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Beste ouders / verzorgers, 
  
 
Een woord vooraf 
 
Iedere school is uniek. Wat maakt Bs LeerRijk anders dan andere scholen? Hoe is de werkwijze, sfeer, 
kwaliteit en zorg voor leerlingen geregeld? Waar staat Bs LeerRijk voor? Het is belangrijk dat u weet wat u 
van de school mag verwachten en hoe de school een rol van betekenis wil en kan spelen voor uw kind(eren). 
En het is ook belangrijk om te weten wat voor rol u daarbij kunt spelen. Met deze schoolgids willen wij uw 
vragen beantwoorden over het onderwijs op Bs LeerRijk. Het kan zijn dat u nog meer wilt weten. Neemt u 
dan gerust contact met ons op. 
De schoolgids geeft algemene informatie over de school. Ook zijn er praktische zaken opgenomen. De 
schoolgids is ook te vinden op de website www.bsleerrijk.nl. De organisatorische aanpassingen gedurende 
het schooljaar krijgt u via de digitale nieuwsbrief die driewekelijks op dinsdag uitkomt.  
Hopelijk geeft deze schoolgids antwoord op een aantal vragen. Maar misschien heeft u meer specifieke 
vragen. Stel deze dan gerust! We doen ons uiterste best om iedere vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.  
Het schoolplan 2018-2022 van Bs LeerRijk kunt u ook vinden op de website. 
 
Wij wensen u en uw kind een heel fijn schooljaar toe!  
 
Bs LeerRijk, een gelukkige school. 
 
 

 
 
 
Namens het team  
Anke Biesmans 
Directeur Bs LeerRijk 
  

http://www.bsleerrijk.nl/
http://www.bsleerrijk.nl/
https://www.bsleerrijk.nl/over-onze-school/schoolplan/
https://www.bsleerrijk.nl/over-onze-school/schoolplan/
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1 Identiteit  
  

Inleiding  
De identiteit van Bs LeerRijk is verbonden met zowel de protestantschristelijke als de katholieke traditie. 
Ieder mens, willekeurig welk geloof hij aanhangt, protestants, katholiek of anders, geeft op een of andere 
manier zelf vorm aan zijn geloof dat mede gebaseerd is op de eigen kijk op het leven. Elke tijd en levensfase 
van een mens vraagt opnieuw om een eigentijdse en persoonlijke invulling hiervan. Het actueel houden 
vraagt om bezinning, reflectie en vernieuwing. In deze dynamiek wil Bs LeerRijk staan.   
  
Basis  
Het karakter van de school komt tot uiting in de sfeer van rust en de open houding ten opzichte van de 
mensen die de school betreden. Een school waar kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar 
omgaan en kinderen zich veilig en geborgen voelen.  
Wij staan regelmatig stil bij een actualiteit van dichtbij en ver weg.  
De methode Trefwoord gebruiken wij ter ondersteuning om op eigentijdse wijze invulling te geven aan de 
christelijke identiteit van de school. Zo begint elke groep iedere ochtend met Trefwoord. Een 
nieuw Trefwoordthema starten we gezamenlijk in de aula. Op toerbeurt presenteren de leerkrachten deze 
opening, vaak met hulp van en in interactie met de leerlingen.  
Naast verschillende andere vieringen die bij onze identiteit horen, vieren we twee christelijke feesten, het 
Kerstfeest en het Paasfeest, met ouders en kinderen.   
  
Pedagogisch klimaat  
Vanuit onze christelijke identiteit proberen wij de leerlingen bepaalde waarden bij te brengen. Dat zie je 
terug in het pedagogisch klimaat. Het gaat dan om zaken als: leren elkaar te accepteren, leren rekening 
houden met elkaar, respectvol leren omgaan met elkaar, elkaar leren helpen, zorgzaam zijn voor elkaar en 
leren geen kinderen buiten te sluiten. De leerkrachten geven zelf het goede voorbeeld (voorleven), 
door hierover met leerlingen in gesprek te gaan.   
  
Samenleven  
Bs LeerRijk wil een gemeenschap zijn waar respect voor elkaar, voor de leefomgeving en je medemens 
belangrijke waarden zijn. Door dat uit te dragen, leren de kinderen dat je verantwoordelijk bent voor je eigen 
keuzes, voor de ander en de omgeving waarin je leeft.  
De school staat dan ook open voor alle kinderen en ouders, ongeacht achtergrond, levensbeschouwing of 
geloofsovertuiging. De school wil samen met ouders de gemeenschap vormen, waarbij de christelijke 
waarden de basis vormen.  
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2 De visie van Bs LeerRijk 
 
De wereld om ons heen verandert steeds sneller en steeds ingrijpender. Veranderingen in de maatschappij 
hebben gevolgen voor de eisen die aan de scholen worden gesteld, want een school is geen geïsoleerde 
instelling maar maakt deel uit van een snel veranderende omgeving. Als de leerkrachten en leerlingen de 
klas inkomen, nemen ze de samenleving mee naar binnen. Aan de school de opgave om daarop in te 
spelen.  
Leerlingen worden voorbereid op een toekomst die we nog niet kennen. We willen de leerlingen uitdagen 

een actieve rol te (willen) spelen in een continue veranderende en complexe samenleving. Verschillen 

worden als inspiratiebron gezien en gebruikt als uitgangspunt. Door samen te leren worden leerlingen, 

leerkrachten en ouders gelukkig. We willen samen met de leerlingen zaken ontwikkelen als eigenwaarde, 

kritisch denken, emotionele intelligentie, sociale vaardigheden, een growth-mindset, executieve functies 

om een verschil te maken in de wereld. Hierin werken ouders en school samen aan de opvoeding en 

ontwikkeling van de kinderen en zorgen voor een doorgaand proces waarbij alles in dienst staat van het 

stimuleren van het kind en het bieden van kansen om het beste uit zichzelf te halen.       

