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

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
BS Onder de Linden
Kanaalstraat 77
5986AE Beringe
 0773072933
 http://www.bsodl.nl
 info@bsodl.nl

Schoolbestuur
Stichting voor Primair Onderwijs Regio Helden
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1.671
 http://www.prisma-spo.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Rob Geraets

robgs@bsodl.nl

Lid kwaliteitsteam

Mark van Sas

markss@bsodl.nl

De directie vormt samen met de leden van het kwaliteitsteam het KT (kwaliteitsteam). Samen zijn zij
verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling maar ook voor de begeleiding en ondersteuning van
leerlingen en leerkrachten.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting SWV Primair passend Onderwijs Noord-Limburg.

Aantal leerlingen
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Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

152

2020-2021

De komende jaren zal het aantal leerlingen groeien van ongeveer 150 leerlingen naar circa 175
leerlingen en dat zal naar alle waarschijnlijkheid de jaren daarna stabiliseren rond de 170 leerlingen. De
groei komt vnl. door het grote aantal instromers bij de kleuters.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Werken in clusters

Werken binnen thema's

Werken in niveaugroepen

Werken met hoofd hart & handen

Leren van en met elkaar

Missie en visie
Inleiding
Wij zijn er op school van overtuigd dat het huidige onderwijs aan de kinderen iets anders vraagt dan
jaren geleden. Zeker als we kijken wat de toekomst vraagt en gaat vragen van jullie kinderen. We
vinden het zeer belangrijk dat team, ouders en kinderen en iedereen die bij onze school betrokken is,
zich er thuis voelt. We willen een school zijn die aandacht heeft voor de persoonlijke ontwikkeling en
talenten van elk kind en tevens de nadruk legt op de vaardigheden die de kinderen in de toekomst
nodig zullen hebben.
We hebben bewust een cluster onderbouw (3 stamgroepen 1-2-3) en een cluster midden-bovenbouw
samengesteld (2 stamgroepen 4-5-6 en 1 stamgroep 7-8). We hebben ook gekozen om de clusters vlak
bij elkaar in het gebouw te zetten zodat samenwerken gemakkelijk gaat. Dagelijks werken de
leerlingen groepsoverstijgend samen en gaan de deuren binnen het cluster open. Dit geldt voor alle
clusters. Door het werken in clusters zijn we beter in staat een doorgaande leerlijn te creëren, kunnen
we beter differentiëren (werken op verschillende niveaus) en zijn er meer leerkrachten die een kind
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kunnen “zien”.
Missie en Visie
Twee jaar geleden (2018-2019) hebben we gebruikt om te ontdekken welke school wij eigenlijk willen
zijn. Gedurende het schooljaar is er met het team hard gewerkt aan de ontwikkeling van een
gezamenlijke visie en missie. Uitgangspunt hierbij was het strategisch beleidsplan van Prisma. Met dit
plan als uitgangspunt zijn we aan de slag gaan om onze droom verder uit te werken en inhoud te geven.
Er is nog een lange weg te gaan om de school te worden die we eigenlijk willen zijn maar de start is
gemaakt met de beschrijving van onze gezamenlijke visie op ons onderwijs. Ieder kind zijn eigen
toekomst! Dat is waar wij op BS Onder de Linden voor staan. En met ieder kind bedoelen we ook ieder
kind. Ieder kind heeft eigen talenten op cognitief, creatief, fysiek en sociaal emotioneel gebied. We
willen al deze talenten verder ontwikkelen en daarom leren we op BS Onder de Linden met hoofd, hart
en handen. Het kind staat centraal. Daarvoor moeten we het kind goed in beeld brengen, dat doen we
d.m.v. kind-coach gesprekken, ouder-kind gesprekken. We vergelijken de ontwikkeling van kinderen
met zichzelf en niet met gemiddelden (formatief). We denken bij onze kinderen in kansen en
mogelijkheden.

Ons onderwijs
Ons onderwijs is doelgericht, thematisch en we gebruiken methodes als bron en niet als doel. We
werken intensief samen binnen clusters, maar ook tussen de clusters zijn er geen “schotten”. Verder
zoeken we aansluiting bij onze partners van Hoera en het VO om een doorgaande leer- en ontwikkellijn
van 0-14 jaar te realiseren. Rijke leeromgeving Ons schoolgebouw is uitnodigend, zet aan tot
creativiteit en is geschikt voor onderwijs met hoofd, hart en handen. Het themagericht onderwijs is
visueel herkenbaar. We zoeken verbinding met onze omgeving (kind-partners, buurtplatform,
verenigingen, andere Prismascholen etc.) Het team Ons team heeft een coachende/begeleidende rol,
we spreken dezelfde taal en wij leren met en van elkaar. We gebruiken elkaars expertise en delen
kennis.
Kernwaarden
Aan de basis van dit alles staan onze kernwaarden: vertrouwen, bevlogenheid, eigenaarschap,
ondernemerschap en vrijheid (in gebondenheid). Deze kernwaarden zijn leidend in de manier van
onderwijzen, communiceren, overleggen, ontwikkelen etc. Zo’n school willen wij zijn/worden om zo de
ideale omgeving te creëren om ieder kind zijn eigen toekomst te geven.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

