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Een woord vooraf 
 

De basisschool…..een deel van het leven van uw kind en onze leerling. 
 
Beste Ouders, 
 
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor 
ouders van toekomstige leerlingen. Gaat uw kind voor het eerst naar school, dan is dat een 
hele stap. Ook voor de ouder/verzorger is het een hele gebeurtenis. U vertrouwt voor een 
groot deel van de dag uw kind toe aan onze school. Vanaf dat moment delen wij, de 
leerkrachten, samen met u de verantwoordelijkheid voor uw kind. 
 
Onze kerntaak is onderwijs geven aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar met als doel 
een basis te leggen voor later. Naast het onderwijs geven hebben we ook een pedagogische 
opdracht. Wij vinden het van het grootste belang dat uw kind zich bij ons prettig voelt en dat 
er een goed contact is tussen ouders en school. Het is belangrijk voor het opgroeien van een 
kind, als ouders en school elkaar ondersteunen. 
 
Deze schoolgids geeft u informatie over onze school: onze visie, wat we willen bereiken en 
hoe we dat allemaal proberen te realiseren. Jaarlijks wordt de schoolgids aangepast, immers 
het onderwijs is voortdurend in beweging en dus ook onze school. Echter, niet alles staat 
erin. Voor meer informatie nodigen wij u graag uit voor een bezoek en kunt u vinden op de 
website van SKOEM, www.skoem.nl. en onze schoolwebsite, www.breerke.nl. Door een 
kijkje in onze school te nemen kunt u zelf de sfeer proeven. In maart is onze open dag voor 
ouders. U kunt natuurlijk altijd bellen of mailen voor een afspraak. U bent van harte welkom. 
 
Deze gids is samengesteld in overleg met het team, de oudervereniging en heeft de 
instemming van de medezeggenschapsraad. Mocht u zaken missen of hebt u suggesties 
voor verbetering van deze gids, aarzel dan niet om contact op te nemen met de directie of de 
groepsleerkracht. 
 

We wensen u veel plezier met het lezen van de schoolgids, 
 
Team basisschool `t Breerke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.breerke.nl/
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Hoofdstuk 1: Onze school 
 

1.1 Naam en omgeving 

R.K. Basisschool 't Breerke,  
Ankerstraat 1, 6051 GG, Maasbracht 
Tel. 0475-463197 
l.vanderleeuw@breerke.nl 
www.breerke.nl  
  

1.2. Directie en team 

Directie; Clusterdirecteur; Dhr. H. Palmen 
              Locatiedirecteur; Mevr. Lieke van der Leeuw 
 
Team;         
Leerkrachten 
Marie-Louise Cretskens 
Simone van Cruchten 
Daniëlle Daems 
Maud Derks 
Marianne Dirks 
Sjoerd Huskens 
Lynn Kriens 
Vivian van Leuven 
Margot Meertens 
Myra Stoffels  
Nicole Tol 
Sjoerd Vinken 
Elly Wielders 
 
Zorg coördinator 
Myra Stoffels 
 

1.3. Situering van de school 

't Breerke is een van de scholen van Stichting Wijzers in onderwijs. De school is gebouwd in 
1975. In september 2015 bestond de school 40 jaar en heeft er een gezellige reünie 
plaatsgevonden.  De naam " 't Breerke" is gekozen omdat er vroeger een "breer" (slagboom) 
voor de tramlijn was, die van België naar Roermond liep. 
Onze school ligt in het Breerpark. Met zijn dieren en speeltoestellen een prachtige ruimte 
voor onze kinderen om er te vertoeven. Het overgrote deel van onze leerlingen woont rond 
de school. We willen graag een wijkfunctie vervullen.  

http://www.breerke.nl/
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1.4 Plattegrond 

De plattegrond treft u in deze paragraaf aan. Onze basisschool heeft de beschikking over 3 
aparte speelplaatsen namelijk voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Vanaf 1 
april tot aan de herfstvakantie mogen de kinderen ook in het Breerpark spelen. Tevens wordt 
het park bij goed weer gebruikt voor: gym-, teken- en biologielessen, picknick en 
sportactiviteiten. 
 

 
Op de plattegrond kunt u zien waar de diverse lokalen en overige ruimtes te vinden zijn. 
 
 

1.5 Schoolgrootte 

Onze school telt ongeveer 170 leerlingen, die verdeeld zijn over 8 groepen. Het aantal 
leerkrachten is in totaal 12.  
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Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat 

 

2.1 Wat willen wij met ons onderwijs en hoe willen we dat bereiken.  

`t Breerke is een katholieke school. Onze identiteit blijft niet beperkt tot de godsdienstlessen 
maar raakt alle onderdelen van het onderwijs. Hierbij denken we aan o.a. vertrouwen, 
omgaan met de medemensen, verdraagzaamheid en omgaan met het milieu. Onze school is 
er voor ieder kind, ongeacht godsdienst en levensbeschouwing. 
 

 

2.2 Identiteit 

Specifiek voor de catecheselessen gebruiken we de oecumenische methode "Trefwoord". In 
deze methode zijn Bijbelverhalen verwerkt en wordt ook aan andere godsdiensten aandacht 
geschonken. 
 
In onze school bestaat een verscheidenheid aan geloofsovertuigingen. Ook de leerlingen 
met een andere geloofsovertuiging volgen de catecheselessen. In groep 4 worden de 
kinderen voorbereid op de Eerste Heilige Communie en in groep 7 of 8 op het H. Vormsel. 
Afhankelijk van het aantal leerling dat hieraan deelneemt gebeurt dit onder of na schooltijd.  
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2.3 Missie en visie 

 
Het kind  
Wij vinden dat: 

• De school aan de basisbehoeften (relatie, zelfvertrouwen, zelfstandigheid) 
voor de ontwikkeling van kinderen tegemoet komt. 

• Kinderen met plezier naar school komen. 

• Kinderen leren functioneren in de multiculturele samenleving. 
 
Het schoolklimaat 
Wij vinden dat: 

• Op school een schoolklimaat heerst waarin veiligheid, structuur en openheid 
centraal staan. 

• Kinderen op school leren leren, leren samenwerken, leren samenspelen en 
leren communiceren. 

 
Het didactisch handelen en de leerstof 
Wij vinden dat: 

• Verschil geen belemmering is, maar een uitdaging tot groei. 

• Kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven, waarbij de kerndoelen behaald 
worden. 

• De school rekening houdt met de verschillen tussen de leerlingen en hun 
behoeften. En dat het onderwijs (binnen de grenzen van de mogelijkheden op 
school) hierop dient aan te sluiten. 

• Met het oog op het pedagogisch en didactisch bekwaam handelen van de 
leerkrachten, de persoonlijke groei en ontwikkeling van leerkrachten zeer 
belangrijk zijn. 

 
De ouder-leerkrachtrelatie 
Wij vinden dat: 

• Ouders en leerkrachten beiden verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de 
opvoeding. 

• Ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en leerkrachten voor 
het onderwijs. 

• Enkel op basis van vertrouwen een sterke en open samenwerkingsrelatie 
tussen ouders en leerkrachten tot stand komt 

• Een open communicatie belangrijk is. 
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Hoofdstuk 3: De organisatie van het onderwijs.  
 

3.1 Aantal uren onderwijs 

Verantwoording schooltijden: 
 
  

Jaartotaal onderwijs in uren (=52x weektotaal) 1339.00 
Af: vakanties/vrije dagen 334.74 
Totaal onderwijs 2017-2018         1004.25 

 

Hiermee voldoen we ruim aan de wettelijk vastgestelde lesuren. 
 

3.2 Schooltijden  

De schooltijden op basisschool 't Breerke zijn voor alle groepen als volgt: 
- 's Morgens van 08.30 u. tot 12.00 u. 
- 's Middags van 13.00 u. tot 15.00 u. 
- Op woensdag tot 12.15 uur. De woensdagmiddag is vrij.  
De pauze is van 10.15 u.-10.30 uur. 
De kinderen de groepen 1 t/m 4 hebben elke vrijdagmiddag vrij.  
 
 

3.3 Data vakanties en vrije dagen  

Wij volgen de wettelijk vastgestelde vakanties. Alle andere verlofdagen proberen wij ieder 
jaar zo gunstig mogelijk in te plannen.  
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3.4 Data rapporten en ouderavonden  

Ieder schooljaar krijgen de kinderen in de groepen 3 t/m 8 drie keer een rapport en de 
oudergesprekken vinden 2x dit schooljaar plaats voor de groepen 1-8. 

• Het 1e rapport krijgen de ouders met kinderen in de groepen 3 t/m 8 tijdens de 15 
min. gesprekken. De oudergesprekken voor gr. 1-8 worden gehouden in november 

• Het 2e rapport krijgen de ouders tijdens de 15 min. gesprekken in het voorjaar. De 
oudergesprekken voor gr. 1-8 worden gehouden in maart.  

• Het 3e rapport krijgen de kinderen in de groepen 3 t/m 8 voor de zomervakantie mee. 
Aan het einde van het is er voor ouders de mogelijkheid om een 10 minuten gesprek 
aan te vragen.  

 
Het contact met de groepsleerkracht van uw kind hoeft uiteraard niet beperkt te blijven tot de 
geplande ouderavonden. U kunt steeds, wanneer u dat wenst, contact op nemen met de 
groepsleerkracht.  

3.5 Kleuterbouw 

• Instromers: 4 jarige kleuters 
Eén keer in het schooljaar bestaat er voor de toekomstige kleuters en ouders de 
mogelijkheid om onze open dag te komen bezoeken. Zodra een kind vier jaar wordt, kan het 
naar onze school komen. Om de kleuters te laten wennen aan de basisschool, kan het kind 
als het 3 jaar en 10 maanden oud is, gedurende 5 dagdelen komen kennismaken. U krijgt 
ruim van te voren een uitnodigingsbrief met informatie. 
Voor sommige kleuters, die voor het eerst naar school gaan, kan dit emotioneel ingrijpend 
zijn. Op school is dit niet altijd merkbaar, maar soms thuis wel. Het is goed om dit met de 
leerkracht te bespreken. Samen kunnen we dan bekijken wat we er aan kunnen doen. Van 
kinderen die op een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf hebben gezeten, ontvangen we 
informatie, zowel mondeling als schriftelijk. Dit gebeurt echter pas nadat de inhoud met de 
ouders is besproken.  
 

• De intakelijst van groep 1-2 
Vóór de toelating wordt door de locatiedirecteur samen met de ouders een intakelijst 
ingevuld. Deze intakelijst betreft de ontwikkeling van uw kind. De volgende zaken komen aan 
bod: 

• van belang zijnde medische gegevens, 

• verwijzing en/of contact met instanties, 

• de taalontwikkeling, 

• de lichamelijke ontwikkeling, 

• de sociale en emotionele ontwikkeling, 

• de groei in zelfstandigheid, 

• het speelgedrag, 

• eventuele informatie vanuit de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, 

• van belang zijnde gegevens uit de gezinssituatie. 
Met deze informatie wordt vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk omgegaan. Voor ons is deze 
informatie belangrijk om zo goed mogelijk bij de ontwikkeling van uw kind aan te kunnen 
sluiten.   
 

• Doorstroming van de kleuters naar de volgende groep 
Er wordt individueel gekeken naar kleuters geboren in de maanden oktober, november, 
december of ze door kunnen stromen naar de volgende groep of niet. 
Onze visie is dat de okt./nov./dec. kinderen binnen 2 schooljaren doorstromen naar groep 3. 
De leerkrachten hanteren voor deze beslissing toetsen en observaties.  
Het kan zijn dat uit de toets/observatiegegevens blijkt dat een kleuter nog niet klaar is voor 
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groep 3 en dat hij/zij nog een jaar in de kleuterbouw blijft. De zorgcoördinator is betrokken bij 
dit proces. De procedure staat beschreven in het protocol ‘Overgang groep 1,2,3’. 
 

• De weg van en naar school  
De veiligste manier om naar school te gaan is te voet! Ons advies: Leer de kinderen de vaste 
weg naar school. Wijs ze op gevaarlijke punten en geef ze het goede voorbeeld. De ouders 
worden verzocht de toegangspaden naar de school niet te gebruiken als fietspad. 
 
De ouders van de kinderen van de groepen 1 en 2 mogen de kinderen naar binnen brengen 
maar nemen afscheid aan de deur van het klaslokaal. De kinderen gaan alleen de klas 
binnen. Bij de kinderen die komen wennen mogen de ouders mee de klas in. Wij vinden dit 
belangrijk om de volgende redenen: 

• het bevorderen van zelfstandigheid en gewenning 

• emotionele zelfstandigheid 

• om tijdig te kunnen starten met de les 
 
Onze ervaring is dat de kinderen ook zelfstandig hun jas aandoen wanneer ze naar huis 
gaan of buiten gaan spelen. Het bekijken van werkstukjes en een eventueel gesprek met de 
leerkracht kan na school gebeuren. 

