgaan en heeft geen
medezeggenschap. Beleidsadvies en instemming liggen dus niet binnen
de taken van de oudervereniging, maar van de medezeggenschapsraad.
De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Begin
oktober wordt de jaarvergadering gehouden.
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Tussenschoolse opvang (overblijven).
Voor kinderen bestaat de mogelijkheid om op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag tijdens de middagpauze gebruik te maken van de
tussenschoolse opvang. De schooldirectie is zowel organisatorisch als
inhoudelijk verantwoordelijk.
Informatie over de tussenschoolse opvang kunt u tevens krijgen bij onze
conciërge mw. Renate van Gisteren.
Eén grote overblijfkaart voor tien keer kost €23,-. U kunt deze betalen aan
de organisatie van de tussenschoolse opvang of bij Renate van Gisteren.
Ook kunt u per keer €2,30 per kind betalen. Doe het geld in een envelop
met hierop de naam en klas van het kind en een telefoonnummer van
ouders/verzorgers voor noodgevallen.
Overblijfkaarten of envelop moeten ’s morgens op de dag dat het kind
overblijft in de overblijfbus bij de centrale ingang worden gedaan. Het is
voor de overblijfouders van belang dat ze op tijd (uiterlijk voor 11.00 uur)
weten hoeveel kinderen er komen.
Het is dit schooljaar weer mogelijk om een overblijfkaart van 50 strippen te
kopen. Dit geldt alleen voor kinderen die op vaste dagen overblijven! De
kosten hiervoor zijn €115,= Voor meer informatie kunt u terecht bij een van
de overblijfouders.
De kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang eten in het
in vrije lokaal in het Kulturhus. Wij verzoeken u uw kind geen snoep mee te
geven. In verband met de verantwoordelijkheid van de overblijfouders
naar de kinderen die overblijven, is het niet wenselijk dat nietoverblijvers eerder dan 13.05 uur het speelplein op komen. Wilt u uw
kinderen dan ook niet eerder naar school laten gaan?
Pluriformiteit
Onze school is ontstaan uit een samengaan tussen een katholieke en een
openbare school. Met dit historische gegeven en het feit dat wij onder een
katholieke noemer werken, is en blijft ’t Bijenveld toegankelijk voor
iedereen. Wij maken de kinderen bekend met andermans opvattingen,
waarden en normen en maken dit bespreekbaar. We laten zien dat een
andere opvatting of levenswijze even veel waard is.
Schoolgids en schoolplan
Scholen zijn verplicht om een schoolgids te hebben, waarin de visie,
doelstellingen en werkwijze van de school kort en bondig staat
omschreven voor de ouders. Ieder jaar moet deze gids worden aangepast.
Aan het begin van het schooljaar verstrekken wij deze informatiegids aan
alle ouders. De schoolgids is te vinden op www.bijenveld.com.
Het schoolplan, waarin gedetailleerd verschillende gebieden uitgewerkt
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worden, ligt voor u op school ter inzage. Vraag er gerust naar bij de
directeur.
Schooltelefoon
Alleen voor dringende zaken kunt u tijdens de lesuren naar school bellen
024-2060600. Telefoongesprekken met de leerkrachten zijn mogelijk
buiten de schooltijden.
Schorsing en verwijdering
Hoe wij als school en stichting omgaan met schorsing en verwijdering is
opgenomen in het schoolveiligheidsplan. Het schoolveiligheidplan is op
school ter inzage.
Speelgoed
We vinden het leuk als de kinderen na hun verjaardag of na Sinterklaas
hun leukste cadeautje willen laten zien. Ook tijdens een spelletjesmiddag
mogen ze speelgoed meenemen. Buiten deze speciale gelegenheden
hebben we liever niet dat de kinderen speelgoed mee naar school nemen.
Schoolfotograaf
In de nieuwsbrief wordt tijdig aangekondigd wanneer de schoolfotograaf
komt. Naast een individuele foto en een groepsfoto wordt er een foto van
broers of zussen gemaakt.
Speelplein
Op het speelplein gelden ook regels, die vooral de gezondheid van de
kinderen moeten waarborgen. Ter voorkoming van ongelukken zijn
skeelers, skateboards, fietsen of ander rollend materieel niet toegestaan.
Kinderen mogen vanaf 6 jaar onder schooltijd op het grote klimtoestel.
Buiten schooltijd is dit de verantwoordelijkheid van ouders.
Snoep
In de klassen mag niet gesnoept worden. Uitzondering hierop zijn de
traktaties, hoewel wij de voorkeur geven aan een gezonde traktatie. Ook
bij het overblijven vragen wij u uw kind geen snoep mee te geven.
Contact.
De directeur en de overige leerkrachten willen tijdens ambulante dagen en
buiten de schooltijden altijd tijd vrijmaken om met u over uw vragen,
opmerkingen en verzoeken van gedachten te wisselen. Wilt u indien
mogelijk vooraf een afspraak maken?
In de korte contacttijd voor schooltijd kunt u wel iets aan de leerkracht
doorgeven of een korte vraag stellen. Voor een gesprek verzoeken wij u
een geschikter tijdstip met de leerkracht af te spreken.
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Stagiaires van de PABO en het ROC
De school biedt mogelijkheden aan stagiaires om bij ons het een en ander
te leren. In de loop van het schooljaar zullen er leerlingen rondlopen van
verschillende scholen en met verschillende opdrachten.
Zo zijn er de leerlingen van de PABO (pegagogische academie voor
basisonderwijs) die in de klas zullen meewerken. Deze stagiaires kunnen
uit verschillende leerjaren zijn en kunnen daardoor ook een ander niveau
en leerprogramma hebben. De leerkracht blijft in de klas en is
verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt.
Daarnaast zijn er stagiaires die in hun afstudeerfase zitten, de LIOstagiaire. Deze stagiaire werkt na een korte inwerkperiode zelfstandig in
de klas. De leerkracht zal niet altijd aanwezig zijn, maar blijft wel
verantwoordelijk voor het leerproces van de leerlingen.
Naast de studenten van de lerarenopleiding bieden wij ook stageplaatsen
voor studenten van het ROC (onderwijsassistent en klassen assistent) en
leerlingen van het voortgezet onderwijs (beroeps oriënterende fase).
Verjaardagen
Bij verjaardagen zien wij liever geen snoep, kauwgum of andere
zoetigheden. Wij vragen u om uw kind te laten trakteren op fruit of iets
hartigs. Een prikkertje met fruit of kaas en worst is zeker zo feestelijk.
Jarigen mogen, als zij dat willen, even langs de andere leerkrachten.
Verkeersexamen
In groep 7 of 8 doen de kinderen verkeersexamen. Dit examen bestaat uit
een schriftelijk gedeelte in maart en uit een praktisch gedeelte in april.
Voor het praktijkexamen hebben de kinderen een goede fiets nodig. Het is
belangrijk om af en toe eens een eindje met uw kind te fietsen, zodat het
gewend raakt aan het (drukke) verkeer en het zich daarop kan
concentreren. Wacht niet tot uw kind examen gaat doen.
Verloren, vergeten en gevonden voorwerpen
Het komt nogal eens voor dat er spullen op school blijven liggen. Vindt u
iets, geef het dan af bij onze conciërge. Bent u iets kwijt, vraag het dan
aan de conciërge of plaats een oproep in ons informatiebulletin. Merk de
spullen van uw kind, dit kan veel narigheid voorkomen.
Vierjarigen
Voordat een kleuter van bijna vier jaar bij ons op school komt, hebben zijn
of haar ouders of verzorgers de mogelijkheid om, samen met hun kind in
de 1-2 groep te komen kijken en spelen. Dit kan na een informatief
gesprek met de directeur of met de leerkracht van de groep 1-2 .
51