In de school is een bibliotheek gevestigd, waar kinderen van onze basisschool boeken kunnen lenen om
thuis of op school te lezen. Er zijn boeken aanwezig van verschillende niveaus.

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

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
De kleuters gaan vijf gelijke dagen naar school van 08.30 tot 14.00 uur, dit komt neer op 27,5 uur per
week. De tijden voor de verschillende onderdelen van het lesprogramma zijn bij benadering,
uiteindelijk zijn het de onderwijsbehoeften van de groep die bepalen hoeveel tijd er nodig is om de
doelen te behalen. Daarbij zit er veel samenhang tussen de verschillende momenten op een dag,
aangezien er thematisch gewerkt wordt. De inloop en dagopening wordt gebruikt voor persoonlijke
aangelegenheden en hen mee te nemen in de planning van de dag, in de dagafsluiting ligt er veel
nadruk op evaluatie en reflectie.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
In de groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met een basisrooster, waarbij de tijden op elkaar zijn afgestemd. Dit
maakt het mogelijk kinderen uit verschillende leerjaren te groeperen in een bepaalde instructiegroep,
waarbij ze in hun eigen zone van naaste ontwikkeling kunnen werken. De dagopening en -afsluiting in
een heterogene stamgroep zijn belangrijke momenten om persoonlijke en publieke actualiteiten te
bespreken, de kinderen mee te nemen in de planning van de dag en te evalueren en reflecteren op de
(leer)opbrengst van de dag.

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

2.2

Bibliotheek

Het team

Op basisschool Onder de Linden werken 14 personeelsleden. Het team bestaat uit 10
groepsleerkrachten, 2 onderwijsassistenten, 1 directeur en 1 lid kwaliteitsteam. Daarnaast zijn er
pedagogisch medewerkers werkzaam die de voor- en buitenschoolse opvang verzorgen. Ook zijn er
vrijwilligers actief voor de ondersteuning en begeleiding van kinderen, het uitvoeren van (technische)
klussen en het werken in de schoolbibliotheek. Op bepaalde dagen maken we gebruik van de
vakleerkracht bewegingsonderwijs. Tenslotte bieden we plek voor stagiaires vanuit het MBO en het
HBO.
Het team van Onder de Linden:
Cluster onderbouw:
Groep 1-2-3 J: Joyce Jacobs
Groep 1-2-3 NM Nancy van Rengs en Marleen Verlinden
Groep 1-2-3 ML Meike van Heijster en Linda Hendriks
Cluster midden- en bovenbouw:
Groep 4-5-6 SI Sandra Gielen en Illin Manders
Groep 4-5-6 RM Rianne Hendrix en Monique van Duijl
Groep 7-8 TN Tom Thijssen en Nick Fleuren
Lid Kwaliteitsteam: Mark van Sas
Onderwijs assistente: Ellen Janssen
Directeur: Rob Geraets