 
Bs LeerRijk is een school met LeerRijke momenten.  

  

 
        

   
Bs LeerRijk is een school met  

een optimistische blik,  
ziet talenten van kinderen.  

  
Daar beoefenen de leerkrachten het gelukkigste vak ter wereld:  

begeleiden van kinderen  
naar een mooie toekomst.  

Dat is ook waar we voor staan:  
een gelukkige school  

met gelukkige leerlingen,  
 gelukkige leerkrachten en gelukkige ouders.  

 
 

 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________          ______ 
pag. 6 

3 De organisatie van het onderwijs 
 
Groepen 
Per teldatum 01-10-2018 telt Bs LeerRijk 219 leerlingen. In de loop van dit schooljaar stromen nog minimaal 
13 leerlingen in.  
Onze school bestaat uit 9 groepen: groep 1-2A, 1-2B, 1-2C, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.  
 
Het team 
Het team van Bs LeerRijk bestaat uit een directeur, 14 groepsleerkrachten, een schoolcoördinator, een 
facilitair manager, een intern begeleider (IB-er), een administratief medewerkster en een conciërge.  
De schoolcoördinator, facilitair manager, IB-er en de directeur vormen het managementteam.  
Vier dagdelen per week wordt het team ondersteund door een conciërge en twee dagdelen door een 
administratief medewerkster.  
Wij geven regelmatig stagiaires de kans om bij ons het vak te leren.  
 

Directie Anke Biesmans 
 

Directeur 
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

Groep 1 – 2A Corrie Kremer 
 
Marieke Henskens 

Groepsleerkracht  
Maandag, dinsdagen, woensdag en donderdag 
Groepsleerkracht 
Vrijdag (Paula Verstappen in de vervanging van 
Marieke) 

Groep 1 – 2B 
 

Mieke van den Boogaart 
 
Ini van de Laar 

Groepsleerkracht 
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
Groepsleerkracht 
Dinsdag 

Groep 1 – 2 C Renee Wilmsen 
 
Marieke Henskens 

Groepsleerkracht 
Maandag, donderdag en vrijdag 
Groepsleerkracht 
Dinsdag en woensdag 

Groep 3 Anne Borgers  
 
Mayke de Jong 

Groepsleerkracht 
Maandag t/m vrijdag 
Onderwijsassistente  
Maandag t/m vrijdag  

Groep 4 
 

Lisa Damen 
 
Nathalie Hoffman 
 

Groepsleerkracht 
Maandag, dinsdag en woensdag 
Groepsleerkracht 
Donderdag en vrijdag 

Groep 5 Paula Verstappen 
 
Ini van de Laar 

Groepsleerkracht 
Maandag, dinsdag en woensdag 
Groepsleerkracht 
Donderdag en vrijdag 

Groep 6 Silke Driessen Groepsleerkracht 
Maandag t/m vrijdag 

Groep 7 José Cuppen 
 
Els de Groot 
 

Groepsleerkracht 
Maandag t/m vrijdag waarvan 20 woensdagen 
Groepsleerkracht 
20 woensdagen 

Groep 8 Ger Vranken 
 
Els de Groot 
 

Groepsleerkracht 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
Groepsleerkracht 
Vrijdag  
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Teamleden met een speciale taak 
Directeur:  Anke Biesmans  
Schoolcoördinator:  Mieke van den Boogaart 
Intern begeleider: Els de Groot 
Facilitair manager: Ger Vranken 
MT-leden:  Anke Biesmans, Mieke van den Boogaart, Els de Groot en Ger Vranken 

 
Omschrijving van taken en functies binnen Bs LeerRijk 
 

MT (Management Team): Anke Biesmans, Mieke van den Boogaart, Els de Groot en Ger Vranken. Het MT 

geeft leiding aan de school. De leden van het managementteam zijn samen verantwoordelijk voor het 

schoolbeleid. Ger Vranken ondersteunt op kwaliteitsbeleid en facilitaire zaken. 
 
Schoolcoördinator: Mieke van den Boogaart. De schoolcoördinator zorgt samen met de directeur voor de 
uitvoering van de beleidsvoornemens. De schoolcoördinator is ook het eerste aanspreekpunt bij  afwezigheid 
van de directeur.  
 
Facilitair manager: Ger Vranken. De facilitair manager is verantwoordelijk voor arbo-zaken, onderhoud 
gebouw en ICT. 