In de regel zal de kleuter een aantal dagdelen (maximaal 10) voor zijn of
haar vierde jaar in overleg met de leerkracht ‘proef’ mogen komen draaien.
Voor- en naschoolse opvang.
Welkom bij Partou in Leuth!
In het Kulturhus bieden wij naast dagopvang ook voorschoolse en
buitenschoolse opvang aan. Kom je ook eens een kijkje bij ons nemen?
Omdat een schooldag soms best vermoeiend kan zijn, staat lekker
ontspannen en het maken van plezier bij ons voorop. Dat betekent dat je
kunt meedoen met de activiteiten van de dag, maar ook rustig een boekje
kunt of lekker kunt chillen met je vrienden. Ons team enthousiaste
medewerkers biedt elke dag verschillende activiteiten aan in de thema’s
Muziek, Bewegen en Naar Buiten. Voor alle leeftijdscategorieën zijn
uitdagende activiteiten beschikbaar. In de vakanties doen we er nog een
schepje bovenop met ons vakantieprogramma. Ook organiseren we
regelmatig leuke workshops en gaan we er samen op uit. Bij Partou vinden
we eigen inbreng van de kinderen ook heel belangrijk. Bij het bedenken
van de activiteiten, uitjes en workshops mogen de kinderen daarom met
ons meedenken.
Meer informatie over onze vestiging vindt u op
www.partou.nl/reusensestraat Wilt u direct inschrijven of meer informatie
neem dan contact met ons op via 024 663 1411 of stuur een e-mail naar
reusensestraat@partou.nl.
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Adressen
E-mailadressen van ’t Bijenveld
Directeur
Monique Vromen:
Intern Begeleider
Wendy Haas:

directie@bijenveld.com
internbegeleider@bijenveld.com

Leerkrachten
Carmen Verstegen:
Delian Oliemeulen:
Sandor Verkaart:
Elyn Vermeulen
Denise Mulic
Cathelijne van Dongen:
José Kemperman:
Ineke Somer:
Margo Sniedt:
Arja van der Kooij:

carmen.verstegen@bijenveld.com
delian.smolders@bijenveld.com
sandor.verkaart@bijenveld.com
elyn.vermeulen@bijenveld.com
denisa.mulic@bijenveld.com
cathelijne.vandongen@bijenveld.com
jose.kemperman@bijenveld.com
ineke.somer@bijenveld.com
margo.sniedt@bijenveld.com
arja.vanderkooij@bijenveld.com