 
Als de kleuters aan het einde van de morgen en het einde 
van de middag naar huis gaan, kunnen de leerkrachten van 
groep 1-2 niet overzien of iedereen ook opgehaald is. We 
willen u erop wijzen, dat de verantwoording met betrekking 
tot uw kind vanaf einde schooltijd bij de ouders ligt. 
 

 
 

3.6 Onderwijsaanbod 

• Kleuterbouw  
In de groepen 1 en 2 wordt de kleuterbouw methode 
“Kleuterplein” gebruikt. Deze methode werkt thematisch.  
Hierin komt de beginnende geletterdheid aan bod, alsook 
activiteiten gericht op taal, rekenen, motoriek, 
wereldoriëntatie, sociaal emotionele ontwikkeling, muziek 
en voorbereidend schrijven. 
Per periode van een aantal weken staat dan een thema centraal waarin bovenstaande 
onderdelen aan bod komen. De kleuters spelen en leren in verschillende “hoeken”: 
speelhoek, schrijfhoek, knutselhoek, bouwhoek, schilder/krijtbord, zandtafel, computers, 
werkplekken waar met ontwikkelingsmateriaal gewerkt wordt. 
 

• Lezen 
In groep 3 beginnen we vervolgens met het aanvankelijk lezen. We gebruiken daarvoor 
vanaf schooljaar 2016-2017 de methode "Veilig Leren lezen, de KIM versie". Na het 
aanvankelijk lezen komt vanaf groep 4 het technisch lezen aan bod. Hiervoor is vanaf 
schooljaar 2017-2018 een nieuwe methode ingezet; Flits. Voor het onderdeel begrijpend 
lezen gebruiken we vanaf groep 4 de methode “Goed Gelezen”. Daarnaast wordt in de 
groepen 5 t/m 8 nieuwsbegrip groep doorbrekend ingezet. Het bevorderen van het 
leesplezier is bij dit alles een belangrijke doelstelling.  
Twee maal per jaar wordt de AVI-leestoets en de Drie-Minuten-Toets afgenomen. Zo kan de 
leesontwikkeling in kaart gebracht worden en zo nodig bijgestuurd. Verder worden ook 
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diverse toetsen van CITO m.b.t. taal/lezen afgenomen namelijk; Woordenschat, begrijpend 
lezen en spelling. 
 

• Schrijven 
In de groepen 1 en 2 wordt de methode “Schrijfdans” en diverse 
bronnenboeken als uitgangspunt gebruikt. Het aanvankelijk schrijfonderwijs 
start in groepen 3 en 4, hierbij gebruiken we de methode “Pennenstreken”. 
Deze methode sluit aan bij het aanvankelijk leesproces. Schooljaar 2018-
2019 zal ook in groep 5 gewerkt worden met ‘Pennenstreken’. Voor de groep 
6 t/m 8 werken we met ‘De schrijfsleutel”.  Tot en met groep 8 wordt aandacht aan het 
schrijven besteed. 
 

• Taal 
Bij ons taalonderwijs staat het schriftelijk en mondeling communiceren voorop. 
We schenken niet alleen aandacht aan het zuiver spellen van onze Nederlandse taal, maar 
ook aan de techniek van het schrijven, het maken van verhalen, het spreken en luisteren 
naar elkaar, het uitbreiden van de woordenschat. In groep 3 gebruiken we de methode 
“Veilig leren lezen KIM versie”, in de groepen 4 t/m 8 hebben we vanaf schooljaar 2018-2019 
een nieuwe methode “Taal in beeld”.  

 

• Rekenen 
Op 't Breerke gebruiken we bij ons rekenonderwijs de methode "De Wereld in Getallen". We 
leggen via deze methode een sterke nadruk op het inzichtelijk aanbieden van de 
rekenopgaven. Kinderen leren beter als ze de opgaven daadwerkelijk begrijpen en inzicht 
hebben. Hiertoe is het rekenonderwijs ook sterk verbonden met de wereld waarin onze 
kinderen leven. 
Als extra differentiatie gebruiken we de methoden Kien, Rekenpanda’s en Rekentijgers. 
 

• Wereldoriënterende vakken 
We streven ernaar dat kinderen Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen en 
weten hoe mensen er leven. We werken met de aardrijkskunde methode "Meander".  
Onze kinderen leren over de geschiedenis van ons land, middels de methode "Brandaan" en 
leren omgaan met de natuur, middels de nieuwe methode "Naut”. Met de aanschaf van 
“Naut” zijn de wereld oriënterende vakken vernieuwd.  
Voor het vak verkeer gebruiken we de methode “Wijzer door het Verkeer”. 
In de groepen 1-2 worden aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis en verkeer niet als 
afzonderlijk vakken gegeven. In deze groepen worden onderwerpen behandeld die jonge 
kinderen boeien om hun interesse te wekken. 
 

• Wetenschap en technologie 
De maatschappij om ons heen verandert steeds sneller. Overal is 
technologie te vinden. We gebruiken allemaal technische apparaten, zoals 
de computer, tablet of telefoon.  En zo zijn er nog veel meer producten.  
Het is dan ook onze taak als school om de kinderen zo vroeg mogelijk 
kennis te laten maken met deze technische producten. Hier wordt al in de 
kleuterklassen mee gestart waar de leerlingen spelenderwijs ontdekkend 
leren.  Daarnaast worden er regelmatig robots ingezet, zodat de leerlingen 
ook met robotica in aanraking komen en de vaardigheden leren die 
daarmee gemoeid zijn.  
Vanaf de middenbouw wordt er structureler gewerkt aan de onderzoeks- en 
ontwerp vaardigheden.  
Zo leren de leerlingen kritischer te denken, om vragen te stellen en om een 
nieuwsgierige houding aan te nemen.  
Bij diverse projectlessen van rekenen worden deze vaardigheden gekoppeld. Ook zijn er 
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regelmatig schoolbrede projecten waarbij Wetenschap en Technologie de rode draad is.  
Vanaf de bovenbouw gaan de kinderen nog actiever aan de slag met Wetenschap en 
Technologie. Zo maken de leerlingen op projectbasis gebruik van de 3D-printer en gaan ze 
op excursie naar bedrijven met een W&T achtergrond.   
 

• Engels; de methode Take it Easy. 
 

• Godsdienst 
Voor het vak godsdienst gebruiken we de oecumenische methode "Trefwoord". 
Deze methode is bijzonder rijk en afwisselend. Naast bijbelverhalen en verhalen uit het 
dagelijkse leven worden in deze methode ook andere godsdiensten en niet religieuze 
stromingen behandeld. 
In de kleuterbouw worden levensbeschouwelijke onderwerpen verweven in de  
projecten. 
 

• Sociaal-emotionele vorming  
Sinds 1995 wordt er op 't Breerke een gericht beleid gevoerd ten aanzien van de sociaal 
emotionele ontwikkeling van onze kinderen. 
Momenteel wordt de sociaal emotionele vorming als volgt vorm gegeven: 

• Op ’t Breerke maken we gebruik van de Klassenklimaatschaal. Dit is een 
genormeerde vragenlijst, waarmee leerlingen digitaal kunnen aangeven welk klimaat, 
sfeer er in een klas heerst. Dit in relatie tot elkaar en tot de leerkracht. 

•  De leerkrachten (van gr. 3-8) en de leerlingen (vanaf groep 4 -8) vullen 2x per jaar 
een vragenlijst in op de computer. De leerkracht krijgt zo een concreet beeld van de 
individuele leerling, hebben de leerlingen het gevoel er in de klas “bij te horen”?, 
maar tevens krijgt de leerkracht ook een  beeld van de hele groep. 

• Naar aanleiding van deze resultaten volgt een gesprek met de zorg coördinator en, 
indien nodig, kan de Handelingswijzer die hoort bij de Klassenklimaatschaal 
geraadpleegd worden. Hieruit kunnen suggesties gehaald worden zoals bepaalde 
interventies, groepsgesprekken of individuele gesprekjes met leerlingen.  

• Een onderdeel van de klassenklimaatschaal is de SIGA: de signaleringslijst voor 
probleemgedrag. Deze kan gebruikt worden mocht er zich probleemgedrag 
voordoen. 

• Seksuele opvoeding. Dit is vanzelfsprekend aangepast aan de ontwikkeling van de 
betreffende kinderen. 

• Groep 8 volgt  een weerbaarheidstraining op school. 
• Op school is een pestprotocol aanwezig waarin o.a. concreet wordt beschreven hoe 

wordt gehandeld in voorkomend pestgedrag. Dit pestprotocol heeft een preventief 
karakter. Het team probeert het pesten zo snel mogelijk te signaleren. Gelet op het 
belang van dit signaleren zullen ouders en school elkaar moeten ondersteunen. We 
willen u daarom dringend vragen om onmiddellijk met de groepsleerkracht van uw 
kind te komen praten, indien u vermoedt dat uw kind wordt gepest, maar ook als u 
denkt dat uw kind zelf pest! Wij, op onze beurt, zullen dit ook doen. De coördinator is 
Myra Stoffels.  

 

• Coöperatief leren 
Coöperatief leren is gebaseerd op samenwerken en samen leren. De kinderen zitten in 
kleine groepjes, waarbij ze opdrachten en taakjes krijgen die ze dan samen moeten 
uitvoeren. De samenstelling van de groepjes wisselt eens per 6-7 weken. 
Kinderen leren dan samen overleggen en samenwerken volgens vaste structuren. Ze praten 
en werken samen over de leerstof, geven elkaar informatie, geven elkaar uitleg, houden 
rekening met de ander. Hierbij leren ze omgaan met verschillen tussen leerlingen. Het gaat 
dus niet alleen om hun eigen ontwikkeling, maar ook om de ontwikkeling van de ander. Ze 
worden uitgedaagd, om zelf initiatief te nemen en samen probleempjes op te lossen.  
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Coöperatief leren levert een grote bijdrage aan de leerprestaties van leerlingen. Kinderen 
leren elkaar uitleg geven en ontvangen. En natuurlijk vergroot het hun sociale vaardigheid en 
zelfvertrouwen. 
 

• Expressievakken 
Hieronder verstaan we de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. 
Uitgaande van de leef- en belevingswereld van onze kinderen proberen we hen in aanraking 
te brengen met alle facetten van de muziek. Vooral door het samen zingen, spelen en 
improviseren ontwikkelen we de muzikale vermogens van de kinderen. 
Bij de vakken tekenen en handvaardigheid maken we gebruik van verschillende materialen 
en technieken om de creativiteit van de kinderen zo veel mogelijk te stimuleren. Vanaf 
schooljaar 2016-2017 hebben we i.s.m. de combinatiefunctionaris cultuur voor alle groepen 
muzieklessen georganiseerd.  
 

• Computer  
In onze school wordt het computereiland en de computers in de bouwen veelvuldig en 
adequaat gebruikt, door alle groepen. Kinderen leren hiermee belangrijke 
computervaardigheden terwijl zij oefenen met stof die bij de methode aansluit. Alle leerlingen 
op onze school hebben een eigen hoofdtelefoon. Schooljaar 2018-2019 gaan we nieuwe 
hardware aanschaffen.  
 