 
IB-er (Intern begeleider): Els de Groot. De intern begeleider levert een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding 
van het zorgbeleid. Zij coördineert het zorgbeleid in de school en monitort de uitvoering daarvan. Zij 
adviseert, begeleidt en ondersteunt leerkrachten. 
 
DT (Dragend Team): Mieke van den Boogaart, Anne Borgers en Paula Verstappen. Zij dragen zorg voor de 
voortgang van de schoolontwikkeling. De directeur is procesbegeleider.  
 
 
 
 
  

 Jamie Kolen Onderwijsassistent 
Maandag t/m vrijdag 
 
Wisselend in groep 4 en groep 5.  
Na de kerstvakantie daarnaast ook in de 
groepen 1-2. 

Administratie 
 

Jolanda Verstappen Administratief medewerker 
Woensdagochtend en donderdagochtend  

Conciërge Mireille Vossen Conciërge  
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagochtend 
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Vervanging bij ziekte en verlof 
 
In tegenstelling tot vroeger is het niet meer zo, dat in elke groep een leerkracht gedurende vijf dagen voor 
de klas staat en daarmee de enige leerkracht voor de groep is. In principe willen we dat het aantal 
‘gezichten’ voor de groep beperkt blijft tot twee. Bij vervanging van leerkrachten kan het moeilijk worden 
aan dit principe vast te houden. De vervanging van leraren wordt door de directie in goed overleg geregeld 
met de afdeling personeelszaken van Stichting Prodas.  
Ondanks dat we onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat er een vervanger is kan het voorkomen 
dat er geen vervanging beschikbaar is.   
Dan bestaat de mogelijkheid dat uw kind niet naar school kan komen. Dit gebeurt echter nooit op de eerste 
dag van afwezigheid van een groepsleerkracht. Mocht deze situatie onverhoopt voorkomen, dan wordt u 
schriftelijk op de hoogte gebracht.   
Wanneer de vervanging voor meerdere dagen niet ingevuld kan worden, zal ervoor gekozen worden de 
groep die thuis moet blijven te rouleren. Uiteraard wordt u daar als ouder steeds over geïnformeerd.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Inloop 
’s Morgens om 8.20 uur gaat de deur open en is er een inloop tot 8.30 uur. Kinderen uit groep 1 t/m 8 kunnen 
dan samen met hun ouders/verzorgers de school binnenlopen en rustig naar hun plek in de klas gaan. Er is 
dan gelegenheid om samen te lezen, een opdracht te maken of iets te bekijken. Als de kinderen eenmaal 
binnen zijn, blijven ze in de klas. Er is voor de kinderen die buiten blijven op dat moment geen pleinwacht. 
Als om 8.30 uur de tweede zoemer gaat, moeten alle kinderen binnen zijn en start het programma. Tijdens 
de inloop kunnen ouders een korte mededeling doen over hun kind die in het belang is voor het verdere 
verloop van de dag. Ouders die iets te vragen of te melden wat meer tijd en aandacht behoeft, maken 
daarvoor dan even een afspraak met de leerkracht. 
 
 
 
Schooltijden 
Maandag : 08.30 uur – 14.45 uur 
Dinsdag : 08.30 uur – 14.45 uur 
Woensdag : 08.30 uur – 12.30 uur 
Donderdag : 08.30 uur – 14.45 uur 
Vrijdag  : 08.30 uur – 12.30 uur 
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VAKANTIEROOSTER 2019-2020  
  

telt van 01 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 
 
 
      
VAKANTIEREGELING   
2019-2020      

        

        

aantal klokuren per week   24,50   

aantal jaarweken   52,00   

    1274,00   

2020, wel 29 februari, geen werkdag (zaterdag)      

Wel bijtelling 30 september 2020 (is woensdag)  4,00   

       

Jaartotaal klokuren     1278,00   

vakanties en vrije dagen data:      

Herfstvakantie ma 14-10-2019 t/m vrij 18-10-2019 24,50   

Kerstvakantie ma 23-12-2019 t/m vrij 03-01-2020 49,00   

Voorjaars/Carnavalsvakantie ma24-02-2020 t/m vrij 28-02-2020 24,50   

Paasmaandag 13-4-2020  5,50   

Meivakantie ma 20-04-2020 t/m vrij 01-05-2020 49,00   

Bevrijdingsdag 5-5-2020  5,50   

Hemelvaart do 21-05-2020 en vrij 22-05-2020 9,50   

Pinkstermaandag ma 01-06-2020  5,50   

Zomervakantie ma 13-07-2020 t/m vrij 21-08-2020 147,00   
 
Studiedagen        

Kermismaandag ma 23-09-2019  5,50   

Sinterklaas                                     vrij 06-12-2019  4,00   

Koningsdag valt in de meivakantie      

Studiedag    vrij 13-03-2020  4,00   

Prodas studiedag   wo 18-03-2020  4,00   

Opgetelde uren vakantie      337,50   

          

Jaartotaal klokuren     1278,00   

-/- opgetelde uren vakantie   -/- 337,50   

        