Conciërge
Renate van Gisteren:

renatevangisteren@bijenveld.com

Schoolbestuur
Stichting Condor
Algemeen directeur: Marthijn Manders
Telefoon (024) 373 79 09
Oudervereniging
Voorzitter:
Marit Lijnse ( Job)
Penningmeesters: Merlijn Sutmuller (Cathy)
Secretaris:
Hanneke van Swelm (Puck)
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Functie
klassenouder
klassenouder
klassenouder
klassenouder
klassenouder
klassenouder
klassenouder
klassenouder
klassenouder
klassenouder
klassenouder
klassenouder
klassenouder
klassenouder, secretaris
klassenouder
klassenouder, voorzitter
penningmeester
Lid oudervereniging

Klas
groep 1-2
groep 1-2
groep 1-2
groep 1-2
groep 3-4
groep 3-4
groep 3-4
groep 3-4
groep 3-4
groep 4-5
groep 4-5
groep 6-7
groep 6-7
groep 7-8
groep 6-7
groep 7-8

Oudervereniging schooljaar 2018-2019
ouder
kind
Monique
Gubbels
Tim
Andrea
Rutten
Max
Rianne
Zegers
Joey
Jane
van Os
Luna en Lizz
Mandy
Menting-Wijers
Fenne M
Helma
Verheijen-Vink
Nala
Saskia
Arens
Loek
Stephanie
Engelen
Noa
Anjella
Seitzinger
Dylan
Rood en Kim van Maanen/Jansen Liv
Tamar
Deijkers
Niek
Nicole
Boerwinkel
Noortje
Larissa
Janssen Duyghuysen Isa
Hanneke
van Swelm
Puck
Patricia
Dekeling
Sam
Marit
Lijnse
Job
Merlijn
Sutmuller
Cathy
Karin
de Haas
Luuk

Medezeggenschapsraad
Ouders
Anton Spierenburg
Vacant
Leerkrachten
Carmen Verstegen
Margo Sniedt
Mocht u nog suggesties, ideeën of vragen hebben dan kunt u hiervoor
terecht bij Carmen Verstegen. U kunt mailen naar: bijmr@xs4all.nl
Jeugdgezondheidszorg
Secretariaat Jeugdgezondheidszorg
Groenewoudseweg 275
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
Telefoon 088-14471111
De jeugdgezondheidszorg is telefonisch bereikbaar op maandag t /m
vrijdag van 9.00 -14.00 uur.
jgzbedrijfsbureau@ggdgelderlandzuid.nl.
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groep
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
5
6
6
7
7
8
5
3

Inspectie voor het basisonderwijs
E-mail info@owinsp.nl
Website www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111
31 11 (lokaal tarief)
Intern contactpersoon betreffende de klachtenregeling
Wendy Haas

Externe vertrouwenspersonen seksuele intimidatie en andere
ongewenste omgangsvormen.
Mevr. B. Wijlens
Hazeldonklaan 9
6573 BJ Beek-Ubbergen
Tel:
024-6841023

Mevr. E Weltevrede
Tolkamp 9
6602 DN Wijchen
Tel:
024-6421503 (prive)
Tel:
024-3297646(werk)
E-mail: e.weltevrede@marant-ed.nl

E-mail: bmmhulshof@hotmail.com

Klachtencommissie
De Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (o.a. landelijke
klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-38616978
E-mail: info@gcbo.nl
N.I.M. (Nijmeegs Instituut Maatschappelijk Werk)
Ans van der Staaij
Een afspraak maken kan via de intern begeleider Wendy Haas.
Tevens houdt de schoolmaatschappelijk werkster 6x per jaar een
spreekuur. De datum en tijd zullen wij in het Bzzzletin vermelden.
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Tot slot
Als u dit gelezen hebt en als u met uw kind ’t Bijenveld bezoekt, zult u
merken dat de kinderen waarschijnlijk op een andere manier les krijgen
dan vroeger. Dit zijn veranderingen, die niet zomaar uit de lucht zijn komen
vallen. Integendeel. Door de zich steeds veranderende samenleving is het
noodzakelijk om als school steeds in beweging te blijven.
Dat doen wij ook.
Veranderingen en schoolverbeteringstrajecten vinden niet plaats, omdat
wij ontevreden zijn, maar omdat wij denken dat het altijd beter kan. In het
schoolplan dat voor u op school ter inzage ligt, worden de
veranderingsplannen voor de komende vier jaar beschreven.
Door zelf in de dagelijkse onderwijspraktijk invulling te geven aan de
onderwijsdoelstellingen en afspraken in deze gids hopen wij het verblijf op
’t Bijenveld voor uw kinderen, voor u en voor onszelf tot een prettige
periode te maken.
Het team van ’t Bijenveld
September 2018

Basisschool ’t Bijenveld
Reusensestraat 6
6578 AR Leuth
Telefoon:
024-2060600
E- mail:
directie@bijenveld.com
Website:
www.bijenveld.com
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