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs
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Verlof personeel
Het vinden van vervangers bij ziekte wordt steeds moeilijker. Stichting Prisma heeft afspraken gemaakt
over de wijze waarop gehandeld wordt bij afwezigheid van een leerkracht, deze staan beschreven in het
vervangingsbeleid. Ondanks inspanningen is het realiseren van een sluitende aanpak niet mogelijk.
Door middel van dit document geven wij alle betrokkenen inzicht in de wijze waarop wij als stichting
handelen bij afwezigheid van een leerkracht. Onderstaand staan achtereenvolgend de stappen
beschreven welke genomen worden.
Kortdurende vervangingen:
Stap 1. Allereerst worden leerkrachten uit het eigen team, die op dat moment geen vaste groep
hebben, ingezet.
Stap 2. Er wordt gekeken of er leerkrachten uit het eigen team extra willen komen werken. Ook kan een
lid van het kwaliteitsteam of de directeur (tijdelijk) ter vervanging worden ingezet
Stap 3. Inzet van onderwijsassistent of leerkracht in opleiding. Een onderwijsassistent of leerkracht in
opleiding kan ingezet worden onder supervisie van een vaste leerkracht of de directeur.
Stap 4. Samenvoeging van groepen (naar het oordeel van de schoolleiding). De leerlingen worden
verdeeld over andere groepen. Deze oplossing wordt, als laatste mogelijkheid om lessen te geven,
toegepast.
Indien er geen vervanging geregeld kan worden, hanteert Prisma het uitgangspunt dat kinderen de
eerste schooldag altijd opgevangen worden op school. Scholen van Prisma hebben een alternatief
lesprogramma voorhanden dat – indien nodig – uitgevoerd wordt.
Stap 5. Thuis blijven In het uiterste geval, indien alle voorgaande stappen niet mogelijk blijken, wordt
ervoor gekozen de betreffende groep thuis te laten. Voorafgaand vindt altijd afstemming plaats met
het College van Bestuur. Ouders worden uiterlijk de dag voorafgaand aan de dag dat kinderen
thuisblijven geïnformeerd. Het besluit kinderen thuis te laten blijven, geldt telkens voor één dag. Indien
de leerkracht dan nog afwezig is, kan deze procedure herhaald worden maar dan met een andere
groep. Dit vanuit het perspectief van continuïteit van onderwijs en het behalen van de verplichte
lesuren.
Bij langdurige vervangingen worden leerkrachten uit de flexpool van Prisma ingezet.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met
Hoera Kindercentra.
In het gebouw van de basisschool is de voorschoolse opvang en de peutergroep van Hoera Kindercentra
gehuisvest. De buitenschoolse opvang wordt aangeboden op de locatie Beringe Buiten, op loopafstand
van het schoolgebouw. Er is een intensieve samenwerking tussen de peutergroep en het cluster
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onderbouw van de basisschool. Er wordt bijvoorbeeld samen buiten gespeeld, er vindt afstemming
plaats in het aanbod van thema's en kinderen komen vanaf 3,5 jaar wekelijks een uurtje oefenen. De
specialist jonge kind observeert regelmatig in de peutergroep om zicht te hebben op en mee te denken
over de ontwikkeling van de peuters.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

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

Doelen in het schoolplan
Er is een verbeterplan geschreven voor de periode tot en met 2022. De doelen hebben betrekking op
vier verbeteronderwerpen. De doelstellingen daarbij zijn als volgt:
Verbeteronderwerp 1: Rekenen
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

De materialen van “Met Sprongen Vooruit” worden structureel ingezet tijdens de rekenles
Er is een structureel aanbod in contextsommen, waarbij er sprake is van een eenduidige
oplossingsprocedure en/of stappenplan
De leerkrachten gebruiken het handelingsmodel om de instructie af te stemmen op de
beginsituatie van de groep.
Alle leerkrachten benoemen, bespreken een concreet lesdoel en maken deze zichtbaar voor de
leerlingen.
De leerkrachten halen samen met de kinderen de relevante voorkennis op.
Alle leerkrachten geven een bondige samenvatting van de les waarbij ze terugkomen op het
lesdoel, ze bespreken het proces t.a.v. werkhouding, luisterhouding en samenwerking en blikken
vooruit op de volgende les.
Nieuwe leerstof wordt uitgelegd met concreet materiaal (fase 1 handelingsmodel)
Alle leerkrachten geven tijdens de instructiefase een heldere uitleg van zowel concept als
vaardigheid en ondersteunen dit met goed bordwerk.
Alle leerkrachten dragen tijdens de begeleide in oefening verantwoordelijkheid stapsgewijs
(voordoen, samen doen, zelf doen) over aan de leerlingen en passen formatieve evaluatie toe om
het vervolg van hun lessen te bepalen.
De leerkrachten bieden een effectieve, verlengde instructie aan aan de leerlingen die het lesdoel
nog niet beheersen en een verdiepende instructie aan kinderen die het lesdoel wel beheersen.

Verbeteronderwerp 2: Technisch lezen
•
•
•
•

De keuze voor en implementatie van een methode voor voortgezet lezen in de midden- en
bovenbouw.
Het uitvoeren van afspraken rondom de signalering en interventies op ondersteuningsniveau 2 en
3 voor kinderen met leesproblemen en/of dyslexie.
Het borgen van afspraken rondom de signalering en interventies op ondersteuningsniveau 2 en 3
voor kinderen met leesproblemen en/of dyslexie.
Borgen van de afspraken die in periode 1 zijn vastgelegd in een doorgaande lijn t.a.v. doelen,
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aanbod, instructie, onderwijstijd, differentiatie en monitoring.
Verbeteronderwerp 3: Begrijpend lezen
•
•
•
•
•

Implementatie van de methode Leeslink in midden- en bovenbouw
De leerkrachten zijn vaardig in het toepassen van modeling tijdens de instructie.
Er is een structureel aanbod van studerend lezen in de groepen 7 en 8 met betrekking tot het
lezen en interpreteren van teksten, kaarten, schema’s, grafieken en tabellen.
Er is een doorgaande lijn met betrekking tot woordenschatonderwijs.
Er is een vaste set leesstrategieën die in midden- en bovenbouw structureel wordt aangeleerd.