Jaartotaal onderwijs     940,50   
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Verlof 
In de praktijk blijken ouders niet alleen in vakanties, maar ook graag daarbuiten met hun kinderen erop uit 
te willen trekken. Het komt regelmatig voor dat ouders een verzoek indienen voor vrije dagen. Uit gesprekken 
blijkt vaak dat ouders hopen dat er met de school “wel iets te regelen valt”, waarbij de directie dan in een 
pijnlijke situatie terecht kan komen. Meer dan de directie lief is, moeten ouders dan worden teleurgesteld. 
De wet biedt ons namelijk niet zoveel speelruimte.  
Verlof wordt alleen toegestaan wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, te weten: verhuizing, 
12½, 25, 40, 50, 60 jarig jubileum (huwelijk) van ((over)groot-) ouders en jubilea in verband met 
werkzaamheden van ouders, overlijden of ernstige ziekte van een naast familielid of als het verlof bedoeld is 
als enige en eerste vakantie van het hele jaar. De werkgever moet hiervoor dan een verklaring afleggen. 
Voor dit laatste verlof heeft de minister een speciale regeling getroffen; slechts als het door de 
werkzaamheden van een van de ouders niet mogelijk is om in de reguliere vakantieperiode daadwerkelijk 
met vakantie te gaan, is het verlenen van verlof nog mogelijk. Van deze mogelijkheid kan slechts eenmaal 
per jaar gebruik worden gemaakt en wel voor maximaal 10 dagen. Volgens deze regeling kan de directie dus 
maximaal 10 dagen (bijzonder) verlof toekennen. Dit verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee 
schoolweken van het schooljaar.  
Alleen in bovengenoemde gevallen mag de directie bij wijze van uitzondering buitengewoon verlof verlenen. 
Wanneer u denkt dat uw kind in aanmerking komt voor buitengewoon verlof, dient u dit schriftelijk aan te 
vragen bij de directie. Wij vragen u het verzoek om buitengewoon verlof minimaal een week van tevoren in 
te dienen. Over een verlof van meer dan 10 dagen mag de directie niet beslissen. In dit geval hebben wij de 
goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar van de gemeente Someren. 
U kunt het formulier voor aanvraag buitengewoon verlof downloaden op de website. 
Op de website vindt u ook de folder: Vakantieverlof, geoorloofd of ongeoorloofd. 
 
 

 
 
 
 

https://www.bsleerrijk.nl/-uploads/files/insite/lr-bijzonder-verlof-rood.pdf
https://www.bsleerrijk.nl/-uploads/files/insite/lr-bijzonder-verlof-rood.pdf
https://www.bsleerrijk.nl/-uploads/files/insite/folder-vakantieverlof-basisschool.pdf
https://www.bsleerrijk.nl/-uploads/files/insite/folder-vakantieverlof-basisschool.pdf
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Ziekte en verzuim  
Geef ziekte van uw kind door, voordat de school begint, per telefoon of persoonlijk aan de conciërge of de 
groepsleerkracht. Als leerlingen niet op school zijn en wij hiervoor geen melding hebben ontvangen, nemen 
wij vóór 9.00 uur contact met u op. 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een Noodformulier. Hierop kunt u aangeven wie we kunnen 
benaderen in een noodgeval.  
 
Overblijven   
Op Bs LeerRijk werken we volgens een continurooster. Om 12.00 uur lunchen de kinderen samen met de 
groepsleerkracht in de klas. Van 12.15 uur tot 12.45 uur is er een speelpauze. 
Tijdens deze pauze wordt er door een leerkracht en enkele vaste overblijfouders gesurveilleerd. Bij slecht 
weer wordt er binnen gepauzeerd en gesurveilleerd.  
Eén keer per week verzorgt en begeleidt een medewerker van Sportstuif/Leef in de ochtend- en 
middagpauze een activiteit op het schoolplein waaraan de kinderen kunnen deelnemen.  
We vinden het belangrijk dat er gezond geluncht wordt. Ook zijn we voorstander van een gezonde pauzehap/ 
tussendoortje.   
  
Bewegingsonderwijs  
Natuurlijk Bewegen:  
Op Bs LeerRijk werken we met het bewegingsprogramma ‘Natuurlijk bewegen’. Dit houdt in dat de groepen 
1 t/m 8 vier keer per week een half uur besteden aan Natuurlijk Bewegen onder leiding van de 
groepsleerkracht. Dit gebeurt bij voorkeur buiten. Doel van dit programma is dat de kinderen meer, beter en 
effectiever gaan bewegen. Dagelijks bewegen stimuleert zowel de cognitieve als de fysieke functies. Het helpt 
tevens het concentratievermogen te verhogen.    
  
Gymtijden sporthal:  
Op dinsdag maken we gebruik van de sporthal ‘De Postel’.   
De groepen 3 t/m 8 sporten ongeveer twee keer per maand in de sporthal. Zo maken de kinderen ook kennis 
met andere materialen en vormen van bewegen   
In de weken dat de groepen sporten in de sporthal, hebben ze maar twee keer “Natuurlijk bewegen’.   
 
 
 
 
Kennismakingsdag en kamp 
De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar op schoolverlaterskamp. Zij sluiten op deze 
manier hun basisschoolperiode af. De kosten voor het schoolverlaterskamp van groep 8 zijn afhankelijk van 
de activiteiten en worden in een later stadium bepaald en gecommuniceerd. 
 