• Actief burgerschap en sociale integratie 
Actief burgerschap  
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze organisatie 
en onze scholen vinden het van belang leerlingen op een goede manier voor te bereiden op 
de eeuw waarin ze leven. Onze leerlingen maken nu al deel uit van de samenleving. 
Op SKOEM-niveau is er een beleidsplan over Actief Burgerschap (zie www.skoem.nl). Dit 
document is de basis waarop ons aanbod is afgestemd. 
Activiteiten en aanbod in school: 
-De methodieken; Soemo-kaarten en Trefwoord 
-In groep 8 volgen onze leerlingen sociale vaardigheidstrainingen. 
-Vormsel en communie 
-Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen gebruiken we het leerlingvolgsysteem van 
de klassenklimaatschaal . Dit is een onderdeel van het pestprotocol. 
-Er zijn Breerboomregels, de regels van onze school. Deze regels zijn altijd geldend, daarbij 
staan een drietal regels ieder schooljaar centraal. Ook heeft iedere klas de klassenregels 
zichtbaar hangen in het lokaal.  
-TV weekjournaal en jeugdjournaal 
-De leerlingenraad 
 
 

• Snappet 
Schooljaar 2016-2017 hebben we het eerste jaar gewerkt met Snappet. De Snappets zijn 
ingezet in groep 4-5. Iedere leerling heeft een Snappet (tablet) tot zijn beschikking. Hierop 
wordt de verwerking van de lessen gemaakt en kunnen kinderen op hun eigen niveau verder 
werken op de verschillende vakgebieden. Uiteraard blijft er in deze groep ook aandacht voor 
het schrijven.  
Om kinderen een goede zit- en werkhouding aan te leren heeft deze groep deelgenomen 
aan het project “Zit met pit’. Onder leiding van een kinderfysiotherapeut is er een 
lessencyclus gevolgd die kinderen en ouders leert een goede zit- en werkhouding aan te 
nemen.  
Volgend schooljaar zal Snappet ingezet worden in de groepen 6 en 7.  
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• Gymnastiek.  
Groep 1 en 2: De kleuters van groep 1 en 2 hebben iedere dag bewegingsonderwijs in de 
speelzaal van het gebouw van ’t Breerke. Hiervoor hebben de kinderen gymnastiekschoenen 
nodig. Liefst met klittenband, elastiek of instappers, echter zonder veters geen 
balletschoenen of schoenen met zwarte zool, omdat deze strepen op de vloer veroorzaken.   
Verder vragen wij u erop te letten, dat de schoenen geen dikke zolen hebben: dit is niet goed 
voor de ontwikkeling van de voetspieren en ze geven veel minder grip op de klimtoestellen. 
Deze schoenen kunnen op school blijven. Zorgt u er wel voor dat de naam van het kind in de 
schoenen staat en controleer geregeld of ze nog goed passen. 
Groep 3 t/m 8: De gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de 
sporthal. (Andreahal) Wij vragen u er op toe te zien dat uw kind hiervoor aparte kleding 
(sportkleding). Leer uw kind om deze spullen zelf in de tas te doen. Er is de mogelijkheid 
voor de leerlingen om te douchen, dit is geen verplichting.  
Bovendien vragen wij u er voor te zorgen, dat de zolen van de gymschoenen geen strepen 
op de vloer kunnen achterlaten en dat de schoenen schoon zijn.  
De groep 3 en 4 worden met de bus gebracht. Voor de groepen die te voet naar de sporthal 
lopen (gr. 5 t/m 8) vragen we verder om geschikte bovenkleding, zodat we ook bij lichte 
neerslag naar de sporthal kunnen lopen. 
De kinderen mogen geen deodorant- en haarlak spuitbussen meenemen maar deodorant in 
de vorm van rollers. 
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Hoofdstuk 4: Het volgen van de ontwikkeling van de 
kinderen in de school. 
  

4.1 Ontwikkeling en vorderingen van de leerlingen 

We volgen alle leerlingen om een duidelijk beeld te vormen van de totale ontwikkeling die de 
kinderen doormaken. Van elk kind worden observaties verricht, toetsen afgenomen en cijfers 
verzameld. 
De groepsleerkracht houdt van zijn groep een groepsdossier en van alle individuele kinderen 
een leerlingendossier bij. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de 
leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, 
observatie- toets- en rapportgegevens van de verschillende leerjaren. 
Als de leerlingen naar de volgende groep overgaan, worden de leerlingen met de nieuwe 
leerkracht besproken, aan de hand van de groepsdossiers (onderlegger) en 
leerlingendossiers. 
  
Doubleren vanaf groep 3 
Ieder leerjaar wordt bekeken of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te 
kunnen gaan naar een volgende groep. Als een leerling zich onvoldoende heeft ontwikkeld, 
of meer leertijd nodig heeft, kan de beslissing tot doublure worden genomen. We realiseren 
ons dat dit voor het kind en de ouders een ingrijpende beslissing kan zijn. De beslissing om 
een kind te laten doubleren wordt dan ook zorgvuldig afgewogen. 
Uiteraard worden ouders betrokken bij deze beslissing. Het definitieve besluit een leerling te 
laten doubleren wordt genomen door school. 
De criteria die we hanteren, en het tijdpad dat wordt gevolgd, staat beschreven in het 
protocol “Doubleren” dat op school ter inzage ligt. 
  
De begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs 
De voorlichting aan ouders t.b.v. de schoolkeuze van leerlingen gebeurt aan de hand van: 
-Een speciale ouderavond, met informatie over de Cito-toets en de verschillende vormen van 
voortgezet onderwijs. 
-Een individueel schoolkeuzegesprek met de ouders en leerlingen aan de hand van 
observaties, (Cito) toets gegevens, werk-taakhouding en het advies van de school. 
-Bezoek aan de V.O.-scholen door de leerlingen zelf. 
-Contact tussen groepsleerkracht groep 8 en de brugklascoördinator van de verschillende 
scholen. Dit geldt ook voor de nazorg na plaatsing. 
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4.2 Toetsen 

We hanteren naast de methode gebonden toetsen, het Cito leerlingvolgsysteem (LOVS). Met 
deze toetsen kunnen we de resultaten van onze leerlingen en ons onderwijs, meten met 
landelijke gemiddelden. 
Deze toetsen worden over het algemeen twee keer per schooljaar afgenomen, in januari en 
in juni. De resultaten van deze toetsen worden, net als alle andere gegevens, met de ouders 
besproken. 
We nemen de volgende toetsen af: 
In de groepen 1-2: CITO taal voor kleuters en CITO rekenen voor kleuters, daarnaast 
worden er toetsen afgenomen die horen bij het protocol voor leesproblemen en dyslexie. 
In de groepen 3-8: CITO rekenen-wiskunde, CITO begrijpend lezen (vanaf groep 4), CITO 
spelling, AVI (teksten lezen) DMT (losse woorden lezen) en CITO woordenschat. 
In de groepen 6, 7 en 8 wordt de toets Studievaardigheden afgenomen 
In groep 8 maken de kinderen de CITO eindtoets. 
Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling wordt in de groepen 3-8 het 
signaleringsinstrument de Klassenklimaatschaal  gehanteerd, waarbij de leerlingen in de 
groepen 4-8 zelf ook een vragenlijst invullen. 
In de groepen 1-2 worden ook de registratieformulieren van Kleuterplein gehanteerd om de 
ontwikkeling van de kinderen te volgen. 
  

 4.3 Rapporten en oudergesprekken 

In groep 3 wordt drie keer per jaar een rapport uitgereikt. De eerste twee rapporten zijn een 
woordrapport, toegespitst op het aanvankelijk lezen. Het derde rapport in groep 3 is een 
cijferrapport. 
Vanaf groep 4 wordt drie keer per jaar wordt een cijferrapport gegeven. 
Deze eerste twee rapporten worden op de ouderavonden (de zgn. 15-minuten gesprekken) 
aan de ouders meegegeven, zodat de leerkrachten meteen een toelichting kunnen geven. 
Het derde rapport krijgen de kinderen zelf mee in de laatste schoolweek. Voorafgaand is er 
de mogelijkheid tot het aanvragen van een gesprek.  
  
Drie keer per jaar worden in alle groepen oudergesprekken gehouden. (de zgn. 15 min. 
gesprekken). Indien daartoe aanleiding is, worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een 
gesprek. Als ouders zelf graag een gesprek willen, zijn ze vanzelfsprekend altijd welkom. 
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4.4 De speciale zorg voor kinderen met speciale behoeften 

  
Schoolondersteuningsprofiel 
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 zijn scholen verplicht om aan te geven hoe de 
basisondersteuning op school is georganiseerd. Basisondersteuning is ondersteuning die 
elke school binnen het samenwerkingsverband biedt. 
Daarbij kunnen scholen ook iets extra’s bieden of de ambitie hebben om zich te gaan 
specialiseren om leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben te kunnen helpen. Dit valt 
onder de noemer passend onderwijs. 
  
Het ondersteuningsprofiel is een uitgebreid document waarin we op diverse hulpvragen van 
leerlingen proberen in te spelen. 
Op onze school kunnen we in principe leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften 
opvangen met externe ondersteuning.  Toch kan er  sprake zijn van een situatie waarbij de 
nodige extra ondersteuning zodanig intensief is dat dit de mogelijkheden van de school 
overstijgt. 
Deze grenzen van de ondersteuning worden duidelijk omschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel. Denk daarbij aan de groepssamenstelling, de groepsgrootte, 
lichamelijke verzorging, storend agressief gedrag enz. 
Het hele document ligt op school ter inzage, mocht u daar behoefte aan hebben. 
  
Particuliere Remedial Teaching: 
Ouders die uit eigen middelen een Remedial Teacher inschakelen willen we er op wijzen, dat 
het niet mogelijk is een kind onder schooltijd naar deze RT’er te laten gaan. Het onder 
schooltijd werken met of observeren van kinderen staan we ook niet toe. 
 

• Informatieboekje leerlingenzorg 

Ouders van nieuwe leerlingen krijgen van onze school een informatieboekje betreffende de 
leerlingenzorg. Vragen hierover kunnen gesteld worden aan de groepsleerkracht of 
zorgcoördinator. 
  

• De zorg na de basisschool 

Aan het einde van de basisschool bespreekt de school met de ouders welke vervolgopleiding 
het meest geschikt is voor hun kind. Als de school en de ouders van mening zijn dat er ook 
extra zorg nodig is bijvoorbeeld binnen het VMBO dan kan de basisschool samen met u 
zoeken naar een school waar ook leerwegondersteunend onderwijs gegeven wordt (LWOO). 
LWOO betekent dat deze leerling extra hulp krijgt. 
Onze school kan u hierover meer informatie geven. 
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Hoofdstuk 5: Management en personeel 
 

5.1 Management en personeelsbezetting  

De bezetting van dit schooljaar voor basisschool ‘t Breerke zal er als volgt uitzien: 
 
Clusterdirecteur: Har Palmen aanwezig op maandag. 
Locatiedirecteur:   Lieke van der Leeuw aanwezig op ma-woe (om de week) do-vrij 
Zorgcoördinator: Myra Stoffels aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. 
   
      
De leerkrachten 
 

Groep 1-2 A Maud Derks (ma-di-don-vrij)  
Margot Meertens (woe) 

Groep 1-2 B Elly Wielders  (ma-woe-don-vrij) 
Myra Stoffels (di) 

Groep 3 Nicole Tol (3 dagen)  
Daniëlle Daems  (2 dagen) 

Groep 4 Lynn Kriens (ma-di-woe-don-vrij) 

Groep 5 Simone van Cruchten (ma-di-woe-don-vrij) 

Groep 6 Sjoerd Vinken (ma-di-woe-don-vrij) 

Groep 7 Sjoerd Huskens (ma-di-don-vrij) 
Daniëlle Daems  (woe) 

Groep 8 Vivian van Leuven (ma-di-woe) 
Marianne Dirks (don-vrij) 

 
Overige taken: 
 
Zorgcoördinator: Myra Stoffels 
Leesspecialist: Myra Stoffels 
Techniekcoördinatoren: Sjoerd Vinken en Sjoerd  Huskens 
Cultuurcoördinator: Lynn Kriens 
Vertrouwenspersonen en pest coördinatoren: Vivian van Leuven en Myra Stoffels 
 
                                           
Het onderwijs-ondersteunende personeel 
Conciërge:  
Dhr. Jos Bok op maandag. 
Dhr. Piet Vogels op de dinsdag- en donderdagochtend.   
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5.2 Stagiaires 

Stagiaires worden in verschillende groepen ingezet. Zij komen van de Gilde- en 
Leeuwenborghopleidingen. Het zijn stagiaires die de richting helpende welzijn en 
onderwijsassistent volgen. Deze stagiaires zijn meestal voor een langere periode voor een 
aantal dagen per week op school. Er komen ook leerlingen van het Connect-college Echt bij 
ons op school, die 1 of 2 weken een snuffel- of maatschappelijke stage hebben. 
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Hoofdstuk 6: De Oudervereniging 
  

6.1 Ouders.  

Ouders hebben een bijzondere plaats binnen de school, want het zijn hun kinderen die op ‘t 
Breerke zitten. Daarom is het belangrijk dat er een goede samenwerking bestaat tussen 
ouders, leerkrachten, MR en directie. 
  
Door betrokken te zijn bij het schoolgebeuren van hun kind kunnen ouders beter inspelen op 
de situatie van hun kind, wat voor iedereen van groot belang is.  
  
Elk schooljaar zijn we weer blij met de ouders en grootouders  die als vrijwilliger op ‘t Breerke 
komen werken: als leesouder, computerouder, spelletjesouder enz.  
  
U kunt uw betrokkenheid verder vergroten door plaats te nemen in de  
Oudervereniging (OV) Naast de ouders en kinderen, stelt het team dit ook bijzonder op prijs! 
  