Verbeteronderwerp 4: Veiligheid
•
•
•
•
•
•
•

In het team is sprake van een duidelijk pestprotocol én er zijn twee mensen in de rol van
aanspreekpunt en coördinator van het beleid tegen pesten.
De school heeft een beschrijving van het sociale veiligheidsbeleid.
De school heeft een samenhangende set van maatregelen gericht op preventie en op het
afhandelen van incidenten.
De veiligheid van de leerlingen wordt tweejaarlijks gemeten.
School hanteert een methode voor sociaal emotioneel leren en zetten deze weg in een
doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.
Het borgen van de afspraken die gemaakt zijn in periode 1 t.a.v. het pestprotocol en de
maatregelen gericht op de preventie en afhandeling van incidenten.
Het borgen van de methode Kwink

Hoe bereiken we deze doelen?
De ochtenden van elke studiedag wordt er geprofessionaliseerd binnen het vakgebied rekenen en in de
middag staat veiligheid structureel op de agenda. In de teamvergaderingen ligt de focus op de
ontwikkeling, borging en monitoring van technisch en begrijpend lezen. Er zijn drie verbetergroepen
actief die de regie nemen in de voorbereiding en evaluatie van deze momenten. Alle medewerkers
behoren tot één van deze groepen. Twee keer per jaar wordt er aan de hand van de doelstellingen
geëvalueerd. De evaluatie wordt gedeeld en besproken met de MR. Op basis van de evaluatie en
feedback van belanghebbenden sturen we bij waar dat nodig is. In februari en in juni worden, naar
aanleiding van de resultaten uit ons leerlingvolgsysteem, trendanalyse gemaakt op groeps- en
schoolniveau. Dit gebeurt aan de hand van de cyclus van handelingsgericht werken: we nemen waar,
zoeken naar verklaringen, stellen nieuwe ambities en geven aan op welke manier we die ambities willen
gaan realiseren.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Het is de intentie van onze school om alle kinderen thuisnabij onderwijs te kunnen bieden. Als de
onderwijsbehoeften echter zo specifiek zijn dat de veiligheid of het welbevinden van een leerling (of
andere leerlingen/leerkrachten) in het gedrang komen, zullen we aangeven aan ouders dat het
onderwijs op Onder de Linden niet het best passend is voor de betreffende leerling. Er zal dan in
onderling overleg gezocht gaan worden naar een beter passende plek. Hier zijn verschillende
mogelijkheden in te vinden. Dit gebeurt altijd met medeweten en betrokkenheid van leerling, ouders,
bovenschool ondersteuning coördinator (BOC) en eventuele andere gewenste betrokkenen. Voor de
komende jaren zijn we druk bezig de kwaliteiten van de kernvakken rekenen en (technisch) lezen te
ontwikkelen en staat het veiligheidsbeleid in de steigers, omdat we een goed pedagogisch klimaat en
het welbevinden van kinderen erg belangrijk vinden.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

6

Onderwijsassistent

8

Specialist jonge kind
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3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Op Onder de Linden besteden we de laatste tijd veel aandacht aan gewenst en ongewenst sociaal
gedrag, waarbij de focus meer is komen te liggen op preventief handelen in plaats van curatief
handelen. Sinds 2021 werken we gebruik van de methode Kwink, voor sociaal emotionele ontwikkeling,
hanteren we de "gouden weken" en zetten we programma's in als Meidenvenijn, Psychomotorisch
training en Rots en water.
We hebben een protocol schoolveiligheid.