Voor de groepen 5 t/m 7 is het al jaren een gebruik om aan het begin van het schooljaar een nachtje op kamp 
te gaan. De kinderen leren elkaar dan nóg beter kennen. Het programma bestaat voornamelijk uit samen 
doen, samen spelen, samen beleven en samen wennen aan elkaar. De groepsleerkracht ziet en ervaart dan 
snel de verschillende karakters en de groepsdynamiek. Daarvan heeft de groepsleerkracht het hele jaar 
profijt. Deze groepen gaan naar dezelfde locatie in omgeving Someren. Van ouders wordt een bijdrage 
gevraagd van  
€ 16,50 per kind. 
 
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een kennismakingsdag. Groep 3 en 4 op een locatie in de omgeving. 
Groep 1 en 2 hebben een kennismakingsdag op school. 
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Vieringen 
Waar mensen samenleven hebben ze behoefte aan vieringen. In de viering leren we onszelf en onze 
medemensen op een bijzondere wijze kennen, we ervaren dat het goed is met elkaar te vieren. 
 
Op Bs LeerRijk: 

- Vormen vieringen hoogtepunten in het schoolleven. Te denken aan: ‘Wat heb ik deze periode geleerd 
en wil ik graag met anderen delen’.  

- Delen we vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen met elkaar als een gemeenschap. Worden 
nieuwe leerlingen voorgesteld. 

- Vieren we christelijke feesten zoals het Kerstfeest en Paasfeest. Ook Carnaval en de 
Kinderboekenweek zijn jaarlijks terugkerende vieringen. 

 
 
Traktatie bij verjaardagen 
Wanneer uw kind jarig is, mag het trakteren. Hiervoor zijn vijf potten met verschillende soorten snoep 
aanwezig op school. Het jarige kind mag twee potten kiezen en hieruit in de groep trakteren. 
De kosten van het snoepgoed worden betaald uit de ouderbijdrage. Indien uw kind specifieke dieetwensen 
heeft, kan hiervoor in overleg met de groepsleerkracht, een passende oplossing worden gezocht. 
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4 Het onderwijs 
  
Jaarplan 2019-2020: Van LeerRijke momenten naar LeerRijk onderwijs 
Op onze school werken we met een Jaarplan. In het Jaarplan staat beschreven aan welke thema’s we dat jaar 
werken en per thema welke doelen we willen behalen. 
 
Alle keuzes die gemaakt worden in schooljaar 2019– 2020 worden langs de zeven pijlers van LeerRijk 
gehouden.  
 
De zeven pijlers van LeerRijk: 
1. Betrokkenheid bij leerlingen en leerkrachten  
2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid  
3. Fouten maken, daar leer je van  
4. Samenwerken vóór en tijdens de opdracht door leerkrachten en leerlingen  
5. Van leerkracht gestuurd naar coachend leiderschap  
6. Intrinsieke motivatie van leerlingen en leerkrachten  
7. Gezamenlijk doel voor leerlingen en leerkrachten 

 
Het jaarplan 2019-2020 is een werkdocument. Zodra het jaarplan 2019-2020 definitief is, wordt het op de 
website geplaatst.  
 
 

 
 

Door de SlimPlan-werkvormen (Ga staan en vertel, Team antwoord, Wie weet meer van, Praat en wissel, 
Lopen praten lopen, Ik doe wat jij zegt, Om en om) doelgericht in te zetten, leren we met en van elkaar.  

Dit levert leerplezier en leerrendement op. 
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Aannamebeleid 
 
Kinderen kunnen altijd aangemeld worden, liefst na of in een persoonlijk gesprek, zodat wij u goed kunnen 
informeren over de gang van zaken bij ons op school. 
In januari vindt in Someren de centrale aanmelding van kinderen plaats. In die periode is er op onze school 
een ‘Open dag’. De aankondiging hiervoor staat op de website van school en in het weekblad ‘t Contact. 
 
Kinderen jonger dan 4 jaar 
Kinderen die jonger dan 4 jaar zijn, kunnen op onze school worden aangemeld. Hiervoor vullen ouders een 
inschrijvingsformulier in, dat ondertekend dient te worden. Bovendien leveren zij een kopie van een officieel 
document in, waarop het Burgerservicenummer [BSN] van het kind is vermeld. 
Via deze link kan een digitaal aanmeldingsformulier ingevuld worden. Na ontvangst wordt er contact met u 
opgenomen. Er wordt gekeken of de school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind. 
Vervolgens wordt de aanmelding definitief gemaakt.  
 
Wanneer een kind 3 jaar en 11 maanden oud is, mag het 3 dagdelen komen wennen in groep 1-2. Dit gebeurt 
in overleg met de desbetreffende groepsleerkracht. Zodra het kind vier jaar is, mag het vanaf de eerste dag 
hele dagen naar school komen. 
Gedurende de laatste vier weken van het schooljaar worden in principe geen leerlingen meer geplaatst. 
Van kinderen die naar school komen als ze 4 jaar zijn, verwachten wij dat ze zindelijk zijn. Wij hebben op 
school geen mogelijkheden om kinderen te verschonen. 
 