6.2 Oudervereniging (OV).  

Taken van de Oudervereniging: 
  
-Het ondersteunen van leerkrachten en het bieden van hand- en spandiensten bij schoolse- 
en buitenschoolse activiteiten van ’t Breerke.  
-Schakel zijn tussen ouders en school, daar waar het gaat om algemeen schoolse zaken. De 
oudervereniging kan voorstellen en initiatieven aan MR of schooldirectie doen.   
 
-Beleidsmatig kritisch meedenken over schoolse zaken door regelmatig een gesprek aan te 
gaan met directie. 
 
-Voorstellen of suggesties doen  aan de Medezeggenschapsraad. Zowel de 
Medezeggenschapsraad als de Oudervereniging trachten te komen tot een open, zakelijke 
communicatie tussen beiden en derden. 
  
Een lid van de OV kan verschillende taken behartigen: 
Als groepsvertegenwoordigster kan een lid van de OV  de leerkracht helpen met het 
organiseren van allerlei extra activiteiten voor de groep. 
Als OV-lid kunt u  mee-organiseren bij  jaarlijks terugkerende festiviteiten en activiteiten 
(carnaval; sinterklaas; schoolreis; enz.) 
  
Ook als u geen zitting heeft in de Oudervereniging kunnen u  meehelpen op school. 
Bijvoorbeeld helpen met een doe-middag of het rijden tijdens uitstapjes. U zult hiervoor 
gevraagd worden door de leerkracht of de groepsvertegenwoordigster. Dit gebeurt veelal via 
Isy. 
  
Activiteiten kunnen niet alleen plaatsvinden door de inzet van OV en andere ouders, maar 
hiervoor is ook geld nodig. Een voorbeeld is het organiseren van een kledingactie. Deze 
vindt twee keer per jaar plaats. Ook hebben we een batterijenbak in de hal bij groep 3, 4 en 5 
staan. Hierin kunt u lege batterijen deponeren. En tot slot verzamelen we lege inktcartridges 
en mobiele telefoons. De opbrengst van deze acties komt volledig ten goede aan uw 
kinderen. 
Dit is echter niet voldoende. Vandaar dat de OV een vrijwillige ouderbijdrage vraagt. Voor 
komend schooljaar bedraagt deze € 10,00. Alleen op deze manier kunnen we de kinderen 
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van ’t Breerke iets extra’s bieden. 
  
Voorzitster: 
Agnes vd Berg 
Tel.nummer: 06-52687768           
Email: agnesvandenberg@gmail.com 
 
  
Wanneer u in contact wilt komen met de klassenouders van uw kind, kunt u aan de 
voorzitster de contactgegevens vragen.   
 
De jaarvergadering vindt plaats op maandag 10 september 2018. 
 
 

 
  
  
 
 
 
 

mailto:agnesvandenberg@gmail.com
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 Hoofdstuk 7: De Medezeggenschapsraad. 

  

7.1 Medezeggenschapsraad (MR), Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). 

  
Bij wet is geregeld dat ouders inspraak hebben ten aanzien van het beleid en de keuzes die 
de school maakt. De MR van ’t Breerke is erop gericht om zich regelmatig te laten 
informeren over de ontwikkelingen binnen de school. Tevens brengt de MR advies uit aan de 
schoolleiding bij het vaststellen of het wijziging van belangrijke besluiten. De MR wil dit doen 
op een open en eerlijke wijze om zodoende tot een soepele samenwerking met bestuur te 
komen. Daarbij wordt een positief kritische houding aangenomen voor het beoordelen van de 
beslissingen en werkwijze van de school. Op dit moment bestaat de MR uit de volgende 
personen waarbij de verdeling 3 ouders en 3 teamleden wordt gehanteerd. 
  
Namen oudergeleding: 
Manuele Vinken (Voorzitter) en Johan van Duinen. 
Namen personeelsgeleding: 
Sjoerd Vinken, (penningmeester) tevens GMR lid en OPR l(secretaris) Marie-Louise 
Cretskens (deze vacature is vacant per 1 sept.2018) 
 
De MR heeft als taak alle onderwerpen op het gebied van personeel, onderwijs, identiteit, 
financiën en arbeidsomstandigheden binnen onze eigen school te bekijken, te bespreken en 
mee te denken. In speciale gevallen wordt er geadviseerd of meebeslist. Minstens één keer 
per twee maanden wordt er vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen is 
uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen en mee te denken door gebruik te maken van 
het spreekrecht. De notulen van de vergadering worden, na vaststelling, op de 
internetpagina van onze school geplaatst. 
  
Twee keer per jaar hebben we gezamenlijk overleg met de schooldirectie en het 
schoolbestuur. 
  
Wij willen: 
·         deskundig zijn (of deze deskundigheid extern inhuren) 
·         alert zijn (voor alles wat met school te maken heeft open staan en daarop adequaat 
reageren) 
·         contacten onderhouden (met bestuur, GMR, OV, directie, team, ouders en leerlingen) 
·         openheid uitstralen (alles is bespreekbaar) 
·         pro-actief zijn (initiatieven nemen, informatie vergaren, zaken goed voorbereiden, 
reacties uitlokken en vooral betrokken zijn bij de school). 
  
Iedere ouder kan lid worden van de MR door middel van verkiezingen. De zittingsduur is drie 
jaar. Om lid te worden van de MR stelt u zichzelf kandidaat, of laat u zich kandidaat stellen. 
Indien er meer kandidaten dan zetels zijn, zullen verkiezingen gehouden worden. Ouders en 
personeel hebben stemrecht. De regels voor de MR-verkiezingen zijn opgenomen in het MR-
reglement. 
  
Door gebruik te maken van het spreekrecht heeft de oudervereniging tijdens de 
vergaderingen de mogelijkheid om standpunten kenbaar te maken. 
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De GMR(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) daarentegen bekijkt de stukken die 
voor alle scholen binnen SKOEM gelden. In de GMR zitten een leerkracht en een ouder uit 
de MR van onze school. 
Sinds de komst van het passend onderwijs is er ook een OPR (ondersteuningsplanraad) 
geformeerd. Dit is de MR van het samenwerkingsverband. Deze wordt gekozen door de MR-
leden van de aangesloten scholen in het samenwerkingsverband. Dat zijn zowel reguliere als 
speciale scholen. U hoeft geen lid te zijn van de MR om gekozen te worden. 
In de OPR zitten ouders en personeelsleden. In de OPR van samenwerkingsverbanden in 
het voortgezet onderwijs zitten ook leerlingen. In het ondersteuningsplan worden belangrijke 
keuzes gemaakt over de manier waarop de ondersteuning georganiseerd wordt, en daar 
kunt u dus over meepraten. 
  
De MR vindt het van groot belang dat de achterban het gevoel heeft dat haar belangen goed 
worden behartigd. Op de wijze waarop de MR invulling geeft aan haar verantwoordelijkheden 
ontvangen we graag feedback. Daarvoor horen wij graag van u wat er leeft bij de achterban, 
bijvoorbeeld over de positieve punten van de school, welke knelpunten zijn er, welke 
onderwerpen hebben meer aandacht nodig. Laat het de MR weten door één van de leden 
daarop aan te spreken. 
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Hoofdstuk 8 De leerlingenraad 
 
Een leerlingenraad op `t Breerke 
Een fijne school is voor ieder kind belangrijk. 
Met een omgeving waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
Belangrijk hierbij is de leerlingenbetrokkenheid. 
Als leerlingen zich betrokken voelen bij de school voelen ze zich er ook 
verantwoordelijk voor. 
Binnen de kwaliteitszorg waar vrijwel alle scholen mee bezig zijn, is het meten van de 
kwaliteit een belangrijk aspect. 
Dit gebeurt door enquêtes onder de ouders en leerlingen. 
 
Wat hebben de leerlingen te vertellen? 
Leerlingen kennen de school het beste. 
Er wordt in veel gevallen over leerlingen beslist zonder ze naar hun mening te 
vragen. 
Daarom is een leerlingenraad noodzakelijk. 
Leerlingen worden door middel van de leerlingenraad op een heel natuurlijke, 
democratische en leuke manier betrokken bij het hele schoolgebeuren en de school 
profiteert van de ideeën die de leerlingen hebben.   
 
Onze school heeft een leerlingenraad. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 doen 
hieraan mee. De leerlingen van de betreffende groepen kiezen uit hun eigen groep 2 
leerlingen. Ieder schooljaar vinden er nieuwe verkiezingen plaats. 
De leerlingenraad heeft 1x per 6 weken, onder schooltijd, overleg met een leerkracht 
en/of de locatiedirecteur. Ze mogen dan allerlei onderwerpen inbrengen. Hiervoor 
gaan ze eerst in hun eigen groep en in de groepen 1 tot en met 5 vragen wat er 
besproken moet worden.  
In de leerlingenraad moeten de leerlingen ook zelf met haalbare oplossingen komen.  
De ervaring is dat de leerlingen dit zeer serieus nemen en zelf tot goede oplossingen 
komen.  
Deze oplossingen worden doorgegeven aan de leerlingen in de groepen en worden 
door het team gebruikt bij het uitvoeren van het beleid.  
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De leerlingenraad schooljaar 2017-2018 
 
 

 
          

Schooljaar 2016-2017 is er het rapport voor de juf/meester ontwikkeld. Alle leerlingen vullen 
dit 3 maal per jaar in voor hun leerkracht.   
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Hoofdstuk 9:    Kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en 
resultaten van het onderwijs op ’t  Breerke. 
 

 9.1 Kwaliteitszorg op ’t Breerke 

De schoolontwikkeling staat beschreven in het schoolplan 2015-2019 en ligt ter inzage op 
school. Aan de hand van dit schoolplan maakt de directie aan het begin van het schooljaar 
een aantal PDCA’s. (Plan Do Check Act) 
Op school werken we met Breernetwerken. 
In deze breernetwerken groep zitten 3 a 4 leerkrachten. Samen werken zij aan de uitvoering 
van een geschreven PDCA. Deze PDCA is met het team besproken. Tijdens team- en bouw 
overleggen komen zij aan het woord om tussentijds verslag te doen en zo de rest van het 
team mee te nemen. 3 keer per jaar vindt er een kort overleg plaats met de leden van het 
breernetwerk en de locatiedirecteur om de voortgang te bespreken en, indien nodig, 
interventies te doen.  
We volgen het proces en evalueren de schoolontwikkeling in teamvergaderingen en in 
overleg met de locatiedirecteur en clusterdirecteur.  
Hieronder staat beschreven waaraan we het afgelopen schooljaar hebben gewerkt en wat 
we komend schooljaar gaan doen. Dit met betrekking tot de 3 breernetwerken en overige 
ontwikkelingen. 
 

• Groepsplannen 
We hebben groepsplannen voor rekenen, taal, spelling, technisch en begrijpend lezen. In 
een groepsplan wordt beschreven wat de leerlingen in een periode gaan leren. Omdat het 
niet mogelijk is alle kinderen individueel te begeleiden worden de kinderen verdeeld in 3 
niveaus. Kinderen die het basisprogramma volgen, kinderen met extra instructie en kinderen 
die behoefte hebben aan verrijking. De verdeling van de kinderen binnen de groepjes staat 
niet vast. Ze kunnen gedurende het jaar wisselen van niveau. We gebruiken de cito-
gegevens, toets resultaten van de methode, schriftelijk werk, diagnostisch gesprek, en 
observaties om te bepalen in welke groep de kinderen worden ingedeeld. De doelstellingen 
voor een periode worden a.d.h.v. deze gegevens opgesteld. 
Schooljaar 2016-2017 zijn we op zoek gegaan naar een vorm van groepsplannen die beter 
aansluit bij de behoeftes van het team. Er is een format ontwikkeld. Dit is uitvoerig besproken 
in het team en meerdere malen aangepast. Er zijn afspraken gemaakt over hoe het ingevuld 
dient te worden. 
Schooljaar 2017-2018 zal voor een deel bestaan uit het borgen van de gemaakte afspraken. 
Verder wil het Breernetwerk meer verdieping aanbrengen mbt de inhoud van de 
groepsplannen; stellen we goede en soortgelijke doelen. Ook wordt de frequentie van het 
maken van groepsplannen bekeken en worden hier afspraken over gemaakt.   
Het stellen van doelen zal in het schooljaar 2018-2019 nadrukkelijkere aandacht hebben. 
 