Sociale en fysieke veiligheid
10

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
BVPO.
De school is actief in het meten van de sociale veiligheid. Dit wordt 2 maal per jaar gedaan door het
afnemen van de SCOL. De resultaten worden geëvalueerd en er worden groepspecifieke interventies
ingezet via de methode Kwink.
Daarnaast nemen we 1x in de 2 jaar de medewerker/leerling/oudertevredenheidspeiling af via BvPO.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Illin Manders
Joyce Jacobs (contactpersoon
school)
Mark van Sas (contactpersoon
school)
mevr. Kempen en mevr. Klaessen
(vertrouwenspersonen GGD)

Illinms@bsodl.nl

vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon
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joycejs@bsodl.nl
markss@bsodl.nl
info.ggd@vrln.nl

4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij van basisschool Onder de Linden in Beringe vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de
school. Dit kan via de ouderraad of de medezeggenschapsraad, maar ook door mee te helpen met extra
activiteiten binnen en buiten school. Wij informeren ouders over ons onderwijs via berichten op Isy en
staan altijd open voor suggesties om ons onderwijs of organisatie te verbeteren.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Wij informeren ouders over de ontwikkeling
van ons onderwijs en organisatie via Isy. Daarnaast organiseren wij ouderavonden en we starten het
jaar altijd met een informatieavond waar kinderen hun eigen ouders rondleiden in school.

Klachtenregeling
We hebben een stichting brede klachtenregeling die beschrijft welke procedures wij volgen bij een
klacht. Deze is te vinden op de website van Prisma (www.prisma-spo.nl)

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderenquêtes
Tevredenheidspeilingen (1x per 2 jaar)

Bij veel activiteiten rondom feestdagen (kerstvieringen, paasactiviteiten, carnaval et.)
Ouders worden ingezet voor extra leesmomenten binnen school en bij het organisatie van de
schoolbibliotheek.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50
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Daarvan bekostigen we:
•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Incidenteel kan er een extra ouderbijdrage gevraagd worden voor speciale (grote) activiteiten die niet
bekostigd kunnen worden uit de standaard bijdrage. Dit proberen we tot een minimum te beperken.

De ouderbijdrage is vrijwillig en kinderen zullen niet uitgesloten worden van activiteiten indien de
ouderbijdrage niet (volledig) is voldaan. Mochten te veel ouders de ouderbijdrage niet voldoen dan kan
dit consequenties hebben voor het aantal activiteiten dat we kunnen organiseren gedurende het
schooljaar.
Wel willen we ouders er op wijzen dat als er te weinig draagkracht is voor het voldoen van de bijdrage er
mogelijkheden zijn van financiering via de gemeente Peel en Maas. Wilt u meer informatie hierover
neem dan contact op met Rob Geraets

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind ziekmelden via Isy (voorkeur) of via een telefoontje naar school (077-3072933)

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlof (buiten de schoolvakanties) kan worden aangevraagd via een aanvraagformulier buitengewoon
verlof dat te krijgen is bij de directie. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend ook weer
ingeleverd worden bij de directie, deze zal de aanvraag op basis van de wettelijk vastgelegde kaders,
beoordelen en wel/geen toestemming geven.
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4.4

Toelatingsbeleid

Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra
onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat de leerling ingeschreven wordt op school.
Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling
wordt er gezocht naar een passende plek binnen de stichting of het samenwerkingsverband. Bij
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse
voorziening of de vorige school. Voor kinderen die gebruik maken van de inpandige peutergroep van
Hoera vindt er in het halfjaar voordat het kind naar school komt een wekelijks oefenmoment plaats bij
de kleuters.