Wanneer een kind aangemeld wordt dat al een andere basisschool bezoekt, geldt de volgende procedure: 

• De ouders maken een afspraak met de directie voor een intakegesprek. 

• Na het gesprek neemt de directeur van onze school contact op met de school van herkomst voor 
informatie. 

• De aangemelde leerling wordt uitgenodigd om een dagje mee te draaien. 

• Daarna wordt bekeken door directie, interne begeleider en groepsleerkracht of de school kan voldoen 
aan de ondersteuningsbehoeften van het kind. 

• Ouders kunnen dan hun kind(eren) definitief inschrijven. 
Nieuwe leerlingen worden altijd uitgenodigd voor een kennismaking met de school, groep en 
groepsleerkracht. 
Wanneer ouders geen toestemming geven om op de vorige school informatie in te winnen, dan kunnen we 
helaas niet ingaan op het verzoek van plaatsing op onze school. 
 
Intake 
Goede communicatie met de ouders en tijdige uitwisseling van ervaringen en informatie, vinden we erg 
belangrijk voor de verdere begeleiding van het kind. 
Voordat het kind bij ons op school komt, vindt er een overdracht plaats tussen de voorschoolse opvang en 
de groepsleerkracht.  
Na de aanmelding worden de ouders van een nieuwe leerling door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een 
intakegesprek indien gewenst sluit de IB-er aan. Als voorbereiding voor dat gesprek wordt aan de ouders 
gevraagd om een intakeformulier in te vullen. 
 
Bs LeerRijk verlaten 
Wij hopen dat uw kind acht jaar lang met plezier naar onze school gaat. Mocht een wisseling van basisschool, 
in belang van het kind nodig blijken, dan is het streven om dit in principe  aan het einde van een schooljaar 
te doen. tenzij het een verhuizing betreft naar een ander dorp of stad. Het beleid Toelating, Verwijdering en 
Schorsing van leerlingen vindt u via de volgende link Prodas Beleid Toelating, Verwijdering en Schorsing van 
leerlingen’ 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/1KMJ6FLWhAeMuEO8ynfnCqWX3LKpcdcpoOwj8JdqEyCM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KMJ6FLWhAeMuEO8ynfnCqWX3LKpcdcpoOwj8JdqEyCM/edit
https://www.prodas.nl/-uploads/files/insite/beleid-toelating-verwijdering-en-schorsing-prodas_2.pdf
https://www.prodas.nl/-uploads/files/insite/beleid-toelating-verwijdering-en-schorsing-prodas_2.pdf
https://www.prodas.nl/-uploads/files/insite/beleid-toelating-verwijdering-en-schorsing-prodas_2.pdf
https://www.prodas.nl/-uploads/files/insite/beleid-toelating-verwijdering-en-schorsing-prodas_2.pdf
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Groep 1-2 
Op Bs LeerRijk werken we in de kleutergroepen met heterogene groepen volgens het concept 
ontwikkelingsgericht onderwijs met aspecten van programmagericht onderwijs.  
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Ze zijn betrokken en kunnen gemotiveerd werken 
wanneer ze zich op hun gemak voelen en aan de drie basisbehoeften is voldaan: de behoefte aan relatie,  
competentie en  autonomie.  
Bewegings- en experimenteerdrang van het jonge kind vragen om een omgeving, waarin het spel centraal 
staat. Spelen is de meest natuurlijke bezigheid van jonge kinderen en van spelen leren ze over zichzelf, 
anderen en de wereld om hen heen. Spelen is hun manier van leren. In het spel vallen alle 
ontwikkelingsgebieden samen. Voor jonge kinderen vindt ontwikkeling plaats door concrete ervaringen op 
te doen: het lijfelijk ontdekken van materialen en levensecht spelen staan centraal. 
Een rijke speelleeromgeving is een voorwaarde om de betrokkenheid van de kinderen te behouden en/of te 
verhogen. Een speelleeromgeving is rijk als het prikkelt tot verkennen, handelen, experimenteren, ontdekken 
en spelen. De basis hiervoor wordt gelegd door aantrekkelijke, gevarieerde hoeken en uitdagende 
levensechte materialen. Kortom, een doelgericht, beredeneerd en betekenisvol aanbod waarbij aandacht 
wordt besteed aan reflectie en feedback geven. We bieden het onderwijs thematisch aan. We nemen een 
actualiteit/ prentenboek als uitgangspunt. Samen met de kinderen richten we een betekenisvolle themahoek 
in en koppelen daaraan een uitstapje naar de echte wereld. Hierbij is de ouderbetrokkenheid groot. 
Tijdens speelwerktijd werkt het kind aan opdrachten die in het teken staan van het thema. Deze opdrachten 
zijn zo samengesteld dat het kind uitgenodigd wordt om spelenderwijs leerervaringen op te doen.  
De opdrachten staan weergegeven op het planbord. Vanaf groep 1 leren kinderen hoe met het planbord om 
te gaan. In groep 2 wordt dit verder uitgebouwd. Ze leren hun taken zelfstandig plannen.  
Vooral tijdens het zelfstandig werken hebben we de gelegenheid om groepjes kinderen te observeren en 
extra te begeleiden. We hanteren ontwikkelingslijnen van Kijk als observatiesysteem.  
Naast de speelwerktijd vinden er op verschillende momenten van de dag kringactiviteiten plaats. De kring 
heeft een veelzijdig karakter. 