• Wetenschap en Technologie 
De maatschappij om ons heen verandert steeds sneller. Overal is technologie te vinden. We 
gebruiken allemaal technische apparaten, zoals de computer, tablet of telefoon.  En zo zijn 
er nog veel meer producten.  
Het is dan ook onze taak als school om de kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken 
met deze technische producten. Hier wordt al in de kleuterklassen mee gestart waar de 
leerlingen spelenderwijs ontdekkend leren.  Daarnaast worden er regelmatig robots ingezet, 
zodat de leerlingen ook met robotica in aanraking komen en de vaardigheden leren die 
daarmee gemoeid zijn.  
Vanaf de middenbouw wordt er structureler gewerkt aan de onderzoeks- en ontwerp 
vaardigheden.  
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Zo leren de leerlingen kritischer te denken, om vragen te stellen en om een nieuwsgierige 
houding aan te nemen.  
Bij diverse projectlessen van rekenen worden deze vaardigheden gekoppeld. Ook zijn er 
regelmatig schoolbrede projecten waarbij Wetenschap en Technologie de rode draad is.  
Vanaf de bovenbouw gaan de kinderen nog actiever aan de slag met Wetenschap en 
Technologie. Zo maken de leerlingen op projectbasis gebruik van de 3D-printer en gaan ze 
op excursie naar bedrijven met een W&T achtergrond.   
 

• Visie/ Doorgaande lijn binnen ons onderwijs.  
Om een doorgaande lijn binnen ons onderwijs te creëren zetten we o.a. collegiale 
consultaties in. (start schooljaar 2015-2016) Hierbij stonden een instructie volgens het 
directe instructiemodel en coöperatieve werkvormen centraal. Daarbij hebben we ook 
gewerkt aan algemene afspraken die op ’t Breerke van toepassing zijn.  
Schooljaar 2016-2017 is de visie verder onder de loep genomen; Wat staat er? Hoe denken 
wij hierover? Past de beschreven visie nog bij ons? Enz. Vervolgens is een eerste opzet 
gemaakt voor het herschrijven van onze bestaande visie. Schooljaar 2017-2018 is de visie 
regelmatig onderwerk van gesprek geweest.  
Schooljaar 2018-2019 gaan we de nieuwe visie vaststellen. 
 

• Meerbegaafde leerlingen 
Op ’t Breerke vinden we het belangrijk dat ieder kind een leerstofaanbod krijgt op niveau. 
Goed klassenmanagement is van groot belang voor het gedifferentieerd werken in de klas 
Schooljaar 2013-2014 hebben we teambreed onze afspraken betreffende 
klassenmanagement opgefrist, dit is schooljaar 2015-2016 herhaald.  
 
Schooljaar 2014-2015 is het team, geheel ook in het teken van Passend Onderwijs waarbij 
de leerlingen zoveel mogelijk naar hun onderwijsbehoefte op meerdere niveaus worden 
bediend, gestart met een teamscholing voor meer- en hoogbegaafdheid. 
De school heeft een signaleringsinstrument aangeschaft het zogeheten DHH (Digitaal 
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) waarmee we duidelijk zichtbaar krijgen welke 
leerlingen kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid laten zien en in aanmerking komen 
voor een ander of extra aanbod van leerstof of werkwijze.  
 
Uiteindelijk krijgt het afstemmen op de onderwijsbehoefte van de meer- en hoogbegaafde 
leerlingen een vaste plek in de organisatie van het onderwijs op ’t Breerke. Dit betekent dat 
er ook een beleidsplan geschreven wordt. 
Door inschakelen van externe experts en door te netwerkleren waarbij wordt samengewerkt 
met collega’s van andere scholen die met dezelfde ontwikkeling aan de slag zijn, wordt de 
ontwikkeling ondersteund. 
Vanaf schooljaar 2016-2017 is, nadat de leerlingen geselecteerd zijn d.m.v. het DHH, iedere 
week door 1 leerkracht les gegeven aan deze leerlingen. Daarbij werd de leerkracht 
gerouleerd om zo voor meer draagvlak binnen het team te creëren. Deze werkwijze willen 
we voortzetten en tevens verfijnen.   
 

• De school als lerende organisatie waaronder 
netwerkleren.  

Schooljaar 2015-2016 heeft het netwerkleren nog meer 
vorm gekregen binnen onze school en de stichting. Alle 
leerkrachten participeren in een leernetwerk om aan hun 
eigen professionalisering te werken. Deze ontwikkeling 
wordt door iedereen bijgehouden in het portfolio.  
De school als lerende organisatie kenmerkt zich door de 
volgende punten:  
-Continu verbeteren om doelen te bereiken. 
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-Centraal stellen van de professionaliteit van alle medewerkers. 
-Collega’s leveren allemaal een bijdrage aan de schoolontwikkeling. 
-De schoolleiding geeft die richting aan en voorziet in facilitering van (medewerkers in hun 
bijdrage aan) de schoolontwikkeling. 
-Medewerkers kunnen op elkaar bouwen, samen leren en samenwerken. 
-In deze organisaties wordt meer en vaker van en met elkaar geleerd, ervaren medewerkers 
de school als een prettige werkplek en kunnen snel en effectief veranderingen worden 
doorgevoerd. 
 

• Netwerkleren als middel tot professionalisering. 
Sinds  3 jaar maken medewerkers van Stichting Wijzers in onderwijs deel uit van 
verschillende bovenschoolse netwerkgroepen. Er zijn netwerken geformeerd rondom 
meerdere thema’s die een relatie kunnen hebben met de persoonlijke ontwikkeling van 
medewerkers maar ook met de schoolontwikkeling van een of meerdere scholen.. 
Voorbeelden van thema’s waar netwerken zich in verdiepen zijn; 

• Samenwerking PO/VO (groep 7-8) 

• Motivatie en werkhouding 

• Kansrijke combinatiegroepen 

• Meer- en hoogbegaafdheid 

• Werken met kleuters 

• Wetenschap en Technologie 

• Meervoudige intelligentie 
Al naar gelang de behoefte nemen medewerkers deel aan de verschillende netwerken 
waarbij gestreefd wordt naar een samenstelling van personeel van meerdere scholen. Aan 
de hand van een probleemstelling of een onderzoeksvraag wordt in een actieplan 
beschreven op welke wijze de netwerkgroep aan de slag gaat. Regelmatig  heeft er vanuit de 
netwerkgroepen terugkoppeling plaats naar de teams van de scholen waarvan collega’s deel 
uitmaken.  Ook zijn er regelmatig gesprekken van de collega’s met de locatiedirecteur 
waardoor de directie/school op de hoogte blijft van de stand van zaken binnen de 
verschillende netwerkgroepen en de betekenis daarvan voor de eigen schoolontwikkeling of 
persoonlijke ontwikkeling van de collega. 
Tijdens een studiemiddag (2x per jaar) presenteren de netwerkgroepen aan elkaar waar zij 
op enig moment mee aan de slag zijn (geweest), de stand van zaken en de betekenis 
daarvan voor het werken met de kinderen in de groep. Het bestuur en clusterdirecteuren 
hebben 2x per jaar overleg met een afvaardiging van de verschillende netwerkgroepen over 
de voortgang. 
 

• Benutten digitale onderwijsmogelijkheden, waaronder social media. 
ICT is op dit moment een vast onderdeel in ons schoolprogramma. Wij denken dat er ook 
andere digitale onderwijsmogelijkheden zijn en willen deze graag onderzoeken. Daarbij is het 
van belang dat we op bestuurs- en op schoolniveau hier beleid op formuleren. Het ICT 
beleidsplan zal volgend schooljaar verder vorm krijgen door onze ICT’er. Zoals eerder 
beschreven heeft er afgelopen jaar een pilot plaatsgevonden met het werken met Snappet.  
Schooljaar 2018-2019 zal nieuwe hardware aangeschaft worden.  
 

•  Sociaal emotionele ontwikkeling – SEO 
’t Breerke heeft een pestprotocol dat gericht is op het voorkomen en vroeg signaleren van 
pesten. Dit protocol kunt u op school inzien. Een aantal highlights uit het protocol zijn de 
Breerboomregels, klassenregels,  invullen Klassenklimaatschaal, gedragslijst, Soemo 
kaarten. 
Schooljaar 2015-2016 hebben we in samenspraak met de leerlingenraad een 
beloningssysteem gekoppeld aan deze Breerboomregels. Schooljaar 2017-2018 hebben we 
de afspraken vernieuwd. 
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• Portfolio 
Schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met het verkennen rondom het invoeren van een 
leerling portfolio. Hier gaan we volgend schooljaar mee verder.  
.  
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9.2 Resultaten van ons onderwijs. 

  
Opbrengsten 
Onder opbrengsten wordt verstaan de prestatie die kinderen leveren bij toetsen, vooral de 
Cito-eindtoets van groep 8 is een meetbaar resultaat. 
Onderstaand ziet u een schema met de scores van de laatste drie jaren. 
  

Cito-eindtoets 2016 2017 2018 

Gemiddelde standaardscore landelijk 
gemiddelde 

534,6 535,1 534,9 

Schoolscore 537,8 534,6 536,6 
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Tussenopbrengsten 
Daarnaast maken alle kinderen gedurende het schooljaar Cito-toetsen. 
De resultaten hiervan noemen we de tussenopbrengsten. 
  

 
 
 
 
T.L. = technisch lezen 
B.L.= begrijpend lezen 
Spelling 
Rekenen 
  
Niveau I wil zeggen:       zeer goed 
Niveau II  wil zeggen:    goed 
Niveau III wil zeggen:    voldoende 
Niveau IV wil zeggen:    zwak 
Niveau V  wil zeggen:    zeer zwak 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tussenopbrengsten 

  

  Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

  
  
  
schooljaar 

20 
15 
- 
20 
16 

20 
16 
-  
20 
17 
 

20 
17 
- 
20 
18 

20 
15 
- 
20 
16 

20 
16 
- 
20 
17 

20 
17 
- 
20 
18 

20 
15 
- 
20 
16 

20 
16 
- 
20 
17 

20 
17 
- 
20 
18 

20 
15 
- 
20 
16 

20 
16 
- 
20 
17 

20 
17 
- 
20 
18 

20 
15 
- 
20 
16 

20 
16 
- 
20 
17 

20 
17 
- 
20 
18 

20 
15 
- 
20 
16 

20 
16 
- 
20 
17 

20 
17 
- 
20 
18 

T.L I IV II II II III I I I I I I II I I I I I 

B.L      I+ V I I+ IV III I+ I II III I+ I+ II II II 

Spelling I II I I I II II I+ I I+ I+ II III III II I I+ II 

Rekenen I+ IV III I I+ I I+ II I I+ I+ I+ II I+ I+ I+ I II 
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Hoofdstuk 10 Praktische punten 
 

10.1 De schoolregels voor onze kinderen 

We vinden het erg belangrijk dat kinderen leren om de school- en 
klassenregels na te leven. Dit niet alleen om alles op school en in de klas 
goed te laten verlopen, maar ook omdat we dit opvoedkundig erg 
belangrijk vinden. Zo bereiden we de kinderen namelijk voor op een 
maatschappij waarin bepaalde regels gelden en de individuele vrijheid niet 
ten koste mag gaan van de rechten van anderen. Wij verwachten dat u als 
ouder dit opvoedkundig ondersteunt en duidelijk achter onze schoolregels 

staat. 

Mobiele telefoons: 

• De kinderen mogen naar school geen mobiele telefoons meenemen.  
 
De weg naar school: 

• De kinderen komen zoveel mogelijk te voet naar school. Als het even kan laten we de 
fiets of stepjes thuis. Dat is veiliger.                                    

 
Voor en na school en op de speelplaats: 

• Tien minuten voor aanvang van de lessen mogen de kinderen binnenlopen en naar 
hun eigen klaslokaal gaan. De leerkrachten zijn dan ook in de klas. Omdat er geen 

toezicht op het schoolplein is mogen de kinderen niet eerder op het schoolplein zijn. 
De ouders van de groepen 3 tot en met 8 zetten hun kinderen af aan de poort en halen ze na 
school daar op. Hebt u een mededeling voor de leerkrachten, dan kunt gerust voor aanvang 
van de lessen of na schooltijd naar binnen komen.  

• Na de middagpauze maken de overblijfouders de poorten open (10 minuten voor 
aanvang van de lessen). De kinderen mogen dan naar binnen lopen. Dit om te 
voorkomen dat de overblijfkrachten ook op kinderen moeten letten die niet zijn 
overgebleven. 

• Voor schooltijd mogen de kleuters niet in de zandbak of op het speelhuisje. 

• In verband met de veiligheid wordt er niet met sneeuwballen gegooid. Er wordt niet 
gefietst en gestept op de speelplaatsen.   

• Als het park voor de kinderen open is, mogen de kinderen vanaf groep 3 bij goed 
weer op het voetbalveldje of in het park spelen of voetballen. Gelet op de ramen van 
de school mag voetballen op de speelplaatsen niet. Hier mag wel met een bal 
gegooid worden, omdat dit minder gevaarlijk is voor de andere kinderen en de 
ramen.   