4.5

Extra informatie voor ouders

Gezinscoach gemeente Peel en Maas
De gezinscoach Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp.
In de gemeente Peel en Maas wordt jeugdhulp en ondersteuning geboden door gezinscoaches. Alle
gezinscoaches van de gemeente Peel en Maas hebben veel ervaring in het begeleiden van jeugdigen en
hun ouders bij opvoed- en opgroeivragen. Ook hebben zij een grote kennis over onder andere kinderen
met een beperking, psychische problemen en gedragsstoornissen en gezinsproblematiek. Werkwijze
gezinscoach Duidelijkheid en vertrouwen: dat zijn dé twee kenmerken die de gezinscoach in de
samenwerking met u centraal stelt. Duidelijkheid houdt in dat de gezinscoach u steeds precies vertelt
wat hij of zij doet en waarom. De gezinscoach kan bij u langskomen, volgt hoe het gaat en is uw vaste
contactpersoon. De gezinscoach kijkt wat er al goed gaat in uw gezin en waar de krachten liggen. Ook
gaat de aandacht uit naar de vraag of iemand uit uw omgeving een bijdrage kan leveren aan de
oplossing. U bepaalt samen met de gezinscoach wat de meest passende oplossing voor uw hulpvraag
kan zijn. Eenvoudige opvoedvragen kunnen mogelijk telefonisch worden beantwoord. Gezinscoaches
in Beringe en Grashoek Wij, Annelies Worms en Lieke Smedts, zijn als gezinscoaches verbonden aan de
dorpskern Beringe en Grashoek. Dit maakt dat we nauwe contacten hebben met de verschillende
voorzieningen voor kinderen in Beringe zoals basisscholen, de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en
de huisartsen. Op verzoek sluiten wij aan bij gesprekken die tussen u en de verschillende voorzieningen
plaatsvinden. Wij denken dan vrijblijvend met u mee. Aanwezigheid gezinscoach bij
huisartsenpraktijken Op vaste dagen is er ook een gezinscoach aanwezig voor een spreekuur binnen de
huisartsenpraktijken in Gemeente Peel en Maas. De exacte dagen van dit spreekuur kunt u navragen bij
de assistente van uw huisarts. Wanneer u graag een afspraak met een gezinscoach wenst te hebben
kunt u gebruik maken van het spreekuur bij uw huisarts en een afspraak maken via het team Jeugd en
Onderwijs van de gemeente Peel en Maas: tel. 077-306 6666. Het is fijn om nauw samen te werken met
de huisartsen zodat we voor u als ouders toegankelijker zijn. Vragen over jeugdhulp Met vragen over
jeugdhulp of onderwijs kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur vrij binnen lopen in het Huis
van de Gemeente. Ook kunt u contact opnemen via 077 - 306 66 66 of vraag@peelenmaas.nl.
Privacy
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wetgeving, de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Iedereen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, krijgt mogelijkheden
om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van zijn gegevens. Leerlingen en ouders
moeten actief betrokken worden en verteld wat hun rechten zijn. De school doet er alles aan om aan
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haar verplichtingen te voldoen en alles wat met privacy te maken heeft goed te regelen. In een
Privacyverklaring is vastgelegd hoe de school omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en
waarom we dat op deze manier doen. Op de website van de school staat onder het kopje Privacy
uitgebreide informatie over alles wat met de AVG te maken heeft. Hier vindt u ook richtlijnen over het
filmen en fotograferen van kinderen door ouders. Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om
met leerlinggegevens en gegevens die ouders aan school verstrekken. De school zorgt ervoor dat de
gegevens goed beveiligd zijn en indien er bezwaren zijn tegen het verspreiden van deze informatie
verzoeken wij u dat aan te geven bij de leerkracht, lid kwaliteitsteam of directie van de school. Omdat
we ons houden aan de Privacywetgeving worden ook geen privé-gegevens van medewerkers van de
school, medezeggenschapsraad, ouderraad of vrijwilligers aan derden beschikbaar gesteld.
De ouderraad
Het doel van de ouderraad is het aansturen en organiseren van activiteiten met de hulp en inzet van
ouders. Over het algemeen kun je wel stellen: ouders zijn in de school niet meer weg te denken. Elke
school in Nederland maakt gebruik van diensten van ouders om de kwaliteit van het onderwijs hoog te
houden. Het gaat dan onder andere om ondersteunende diensten bij feesten als Kerstmis, Sinterklaas,
carnaval, schoolfotograaf, kinderboeken week, voorleesontbijt, koningsspelen, Pasen en schooljaar
afsluitingsactiviteiten (mede)organiseren en begeleiden bij excursies.
Met beperkte financiële middelen worden deze activiteiten bekostigd. De financiering vindt plaats door
een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50 per kind (€ 8,- voor kinderen die na 1 december instromen).
Als taken van de ouderraad kunnen worden genoemd:
- Het in overleg met de schoolleiding en leraren verlenen van medewerking aan buitenschoolse
activiteiten.
- In overleg met het bevoegd gezag/de schoolleiding zelfstandig organiseren van activiteiten en het
beleggen van bijeenkomsten.
- Het functioneren als algemene overlegplaats voor zaken die alle ouders aangaan.
- Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan de MR als geheel of aan de oudergeleding in de
MR. Vooral over die aangelegenheden die ouders in het bijzonder aangaan.
Van elke activiteit waarbij we hulp van ouders nodig hebben plaatsen we geruime tijd voor de activiteit
plaats zal vinden een oproep op ISY. Mocht u interesse hebben om de ouderraad te komen versterken
dan bent u altijd welkom om aan te sluiten tijdens een vergadering. U hoeft nooit alleen een activiteit te
organiseren, dit doen we altijd samen met een paar leden van de ouderraad en een leerkracht van
school. Eén keer in de twee maanden komt de ouderraad bij elkaar om alles door te spreken. Namens
het team is juf Joyce aanwezig. Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de ouderraad dan kunt u
altijd contact opnemen door een mail te sturen naar or@bsodl.nl of spreek één van ouderraadleden
aan.
Het bestaansrecht van de ouderraad wordt ingegeven door de betrokkenheid van de ouders. Mocht u
dan ook ideeën of suggesties hebben ter verbetering van deze betrokkenheid dan kunt u deze
doorgeven aan een van de leden van de ouderraad.
Judith Willems (voorzitter), Monique Nouwen (secretaris), Anne Theunissen (penningmeester), Janneke
Joosten, Patricia van den Dungen, Noortje van Heugten, Jill Cuijpers, Joyce van Erkelens, Silvia Janssen,
Janine van Helden en Anne Nijssen
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De medezeggenschapsraad
Het uitgangspunt voor de medezeggenschapsraad is ‘partnerschap’. Ouders kunnen als partner van het
team meepraten over het schoolbeleid en komen tot doelen en taken omschreven in het schoolplan,
waarin de beleidsvoornemens voor de komende jaren geformuleerd zijn. Samen trachten we de
kwaliteit te waarborgen en zo de algemene belangen van de schoolgaande kinderen te behartigen. De
communicatie wordt bepaald door de inhoud van de schoolse activiteiten en het algemeen
welbevinden van de kinderen.
De verhouding aantal leden vertegenwoordigd door de ouders en het aantal leden vertegenwoordigd
door de leerkrachten moet gelijk zijn (wettelijk bepaald). Door wederzijds informatie te verstrekken
komen we gezamenlijk tot het realiseren van onderwijskundige en pedagogische doelen. De MR komt
een 5-tal keer per schooljaar bij elkaar. Het is mogelijk om bij elke vergadering als toehoorder de
vergadering bij te wonen.
Contact met de MR: Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de MR, neem dan contact op met
één van de MR leden, of stuur een e-mail naar de MR via ons e-mailadres:
medezeggenschapsraad@bsodl.nl
OMR (oudergeleding van de MR): Vicky van Luijt, Chantal Hoeben en Rianne Sonnemans (secretaris)
PMR (personeelsgeleding van de MR): Mark van Sas (voorzitter), Linda Hendriks en Rianne Hendrix
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Twee keer per jaar, in februari en in juni, worden er methodeonafhankelijke toetsen afgenomen voor de
vakgebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen op woord- en tekstniveau. Per
vakgebied geven we antwoord op de vraag waar we op dit moment staan. Het een meetmoment,
waarbij er als het ware een foto wordt genomen van de huidige stand van zaken. Het geeft een
antwoord op de volgende vragen;
•
•