• In de kring wisselen de kinderen ervaringen, gevoelens en gedachten met elkaar uit; 

• De kring is de plek waar aandacht wordt gegeven aan het luisteren naar elkaar, het stellen van vragen  

• In de kring komen thema/leergesprekken aan de orde; 

• In de kring wordt de planning van de week of dag besproken; 

• In de kring wordt met de kinderen geëvalueerd en gereflecteerd. 

Naast de kringactiviteiten en de speelwerktijd besteden we dagelijks aandacht aan bewegingsonderwijs, 
muziek en spel.  
We bieden de kinderen structuur, veiligheid en vertrouwen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Play is the highest form of research’   Albert Einstein 
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Groep 3 t/m 8 
De lesactiviteiten in de groepen 3 t/m 8 op onze school sluiten aan op de basis die gelegd is in groep 1 en 2. 
De basisvaardigheden lezen, schrijven, taal, Engels (VTTO) en rekenen krijgen veel aandacht. Daarnaast is er 
tijd voor wereld-oriënterende vakken, sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve en expressievakken, 
lichamelijke opvoeding, en levensbeschouwelijke vorming. 
 

Vakgebied Methode Overig materiaal 

Taal Taal actief Oefensoftware Taal Actief 
Digibord software Taal Actief 

Spelling Taal actief Oefensoftware Taal Actief 
Digibord software Taal Actief 

Woordenschat Taal actief Oefensoftware Taal Actief 
Digibord software Taal Actief 

Technisch lezen Lijn 3 (groep 3) 
Estafette (groep 4 t/m 8) 

Leesboeken uit de 
schoolbibliotheek, 
bibliotheekbezoek, project ‘de 
Rode Draad’, Kinderboekenweek 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Oefensoftware Nieuwsbegrip XL 

Engels iPockets (groep 1 t/m 4) 
Our Discovery Island (groep 5 
t/m 8) 

Engelse leesboeken 

Rekenen WizWijs (groep 1 t/m 8)  ICT software: Rekentuin 
Verrijking, verdieping en 
remediering: Rekentijger, 
Rekenpanda, Rekenvlinder, Kien, 
Maatwerk en Met Sprongen 
Vooruit. 

Schrijven Pennenstreken  

Natuur en Techniek Wijzer door de natuur en 
techniek 

Dr Digi digibordsoftware 
Materialen voor proefjes 

Geschiedenis Wijzer door de tijd Dr Digi digibordsoftware 

Aardrijkskunde Wijzer door de wereld Dr Digi digibordsoftware  
Atlassen 

Verkeer Klaar...over! Dr Digi digibordsoftware 
Verkeersexamen theorie en 
praktijk in groep 7 met daaraan 
verwante oefenmaterialen 

Sociaal-emotionele ontwikkeling Gelukslessen Observatielijsten KIJK! 

Handvaardigheid  Bronnenboeken 

Muziek Moet je doen Bronnenboeken 

Tekenen  Bronnenboeken 

Lichamelijke opvoeding Natuurlijk Bewegen Bronnenboeken 
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LeesRijk 
We besteden veel aandacht aan voorlezen en lezen. Voor kinderen is voorlezen en lezen heel belangrijk, het 
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot de woordenschat en de algemene ontwikkeling. 
Daarom heeft Bs LeerRijk een ‘LeesRijk’. LeesRijk is te vinden in de hal van onze school. LeesRijk bevat een 
grote collectie prentenboeken, leesboeken en informatieve boeken.  
Deze boekencollectie wordt jaarlijks aangevuld naar aanleiding van de leesbevorderingsactiviteiten: 
Kinderboekenweek, Voorleeswedstrijd, Voorleesontbijt en Kinderjury.  
We stimuleren kinderen om een ander genre boeken te lezen dan ze gewend zijn, door ze onder de aandacht 
te brengen in de groep. Vanaf groep 1-2 mogen kinderen een boekpresentatie verzorgen. Hiervoor gebruiken 
ze de Lees-je-Rijk koffer. In groep 3 en 4 de Lees-je Rijk tas, groep 5 en 6 de Lees-je-Rijk rugzak en groep 7 en 
8 de Lees-je-Rijk bag. Dit is de opbouw naar een spreekbeurt toe. 
 

 
 
Iedereen-leest-moment 
Elke woensdag hebben we van 8.30 uur tot 8.45 uur het iedereen-leest-moment. Dat betekent dat iedereen 
(leerlingen, leerkrachten, directie en ondersteunend personeel) op dat moment aan het lezen is. Goed 
voorbeeld doet goed volgen. De leerlingen worden zo gestimuleerd en krijgen de smaak van het lezen te 
pakken. 
Plezier in het lezen is het beste startpunt voor leerlingen om veel leeskilometers te gaan maken en zo hun 
leesvaardigheid bijna moeiteloos te verbeteren. 
 