• Als het park voor de kinderen open is, mogen ze ook naar de dieren gaan kijken. In 
verband met het toezicht in de ochtendpauze blijven de kinderen wel aan de voorkant 
van het dierenparkje.  

• Na school gaan de kinderen direct naar huis en blijven niet op een van de 
speelplaatsen achter. 
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In de klas: 

• De kinderen ruimen hun eigen werkplek goed op en laten geen rommel op de vloer 
slingeren. Tweemaal per week worden de stoelen op de tafels gezet i.v.m. het 
stofzuigen. 

• Voor boeken, schriften e.d. gebruiken we een tas of rugzak.  

• Als het nodig is mogen kinderen, na toestemming van een leerkracht, gebruik maken 
van de telefoon van de school. Daarom laten we mobiele telefoons thuis. 

• Om de lessen zo weinig mogelijk te storen gaan de kinderen tijdens het eerste uur 
indien mogelijk niet naar het toilet. Daarna apart en na toestemming. 

 

Afval: 

• Afval wordt in de afvalemmers gedaan en gelijk gescheiden. We letten op zwerfafval 
 
Ochtendversnapering: 

• De kinderen mogen ’s morgens gezond drinken (liefst in bekers) 
en eventueel  een boterham of fruit  meebrengen. Op dinsdag 
en donderdag eten we gezamenlijk groente en/of fruit. Zo 
stimuleren we gezond eten. 

 
Verjaardag: 

• Het uitnodigen van kinderen voor een verjaardagsfeestje kan erg goed zijn. 
Uitnodigingen worden echter niet via de school meegegeven, om teleurstelling bij de 
niet uitgenodigde kinderen te voorkomen. 

• Verjaardagen van kinderen worden in de klas gevierd. Er worden echter geen 
traktaties uitgedeeld, bij de geboorte van een broertje of zusje mag er beschuit met 
muisjes getrakteerd worden. 

 

10.2 Regels voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders  

Elk schooljaar zijn we weer blij met de hulp die we van ouders krijgen. Eens per jaar 
organiseert het team samen met de kinderen een activiteit voor deze ouders.   
 
De belangrijkste regel voor onze hulpouders is:   
De privacy van onze leerlingen moet gewaarborgd blijven. Dit houdt onder andere in, dat 
over het gedrag en de vorderingen van de leerlingen enkel en alleen met de betreffende 
leerkracht gesproken mag worden. Zie verder voor informatie in onze gedragscode. 
 

10.3 Huiswerk  

M.n. in de hogere groepen zal er regelmatig enig huiswerk worden  meegegeven. Levert dit 
problemen op, bespreek dit dan tijdig met de leerkracht. Om beschadigingen te voorkomen, 
dient het schoolmateriaal in een stevige tas te worden meegenomen. 
 
 
10.4  Hoofdluiscontrole 
Na elke schoolvakantie worden op de eerstvolgende dinsdag alle leerlingen gecontroleerd op 
hoofdluis. Deze controle wordt buiten de klas uitgevoerd door ouders die hiertoe 
geïnstrueerd zijn. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat deze ouders de nodige discretie in 
acht zullen nemen. Mocht bij uw kind neten of luis geconstateerd worden, dan wordt u 
hiervan mondeling of telefonisch op de hoogte gesteld.  
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10.5 Overblijven  

In de middagpauze kan uw kind overblijven. De vergoeding is € 1,50 per keer. 
Kinderen die aan het wennen zijn kunnen niet overblijven. 
De kinderen zorgen zelf voor hun eten en drinken. 

• Bereid de kinderen voor op het overblijven 

• In de kleuterhal worden de namen van de 
kinderen op een bord geschreven. Dit gebeurt 
door een overblijfmoeder.  

• Lever het te betalen bedrag aan in een gesloten 
envelop met de naam van het kind erop en een 
contactadres c.q. telefoonnummer voor in geval 
van eventuele calamiteiten 

• Men kan voor het overblijven ook gebruik maken 
van een strippenkaart (onbeperkt geldig).  
Deze kaart is goed voor 10 keer overblijven en 
kost € 15,--. 

• Nog gemakkelijker is om het geld over te maken 
via de bank. Voor informatie hierover of andere 
vragen omtrent het overblijven kunt U terecht bij: 
Thea Scheers 

  tel. 0475-463113   of 
         thea.scheers@home.nl  

 
 
 
 
 

10.6 Peuteropvang en Buitenschoolse Opvang (BSO) in basisschool 't Breerke 

 
Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw (SKEM) biedt in basisschool ’t Breerke 
Peuteropvang en Buitenschoolse opvang aan. 
 
Peuteropvang 
De Peutergroep is een professionele aanvulling op de opvoeding thuis en heeft als hoofddoel 
om alle kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Ook is er aandacht voor de 
doorgaande lijn met de basisschool. Peuters met een VVE (Voor-en Vroegschoolse) –
indicatie kunnen ook in onze Peutergroep terecht. 
 
Wij bieden een veilige omgeving waar het kind de ruimte heeft om te spelen, waar het 
leeftijdsgenootjes ontmoet en waar het kennis kan maken met een breed scala aan speel- en 
ontwikkelingsmaterialen. De Peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 
2 tot 4 jaar begeleid door 2 professioneel VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers. 
 
Openingstijden peutergroep: 
De Peutergroep is elke ochtend tijdens de schoolweken geopend van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 12 uur. Tevens bieden wij op woensdag verlengde opvang aan van 8.00 - 13.30. 
 

mailto:thea.scheers@home.nl
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Wat kunnen kinderen die gebruik maken van de Peuteropvang verwachten? 
Doelstelling = Spelend(erwijs) leren in de Peutergroep 
‘s Morgens als het kind door u wordt gebracht, mogen kinderen zelf bepalen waar ze mee 
gaan spelen, samen met u als ouder. De pedagogisch medewerker(s) zorgt dat er divers 
spelaanbod aanwezig is alvorens de kinderen binnenkomen. Daarnaast observeert de 
pedagogisch medewerker het spel en speelt wisselend mee om kinderen een extra prikkel te 
geven. 
 
Na het vrij spelen wordt er gezamenlijk opgeruimd onder begeleiding van een toepasselijk 
opruimliedje. Na het opruimen gaan we samen in de kring zitten en zingen we het liedje 
“goeie morgen”, om eenieder hartelijk te verwelkomen. Kinderen krijgen de ruimte om iets 
met elkaar te delen, wat ze bijvoorbeeld mee hebben gemaakt. Tevens leiden we het actuele 
thema in met een interactief rollen/poppenspel. Het kringetje wordt vervolgens afgesloten 
met het doornemen van de morgen aan de hand van picto’s. (afbeeldingen van vaste 
(telkens terugkerende) momenten op een dag, waardoor uw kind houvast heeft en weet wat 
er allemaal gaat gebeuren voordat mama of papa hem/haar weer op komt halen. 
 
Aansluitend aan de speelbehoefte van de kinderen worden er in (sub)groepjes 
uiteenlopende (thema) gerichte activiteiten aangeboden. 
 
Daarna worden de kinderen verschoond, gaan ze naar de wc /op het potje. Tijdens dit 
moment gaan kinderen die al zindelijk zijn zelfstandig naar de wc; deze is direct gesitueerd 
aan de groepsruimte zelf. Kinderen die nog zindelijk aan het worden zijn, worden hierin door 
de pedagogisch medewerker bewust gestimuleerd en begeleid. 
 
Halverwege de ochtend krijgen de kinderen een tussendoortje. Dit tussendoortje bestaat uit 
vers fruit en (dik) sap. 
 
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen iedere dag even lekker buiten kunnen spelen en 
dat doel streven we consequent na. Indien het “slecht” weer is wordt er gezorgd voor een 
alternatieve activiteit waarin kinderen lekker kunnen bewegen en zich uit kunnen leven. 
 
Na het buiten spelen sluiten we de morgen bewust af met een rustige activiteit. Voorlezen is 
daarvoor de activiteit bij 
 
BSO 
Dit houdt in dat de kinderen voor school, na school en in vakanties gebruik kunnen maken 
van de verschillende soorten opvang die we bieden. Ook op studiedagen kan er opvang 
worden geboden als er voldoende aanmeldingen zijn. Wij laten dit uiteraard ruim op tijd aan 
u weten. 
 
Openingstijden BSO: 
· Voorschoolse Opvang: maandag t/m vrijdag 7.30 – 8.30 uur 
 
o Deze opvang vindt plaats bij BSO ’ t Breerke. Wij brengen uw kind van daaruit naar school. 
 
· Naschoolse Opvang BSO ' t Breerke 
 
o Op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 18.30 uur 
 
o Op woensdag en vrijdag zijn er op dit moment geen kinderen die gebruik maken van de 
opvang. Daarom vindt deze opvang plaats op BSO de TamTam in Linne. Bij voldoende 
aanmeldingen kan er ook opvang aangeboden worden op woensdag en vrijdag bij BSO ‘t 
Breerke 
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· In schoolvakanties: alle dagen van 7.30 uur tot 18.30 uur. In de praktijk blijkt dat er in de 
vakanties relatief weinig kinderen gebruik maken van de opvang. Daarom bieden wij de 
mogelijkheid uw kind naar BSO de Tamtam in Linne te brengen. 
 
Wat kunnen kinderen die gebruik maken van de Buitenschoolse Opvang verwachten? 
Ons doel is om uw kind na een inspannende schooldag, zoveel mogelijk ontspanning te 
bieden. 
 
Na school gaan we eerst met zijn allen naar buiten om de kinderen de mogelijkheid te geven 
hun energie kwijt te kunnen na een (mid)dag in de klas. Daarna gaan de kinderen in de 
eigen BSO-ruimte(s) aan tafel om fruit en een cracker, ontbijtkoek of rijstwafel te eten. 
 
Daarna worden er centraal een aantal activiteiten aangeboden; denk hierbij aan sport en 
spel, knutselactiviteiten, gezelschapspellen, muziek en dans, enz. 
 
Kinderen mogen kiezen of ze aan een van de aangeboden activiteiten meedoen of dat ze 
zelf iets verzinnen. Ze mogen ook kiezen voor bijvoorbeeld een rustige activiteit zoals een 
boek lezen, lekker even op de bank hangen, tv kijken. 
 
Ook bieden wij uw kind de gelegenheid alvast met zijn huiswerk aan de slag te gaan. 
 
Gedurende het schooljaar staan veel activiteiten in het teken van een thema, zoals de 
seizoenen, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Halloween, etc. 
 
Tijdens de vakantieperiodes is er een activiteitenprogramma en werken we volgens een 
draaiboek waarin per dag/week het programma wordt uitgewerkt. In de zomervakantie 
werken we aan de hand van een groot thema dat opgedeeld is in deelthema 's per week. 
Natuurlijk wordt er dan ook een broodmaaltijd aangeboden en/of maken kinderen zelf m.b.v. 
de pedagogisch medewerkers iets speciaals klaar in de BSO. 
 
Het uiteindelijke doel van de samenwerking tussen de BSO en basisschool ’t Breerke is een 
sluitend dagarrangement: uw kind heeft dan gedurende de hele dag een programma waarin 
onderwijs, educatie, opvang, sport en spel, activiteiten en ontspanning op elkaar aansluiten. 
Onderwijs en opvang vormen een op elkaar afgestemd geheel. 

 

Wilt u uitgebreider geïnformeerd worden over de mogelijkheden van een van onze 
opvang mogelijkheden of wilt u een keer een kijkje komen nemen, dan kunt u contact 
opnemen met Peuteropvang/BSO ' t Breerke, tel. 06-10428173 of met Vivian Paridaans, 
assistent leidinggevende, tel. 06-86608899. Ook kunt u een kijkje nemen op onze site 
www.kinderopvang-skem.nl
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Hoofdstuk 11: Overige informatie 

 

11.1 Instromers van alle groepen. 

Leerlingen die gedurende het schooljaar aangemeld worden, b.v. door een verhuizing, 
worden altijd in de gelegenheid gesteld in de school rond te kijken voor een eerste 
kennismaking. De locatiedirecteur zal algemene informatie over de school en haar werkwijze 
geven. De leerling maakt kennis met de groepsleerkracht, die meer specifieke informatie kan 
geven over het leren en werken in de groep. Voordat wij leerlingen toelaten vragen wij altijd 
de gegevens van de vorige school op. Verder wordt er een intake gesprek gehouden. Met 
betrekking tot overplaatsing van leerlingen vindt er ook overleg plaats op directieniveau, 
binnen de scholen van Maasbracht. Kinderen met een verwijzing/advies naar speciaal 
onderwijs kunnen niet geplaatst worden op de andere basisschool in Maasbracht. 
 