Wat is de gemiddelde vaardigheidsscore van de groepen? Hoe verhoudt zich deze tot de
landelijke, gemiddelde vaardigheidscore?
Welke groei in vaardigheidsscore laten de groepen zien? Hoe verhoudt zich deze tot de
verwachte groei op basis van het de landelijke, gemiddelde groei in vaardigheidsscore?

Bij begrijpend lezen en rekenen wordt gekeken naar het percentage kinderen per groep dat op koers is
voor minimaal 1F en welk percentage kinderen op koers is voor 2F/1S. We hanteren daarbij de
signaleringswaarden die ook gebruikt worden voor de waardering van de opbrengsten bij de eindtoets.
De signaleringswaarde voor referentieniveau 1F is 85%, de signaleringswaarde voor referentieniveau
2F/1S is afhankelijk van het schoolgewicht. We baseren ons daarbij op het driejarig gemiddelde (31,13),
dat neerkomt op een signaleringswaarde van 45,5%. Daarnaast stellen we ambities, die we baseren op
het landelijk gemiddelde van de referentiegroep, dit zijn de ruim 850 scholen met een schoolweging
tussen de 31 en de 32. De ambitie is vastgesteld op 95,2% 1F en 57,1% 2F/1S. Per vakgebied geven we
ook inzicht in de trends. We spreken van een trend als deze (minimaal) drie opeenvolgende schooljaren
betreft. Het geeft antwoord op de volgende vragen:
•
•

Welke trend is zichtbaar in de ontwikkeling op dezelfde didactische leeftijd in drie opeenvolgende
schooljaren ten opzichte van het landelijk gemiddelde?
Wat is de gemiddelde groei over drie schooljaren? En hoe verhoudt zich dit, uitgedrukt in een
percentage, tot de verwachte groei over drie schooljaren?