11.2  Ontruimingsplan 

Elke school beschikt over een ontruimingsplan dat door de brandweer goedgekeurd is. 
In dit plan wordt aangegeven hoe te handelen bij ontruiming. 
In elke ruimte van de school hangt een overzicht met de vluchtwegen die gebruikt dienen te 
worden in geval van ontruiming. 
Elke school beschikt over een aantal BHV-ers ( bedrijfshulpverleners) die zorgen dat snel en 
effectief hulp geboden wordt in voorkomende situaties. 
Deze BHV-ers volgen minstens eens in de twee jaar een herhalings/opfriscursus. 
Elke school organiseert 2x per jaar een ontruimingsoefening ( 1x aangekondigd en 1x 
onaangekondigd.) 
De brandweer controleert de panden regelmatig. Onze school beschikt over een 
brandweerlogboek waarin alle relevante informatie voor de brandweer zit. 
 
In geval van echte ontruiming gaan de kinderen onder begeleiding van hun leerkracht naar 
een verzamelplek .  
Op deze plek kunt u uw kind komen ophalen. Voordat u uw kind meeneemt dient u dit aan 
de leerkracht te melden zodat deze dit kan aantekenen op de presentielijst. 
Neem het kind nooit mee zonder dit te melden. 
De verzamelplek is : grasveld ‘t Breerpark. ( voetbalveldje ) 
 

11.3 Speeltoestellen 

Onze speeltoestellen voldoen aan de wettelijke regeling ‘Besluit veiligheid van attractie- en 
speeltoestellen’. Dat besluit stelt onder andere eisen aan het ontwerp, het fabricageproces 
en aan onderhoudswerkzaamheden. Jaarlijks worden de speeltoestellen gecontroleerd op 
tekortkomingen en verbeterpunten.  
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Hoofdstuk 12: Inhoudsopgave wettelijk deel schoolgids 
   
Schoolgids 2018-2019 
 
Informatie over het onderwijs 
Ondanks alle informatie in deze schoolgids kan het voorkomen dat u nog vragen 
heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan één van de teamleden, de 
locatiedirecteur of aan de clusterdirecteur. 
  
Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een 
onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij ‘Ouders van waarde’.  
“Ouders van waarde” is de vraagbaak voor ouders over onderwijs. 
 
Te bereiken op telefoonnummer  0343 – 513434 / 0343 - 51 55 56 of via 
info@ouders.net 
 
Op de website www.ouders.net vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de 
gelegenheid om zelf een vraag te stellen. 
 
 

 

mailto:info@ouders.net
http://www.ouders.net/
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Algemene  informatie op website Wijzers in onderwijs  
Verwijzing website: 
 
Het schoolbestuur 
www.wijzersinonderwijs.nl   
Organisatie 
 
Actief burgerschap en sociale integratie 
www.wijzersinonderwijs.nl    
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
 
Cultuureducatie 
www.wijzersinonderwijs.nl    
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
 
Wetenschap en Technologie 
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
 
Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen 
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
Beleid (aanmelden/schorsen/verwijderen) 
 
Onderwijs aan zieke kinderen 
www.wijzersinonderwijs.nl    
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
 
Passend onderwijs en ondersteuningsstructuur in het samenwerkingsverband  
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
Bestuursrapportage schoolondersteuningprofielen 
 
Vervanging van leerkrachten 
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
Vervangingsbeleid schoolbesturen Midden Limburg 
 
Informatievoorziening aan gescheiden ouders 
www.wijzersinonderwijs.nl   

http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
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Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
Veiligheidsplan 
 
Kledingvoorschriften 
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
 
Schoolverzuim 
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
 
Buitenschoolse opvang 
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
 
Verzekering 
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
 
Wegwijzer jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar 
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
 
Veiligheid  
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
Veiligheidsplan 
 
Klachtenregeling 
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
Reglement geschillencommissie 
 
Sponsoring 
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
 
Adressenlijst 
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 

http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
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Instemming met de schoolgids 
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
 
Vaststelling van de schoolgids 
www.wijzersinonderwijs.nl   
Documenten 
Schoolgids 2018-2019 (wettelijk deel) 
 
 
Aannamebeleid SKOEM-scholen   
  
Kinderen kunnen vanaf de dag dat ze 4 jaar zijn worden toegelaten tot de basisschool.  
  
Procedure reguliere instroom 4-jarigen:  
- Aanmelding op school geschiedt via het aanmeldingsformulier en intakegesprek tussen 
ouders en locatiedirecteur of zorgcoördinator, waarbij het kind aanwezig is. Hierbij worden de 
“intake vragenlijst groep 1 en 2” ingevuld en de eventueel op voorhand door de 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf aangeleverde gegevens, besproken. 
 - Indien noodzakelijk geacht, wordt, na verkregen toestemming van ouders, aanvullende 
informatie vanuit de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf gevraagd.  
- Voorafgaande aan de definitieve inschrijvingsdatum (de dag dat het kind vier jaar wordt) 
mag het kind 5 dagdelen naar school om te wennen ( de zgn. gewenningsdagen). 
- Uiterlijk twee weken na het intakegesprek krijgen de ouders bericht of het kind definitief 
wordt toegelaten tot de school.  
- De locatiedirecteur schrijft het kind op de eerste schooldag (dag waarop het kind 4 jaar is 
geworden) definitief in. Het aanmeldingsformulier dient daarbij tevens als inschrijfformulier. 
-De toelating voor kinderen die in juni/juli jarig zijn kan verschoven worden i.v.m. de 
zomervakantie. - Als blijkt uit de ontvangen gegevens en het intakegesprek dat het een 
instromende kleuter betreft met specifieke onderwijsbehoeften, zal er opnieuw een gesprek 
met de ouders, locatiedirecteur, zorgcoördinator en leerkracht plaatsvinden.   
- Dit gesprek zal plaatsvinden op basis van alle relevante informatie van medische-, zorg- of 
andere pedagogische partners. 
 - In het gesprek worden afspraken gemaakt over het te volgen traject en de bijdrage van 
zowel ouders als school.   
  
Procedure tussentijdse instroom:   
Hiervan is o.a. sprake in geval van reguliere verhuizingen of verandering van schoolkeuze, 
zonder dat er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften.  
- Tussen ouders, locatiedirecteur en/of zorgcoördinator wordt een gesprek gevoerd waarbij 
de vragenlijst groep 3 t/m 8 wordt ingevuld.  
- Na het gesprek zal informatie worden ingewonnen bij de school waar het kind vandaan 
komt.  
 - Er wordt een gesprek gevoerd tussen de “ontvangende” leerkracht en de locatiedirecteur/ 
zorgcoördinator. Mogelijk worden de ouders voor dit gesprek uitgenodigd.   
- Na het gesprek met de “ontvangende” leerkracht ontvangen de ouders binnen twee 
werkdagen bericht of het kind wordt toegelaten.  
- Kennismaken met het kind en het invullen van het aanmeldingsformulier dat tevens dient 
als inschrijfformulier.  

http://www.wijzersinonderwijs.nl/
http://www.wijzersinonderwijs.nl/
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- Op de dag waarop het kind de school gaat bezoeken, schrijft de locatiedirecteur het kind 
officieel in.  - Na de definitieve inschrijving ontvangt de “leverende” school een verzoek tot 
toezending van het onderwijskundig rapport.  
  
Procedure tussentijdse instroom bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
Vooraf: van ouders wordt verwacht dat zij bij de aanmelding aangeven dat er een vermoeden 
bestaat dat hun kind behoefte heeft aan extra ondersteuning. Tevens verwachten wij dat 
ouders alle relevante informatie beschikbaar stellen aan de school van aanmelding. 
- Een aanmeldingsgesprek tussen ouders, clusterdirecteur, locatiedirecteur en/of 
zorgcoördinator (eventueel wordt de “intake vragenlijst groep 3 t/m 8” ingevuld).  
- De zorgcoördinator zal informatie inwinnen bij de school waar het kind vandaan komt. Het 
kinddossier zal worden aangevuld met gegevens, die relevant zijn om zicht te krijgen op de 
kindkenmerken, de eventuele beperkingen, de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.  
- De school gaat aan het werk om een passende plek te vinden voor de leerling.  
- Hiervoor geldt een termijn van maximaal zes weken. 
 - Indien de school de onderwijsbehoeften onvoldoende kan vaststellen wordt een beroep 
gedaan op de ouders om een aanvullende observatie en/of ander contactmoment te plannen 
om aanvullende gegevens te verkrijgen.  
- Bij een intern overleg met zorgcoördinator, locatiedirecteur en minimaal 1 leerkracht wordt 
het complete dossier besproken. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de haalbare 
mogelijkheden om ondersteuning te realiseren bij een passend onderwijsaanbod.   
- Uitgaande van een daadwerkelijke inschrijving zal de directie op de 1e schooldag dat het 
kind de basisschool bezoekt het verzoek tot uitschrijving doen bij de vorige school.  
- Binnen een termijn van zes weken na de aanmeldingsdatum stelt de school een passend 
programma op. Volgens de geldende afspraken binnen het samenwerkingsverband zal een 
ontwikkelperspectief/uitstroomperspectief worden opgesteld. In dit ontwikkelperspectief 
worden doelen, opbrengsten en begeleidingsafspraken vastgelegd.  
- In een vervolggesprek met betreffende leerkracht en locatiedirecteur/zorgcoördinator, met 
ouders wordt het ontwikkelperspectief toegelicht en afspraken vastgelegd in het leerling-
dossier. - Kennismaking met kind en eventuele aanvullende onderzoeken vinden plaats 
alvorens definitieve inschrijving en aanname plaatsvinden.  
- Uiterlijk zes weken na aanmelding krijgen ouders bericht of het voor de school haalbaar is 
passend onderwijs en ondersteuning te bieden.  
  
Vervolgprocedure als een passende plek niet op de eigen school kan worden 
geboden: 
 - Uitgaande van de aanname dat de school de benodigde ondersteuning niet zelf kan 
bieden, zal een nieuw gesprek met ouders worden gevoerd.  
- De school doet in dit gesprek een voorstel voor een plaatsing op een andere reguliere of 
speciale school. De contacten met de nieuwe school zijn dan al door de zorgcoördinator of 
de locatiedirecteur gelegd en de nieuwe school heeft zich dan ook bereid verklaard om de 
leerling in te schrijven.  
- De school beargumenteert schriftelijk waarom zij niet aan de onderwijsbehoeften van het 
kind kan voldoen.  
  
Mogelijkheden voor bezwaar:  
- Ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen de afwijzende beslissing bij het bevoegd gezag.  
- Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij de geschillencommissie toelating en verwijdering 
van het samenwerkingsverband.        
                                                                                                                                                             
Grenzen aan onze ondersteuningsmogelijkheden:   
Onderstaande randvoorwaarden en grenzen zijn in onderling overleg tussen de scholen tot 
stand gekomen en zodoende als bestuurskader overgenomen.  
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“Alle scholen binnen ons bestuur kunnen in principe leerlingen met specifieke 
ondersteuningsbehoeften opvangen met externe ondersteuning totdat sprake is van een 
situatie dat de nodige extra ondersteuning zodanig intensief is dat dit de mogelijkheden van 
de school overstijgt en dat de leerling is aangewezen op het SBO of een SO-voorziening”.  
  
Binnen de basisondersteuning zullen leerkrachten hun handelen richten op een brede 
ondersteuning, waarbij differentiatie als uitgangspunt wordt genomen. Waar aanwezig en 
mogelijk zal binnen het eigen schoolsysteem aanvullend ondersteuning worden geboden, 
eventueel in combinatie met expertise die vanuit ketenpartners vrij toegankelijk is. 
Ondersteuning is altijd maatwerk gericht op een match tussen de onderwijsbehoeften van de 
leerling en de realisatie binnen het onderwijsaanbod. Soms kan de match niet of niet meer 
gerealiseerd worden en komen de grenzen van de schoolspecifieke ondersteuning in beeld. 
Hierbij zullen de volgende zaken meewegen: 
 - De mate waarin de leerling behoefte heeft aan individuele instructie  
- De mate waarin de leerling therapieën nodig heeft  
- De mate van lichamelijke zorg/verzorging  
- De ernst van storend of agressief gedrag naar medeleerlingen  
- De ernst van storend of agressief gedrag naar leerkrachten  
- De grootte en de samenstelling van de groep - De gebouwelijke situatie/mogelijkheden  
- De afwezigheid van benodigde expertise binnen het team - Het uitblijven van groei binnen 
de vakgebieden 
- Het uitblijven van groei op pedagogische en/of sociaal emotionele doelen In  onderstaand 
overzicht maken we voor onze scholen de randvoorwaarden en de grenzen concreet door 
aandacht te hebben voor het feit dat binnen onze scholen niet altijd de meest passende plek 
te vinden is voor een kind. Dit hangt samen met het niet meer kunnen realiseren van een 
verantwoord onderwijsaanbod voor alle leerlingen, die onze scholen bezoeken.  
 
Maximaal te besteden tijd   
(al dan niet individueel) bovenop het basisondersteuningsaanbod: Binnen de groepen vindt 
de ondersteuning plaats door middel van één paar handen in de klas. Binnen de organisatie 
is er ruimte voor de leerkracht op geplande momenten individuele of kleine groepjes 
leerlingen aandacht te geven d.m.v. preteaching, uitbreiding van instructies of herhaling. Alle 
leerlingen blijven hiervoor in de eigen ruimte. Naast dit reguliere groepsaanbod hebben we 
op onze scholen de beschikking over een zorgcoördinator. Deze is beschikbaar om 
ondersteuningsvragen van leerkrachten of leerlingen te bespreken en waar relevant de 
communicatie met externen te onderhouden. Leerkrachten of ouders kunnen hiervoor 
afspraken maken binnen de reguliere werktijden.  
  
Grenzen ten aanzien van problematieken van leerlingen:  
Als er bij een leerling meerdere, soms complexe problematieken geconstateerd zijn 
(stapeling van problemen) vraagt dit om een plek met minder leerlingen per leerkracht 
binnen een meer gespecialiseerde setting. De grens van de basisondersteuning wordt 
bereikt als bij een leerling geen vaardigheidsgroei zichtbaar is gedurende twee 
interventieperioden, die vooraf zijn vastgelegd in een specifiek plan. Voor de scholen is het 
een voorwaarde dat elke leerling aanspreekbaar is vanuit een minimale taalvaardigheid. 
Voor de scholen is het een voorwaarde dat elke leerling aanspreekbaar is op zijn/haar 
gedrag.  
  
Grenzen ten aanzien van de groep:  
De groepsgrootte is soms de reden om te moeten constateren dat leerkrachten niet in staat 
zijn om een leerling met ondersteuningsbehoefte te kunnen aannemen. Het management-
team zal in zo’n geval dit bij een eventuele aanmelding met ouders bespreken. Indien de 
belemmeringen van een leerling het pedagogische of het werkklimaat van een groep bij 
voortduring verstoren zonder dat er verbetering optreedt gedurende twee interventieperiodes 



Schoolgids 2018-2019 basisschool ’t Breerke  
 

47 

van twee maanden, zal de school, in het belang van alle leerlingen moeten aangeven dat er 
niet (meer) kan worden voldaan aan de randvoorwaarden voor deze leerling. Als er in een 
groep meerdere leerlingen aanwezig zijn met specifieke ondersteuningsbehoeften en de 
school niet tot een andere groepsindeling kan komen, zal de grens van de mogelijkheden 
bereikt zijn. In die situatie zal een teambesluit worden genomen en met ouders worden 
besproken. De grens van de basisondersteuning komt in beeld als lichamelijk, geestelijk of 
verbaal geweld tegen medeleerlingen en/of leerkracht wordt gebruikt.  
  
Grenzen ten aanzien van het gebouw:  
Onze scholen hebben een specifieke gebouwelijke situatie.  In de meeste gevallen zijn bij de 
buitendeur drempels aanwezig. Mits er niet sprake is van een onevenredige investering 
kunnen er aanpassingen worden gedaan in de gebouwen. Dit zal altijd als conceptvoorstel 
moeten worden besproken met het bestuur of de vertegenwoordiger van het bestuur.  
  
Grenzen ten aanzien van de aard van de begeleiding: 
Indien een kind voortdurend 1 op 1 begeleiding nodig heeft om tot leren te komen, kunnen 
onze schoolteams dit niet binnen de basisondersteuning realiseren. Een kind heeft soms ook 
therapeutische begeleiding nodig. Onze leerkrachten hebben echter geen expertise op het 
gebied van specifieke therapieën, bv speltherapie of gedragstherapie, enz. Dit is op onze 
scholen niet realiseerbaar. Indien er door therapeutische behandelingen en/of zorgtaken een 
te grote afwezigheid of druk ontstaat bij de onderwijsactiviteiten is het voor de leerkrachten 
niet meer mogelijk om verantwoord onderwijs te organiseren binnen het basisaanbod.  
  
Grenzen ten aanzien van het bieden van lichamelijke zorg:  
Leerkrachten zijn in het dagelijkse handelen verantwoordelijk voor alle leerlingen in de klas. 
Indien er een leerling behoefte heeft aan lichamelijke verzorging is hiervoor een ruimte 
beschikbaar binnen de school. Als ouders zelf deze taken op zich nemen, of iemand hebben 
ingehuurd om de lichamelijke verzorging uit te voeren, bieden de scholen hiertoe de 
gelegenheid. Het is echter niet mogelijk voor leerkrachten om een groep leerlingen zonder 
toezicht te laten en zelf verzorgingstaken op zich te nemen.   
  
Grenzen ten aanzien van de samenwerking met ouders:  
Communicatie met ouders is van belang om een goede afstemming te kunnen realiseren op 
de onderwijsbehoeften van hun kind. Bij de intake worden duidelijke afspraken en 
verwachtingen aan ouders meegedeeld. Hierbij wordt gewerkt conform de procedures van 
het privacyreglement verwerking leerling-gegevens, zoals gehanteerd wordt binnen de 
stichting. Indien ouders de samenwerking niet (meer) willen of kunnen omzetten in het 
nakomen van de gemaakte afspraken kan dit betekenen dat daardoor de ondersteuning van 
het kind niet meer haalbaar is op de eigen school. De grens van de basisondersteuning komt 
in beeld als ouders lichamelijk, geestelijk of verbaal geweld tegen leerkrachten gebruiken. 
Zie het veiligheidsplan op de website van SKOEM.    
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Informatie over het onderwijs 
Ondanks alle informatie in deze schoolgids kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. 
Vragen over de school kunt u stellen aan één van de teamleden, de locatiedirecteur of aan 
de clusterdirecteur. 
  
Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk 
iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij ‘Ouders van waarde’.  
“Ouders van waarde” is de vraagbaak voor ouders over onderwijs. 
 
Te bereiken op telefoonnummer  0343 – 513434 / 0343 - 51 55 56 of via info@ouders.net 
Op de site (www.ouders.net) vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid 
om zelf een vraag te stellen. 

mailto:info@ouders.net
http://www.ouders.net/
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Overzicht van religieuze feestdagen: 
Niet meer in het wettelijk deel van de schoolgids terug te vinden. 
 

Chinese feestdagen Chinees Nieuwjaar 

Islamitische feestdagen Offerfeest 
Suikerfeest 

Hindoe feestdagen Holifeest 
Diwalifeest 
Krishna Janamashtmi 
Navratri (alleen de laatste dag) 
Maha Shivratri 

Joodse feestdagen Paasfeest (Pesach) 
Wekenfeest (Sjawoe’ot) 
Joods Nieuwjaar (Rosh Hasjana) 
Grote Verzoendag (Jom Kipoer) 
Loofhuttenfeest (Soekot) 
Slotfeest (Sjemini Atseret) 
Vreugde der Wet (Simchat Tora) 

 
- Het Offerfeest kan 3 dagen duren, de imam laat weten dat leerplichtige kinderen het 

feest ook alleen de eerste dag kunnen vieren en daarna weer naar school kunnen 
gaan. 

- Het Suikerfeest bestaat uit 1 dag. 
- Het Paasfeest bestaat uit tweemaal 2 dagen. 
- Het Loofhuttenfeest bestaat uit eenmaal 2 dagen en eenmaal 3 dagen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Schoolgids 2018-2019 basisschool ’t Breerke  
 

50 

 
 
 
Aanvraag verlof 
 
 
Hierbij vragen de ouders van : ……………………………………………….. 
 
Verlof aan op d.d.   : ……………………………………………….. 
 
Reden voor verlof   : ……………………………………………….. 
 
       ……………………………………………….. 
 
       ……………………………………………….. 
 
       ……………………………………………….. 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 

Datum   : .............................................. 
Plaats   : ………………………………... 

 
Handtekening ouder verzorger : 
 
      ……………………………….... 
 
 
 
 
 
 

Handtekening voor akkoord door de directeur: 
 
 
 

………………………................. 
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Bijlage 2: 
Lijst van afkortingen 
 
AMW   algemeen maatschappelijk werk 
AMK   advies en meldpunt kindermishandeling 
BAPO   bevordering arbeidsparticipatie ouderen 
BJZ   bureau jeugdzorg 
BSO   buitenschoolse opvang 
CITO   centraal instituut toets ontwikkeling 
CvI   commissie van indicatiestelling 
CJG   Centrum Jeugd en Gezin 
GGD   gemeenschappelijke geneeskundige dienst 
GMR   gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
ICT   informatie - en communicatie technologie 
ICC   intern cultuur coördinator 
JGZ   jeugd gezondheids zorg 
JO   jaarlijks onderzoek 
LOVS   leerling-  en onderwijsvolgsysteem  
LICOR  Leids interdisciplinair centrum voor onderwijs 
MENSWEL  stichting welzijn echt 
MR   medezeggenschapsraad 
MKD   medisch kleuter dagverblijf 
OR/OV  ouderraad/oudervereniging 
PDCA   plan do check act 
PKO   periodiek kwaliteitsonderzoek 
PO   primair onderwijs 
PLD   protocol voor leesproblemen en dyslexie 
PDO   pedagogisch didactisch onderzoek 
REC   regionaal expertise centrum 
RIAGG  regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg 
RST   regulier schooltoezicht 
RVC   regionale verwijzingscommissie 
SBO   speciaal basis onderwijs 
SKOEM  stichting  katholiek onderwijs Echt- Maasbracht 
SOP   school ondersteuningsprofiel  
VO   voortgezet onderwijs 
WBP   wet bescherming persoonsgegevens 
WEC   wet op de expertise centra 
WPO   wet primair onderwijs 
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Bijlage 3   
Benutting verplichte onderwijstijd 
 
Volgens de wet moeten de kinderen in de acht leerjaren 7520 uur les volgen, dat wil zeggen 
gemiddeld 940 uur per jaar. Op onze school is hier de volgende invulling aan gegeven: 
Leerjaar 1 t/m 4:   922.50   uur. 
Leerjaar 5 t/m 8: 1000.30  uur. 

Lessentabel 

In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende 
vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen 
verschillen. 

Vak- en vormingsgebied Gr. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Taal 3.05 3.05 4.00 5.00 5.30 5.30 5.15 5.00 

Technisch Lezen-Tutor Lezen   4.30 2.15 2.15 2.15 2.15 2.00 

Begrijpend lezen    1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

Schrijven *1 *1 1.45 1.00 1.00 0.30   

Rekenen 1.30 1.30 5.00 5.00 5.15 5.15 5.15   5.00 

Engels       0.30 1.00 

Aardrijkskunde / Topografie / DC   V V 0.45 1.00 1.00 0.45 

Geschiedenis/Staatsinrichting   V V 0.45 1.00 1.00 1.00 

Natuur / Biologie   0.30 0.30 0.45 1.00 1.00 1.00 

Godsdienst / Geestelijke stromingen  0.20 0.20 0.45 1.15 0.30 0.15 0.30 0.15 

Verkeer 0.20 0.20 V 0.30 0.30 0.30 0.30  

E.H.B.O.   V V V V V 1.00 

Bevordering taalgebruik   0.30 0.30 0.15    

Sociaal emotionele vorming  0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Tekenen *1 *1 1.00 0.45 0.45 1.00 1.00 1.00 

Muziek 1.15 1.15 0.30 1.00 0.30 0.15 0.30 0.30 

Handvaardigheid/Techniek *1 *1 1.00 1.00 0.45 1.00 1.00 1.00 

Oriëntatie op mens en wereld 1.00 1.00       

Werken met ontwikkelingsmateriaal 8.00 8.00       

Spel en beweging 6.30 6.30       

Lichamelijke oefening    2.30 2.30 3.30 3.30 2.30 3.30 

Pauze 1.15 1.15 1.15 1.15 0.45 0.45 1.15 0.45 

Totaal per week. 23:45 23:45 23:45 23:45 25:45 25:45 25:45 25:45 

Toelichting: *1 is opgenomen in de lestijd van Werken met ontwikkelingsmateriaal. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