Bij begrijpend lezen en rekenen is de rekenwijze van het onderwijsresultatenmodel toegepast. De tabel
bevat het gerealiseerde resultaat, maar ook prognoses voor de komende schooljaren. Hierbij gaat het
om het aantal kinderen dat op koers 1F en 2F/1S zit ten opzichte van het totaal aantal kinderen. We
hanteren daarbij de signaleringswaarden die ook gebruikt worden voor de waardering van de
opbrengsten bij de eindtoets. De signaleringswaarde voor referentieniveau 1F is 85%, de
signaleringswaarde voor referentieniveau 2F/1S is afhankelijk van het schoolgewicht. We hanteren
hierbij de (veilige) norm van 50 %.
De gegevens op groeps- en schoolniveau worden voor elk vakgebied vertaald naar conclusies
(waarnemen), verklaringen (begrijpen), doelen en ambities (plannen) en interventies(realiseren). In de
analyse op groepsniveau worden ook de ondersteuningsbehoeften van individuele kinderen
meegenomen.

17

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
De resultaten van de eindtoets (Route 8) laten in schooljaar 2016-2017 en 2018-2019 een score zien die
zich op of boven de norm bevindt. De score van de eindtoets in 2017-2018 bevindt zich net beneden
deze norm. In het schooljaar 2019-2020 is vanwege COVID-19 geen eindtoets afgenomen. Als we het
(nieuwe) onderwijsresultatenmodel toepassen op de resultaten van de afgelopen drie schooljaren,
waarin tweemaal een eindtoets heeft plaatsgevonden, levert dat het volgende beeld op:
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Het percentage leerlingen dat 1F moet hebben behaald is 85%. Dat percentage ligt op basisschool
Onder de Linden in 2018 en 2019 op 93,06%.Het percentage leerlingen dat 2F/1S moet hebben behaald
is 45,5%. Het percentage leerlingen op Onder de Linden dat dit referentieniveau in 2018 gehaald heeft
ligt op 56,25 %.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
93,3%

BS Onder de Linden

94,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
55,2%

BS Onder de Linden

57,1%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (45,5%)
Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

23,1%

vmbo-k

7,7%

vmbo-(g)t

46,2%

vmbo-(g)t / havo

7,7%

havo / vwo

15,4%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Welbevinden

Sociale veiligheid

Samen

Een goed sociaal klimaat op school draagt bij aan een prettige sfeer op school, dat kinderen graag naar
schoolkomen, zich veilig voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen. De school heeft voor
de komende jaren dit onderwerp als speerpunt opgenomen in hun plannen (verbeterplan 2020-2022),
waarbij de aandacht zich steeds meer verplaatst van curatief naar preventief.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Bij de start van elk schooljaar beginnen we met de "gouden weken", een programma waar we elkaar
leren kennen, afspraken maken over gewenst, en ongewenst gedrag en we werken aan het vormen van
een groepsgevoel. Ook zijn er duidelijke school brede afspraken. Gedurende het jaar besteden we
wekelijks aandacht aan sociale vaardigheden en competenties. o.a. door de inzet van de methode
Kwink. In metingen die we 2x per jaar doen zien we dat het veiligheidsgevoel van onze leerlingen nog
niet helemaal op ons streefniveau is. We hebben daarom in ons verbeterplan 2020-2022 beschreven hoe
we de komende jaren deze streefdoelen willen gaan behalen, waarbij de nadruk meer gaat liggen op
preventie i.p.v. curatieve interventies.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:00

Dinsdag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:00

Woensdag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:00

Donderdag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:00

Vrijdag

06:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 18:00

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

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

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
22

Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

25 oktober 2021

29 oktober 2021

Sinterklaas

06 december 2021

06 december 2021

Kerstvakantie

27 december 2021

07 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari 2022

04 maart 2022

Pasen

18 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

25 april 2022

06 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

27 mei 2022

Pinksteren

06 juni 2022

06 juni 2022

Zomervakantie

25 juli 2022

02 september 2022

Studiedagen in 2021-2022:
Vrijdag 01-10-2021 (Prisma studiedag)
Maandag 04-10-2021
Dinsdag 07-12-2021
Donderdag 17-03-2022
Dinsdag 07-06-2022
Woensdag 06-07-2022

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

Leerkrachten

Werkdagen leerkracht

vanaf 14.30 uur

Directeur

Woensdag en vrijdag

08.30 uur - 16.30 uur

Lid kwaliteitsteam

Maandag t/m donderdag

08.30 uur - 16.30 uur

Vóór en na schooltijd hebben leerkrachten het vaak druk met lesvoorbereidingen, overleg,
administratie etc.. We willen ouders verzoeken om bij vragen een afspraak te maken voor een gesprek
met leerkrachten, KT-er of directeur. Dit kan telefonisch, maar bij voorkeur via mail.
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