 
 

Kinderen leren om te lezen en lezen om te leren.  
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VVTO - Vroeg Vreemde Talen Onderwijs 
Op LeerRijk hebben we ervoor gekozen om Engels, als tweede taal door de 
hele school te onderwijzen. Dat betekent dat er voor groep 1 t/m 8 Engelse 
lessen zijn.  
 
Waarom VVTO? 
De Europese Unie stelt zich ten doel dat alle EU-burgers minimaal twee 
vreemde talen leren op een zo jong mogelijke leeftijd. Maar waarom is het 
nou zo belangrijk om vroeg te beginnen met taalonderwijs? 
 
VVTO Engels: de voordelen op een rij: 

• Wetenschappers hebben aangetoond dat het brein zich moet organiseren om een tweede taal te 

leren. De hersenen moeten efficiënt leren omgaan met middelen en problemen leren oplossen. Dat is 

geen taalspecifieke vaardigheid, maar een systeem van algemeen nut. Zo krijgen kinderen die 

meerdere talen leren op jonge leeftijd al een routine van efficiënt denken en een algemeen 

probleemoplossend vermogen. Die routines kunnen ze ook op andere leerdomeinen toepassen, 

waardoor hun leervermogen en inzicht toeneemt. 

• Ook het inzicht in taal in het algemeen neemt toe doordat ze taalstructuren makkelijker leren doorzien 

en het taalgebied in de hersenen meer wordt gestimuleerd. Hierdoor blijft het je leven lang makkelijker 

om nieuwe talen te leren. 

• Het vermogen om een tweede of derde taal naast je moedertaal te leren, het zogenaamde ‘window of 

opportunity’, is het grootst tot de leeftijd van 12 jaar. 

• Daarnaast vergroot het het respect voor andere talen en culturen en krijgen kinderen meer 

zelfvertrouwen om de wereld tegemoet te treden. De drempel om met anderstaligen in contact te 

komen, wordt door VVTO dan ook sterk verlaagd. 

• Het enthousiasme en de motivatie van basisschoolleerlingen om een vreemde taal te leren ligt veel 

hoger dan bij oudere leerlingen in het voortgezet onderwijs. Alle reden dus om zo vroeg mogelijk met 

Engels in het basisonderwijs te beginnen. 

Opbouw en leerlijn VVTO van groep 1 tot groep 8 basisonderwijs  
In groep 1 en 2 staan het opbouwen van een basiswoordenschat, het leren verstaan van Engels (taalbegrip) 
en het leren spreken op woordniveau centraal.  

In groep 3 en 4 staan woordenschatuitbreiding, het leren begrijpen en spreken van korte zinnen (zinsbegrip) 
en korte verhalen (tekstbegrip), en uitbreiding van de spreekvaardigheid centraal.  

In groep 5 en 6 is er de overgang van mondelinge naar schriftelijke taalvaardigheden. Het lezen en schrijven 
komen nu langzamerhand en op eenvoudige, gestructureerde wijze, aan bod.  

In groep 7 en 8 worden de schriftelijke taalvaardigheden (lezen en schrijven) verder uitgebreid en wordt het 
accent verlegd naar actief schriftelijk taalgebruik. Uiteraard wordt mondelinge communicatie ook nog steeds 
uitgebreid geoefend. Het accent ligt op het functionele, dagelijkse taalgebruik.  
 
Lessen en materialen 
De methode voor groep 1 t/m 4 is iPockets. Het uitgangspunt van iPockets is de natuurlijke taalverwerving. 
iPockets begint eerst met luisteren, begrijpen en spreken. Pas halverwege groep 4 komt daar ook lezen en 
schrijven bij. De leerlingen leren aan de hand van leuke en praktische opdrachten de Engelse taal en 
ontwikkelen daarbij natuurlijk ook andere vaardigheden. Er wordt bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan 
communicatieve vaardigheden zodat leerlingen het vertrouwen krijgen om in het Engels te spreken.  
De activiteiten en opdrachten zijn afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Woordkennis leidt tot 
taalverwerving. iPockets is gericht op de woordenschatverwerving en werkt vanuit de Viertakt van Verhallen.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1394&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1394&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en
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Vanuit de beginsituatie zijn er de stappen van voorbewerking, semantisering, consolidatie en uiteindelijk 
toetsing. De kernwoorden worden binnen iPockets vaak herhaald en in verschillende contexten aangeboden. 
De methode is volledig digitaal.  
 
De methode voor groep 5 t/m 8 is Our Discovery Island. Met behulp van leuke stripfiguren die op 
verschillende eilanden avonturen beleven, worden de leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd om de 
Engelse taal te leren. Activatie van de taal vindt plaats door verschillende lesvormen. 
Bij de methode is een online game ontwikkeld waarmee de methode op een innovatieve manier de leerstof 
herhaalt. De game kan zowel online als offline worden gespeeld. 
Our Discovery Island is geschreven door native speakers en is volledig Engels. Door de onderdompeling in de 
Engelse taal krijgen leerlingen het vertrouwen en de gelegenheid om de taal actief te gebruiken. Door het 
vele gebruik van de taal worden leerlingen vloeiend in het Engels. Our Discovery Island besteedt extra 
aandacht aan meervoudige intelligentie van leerlingen. De oefeningen zijn gemaakt voor verschillende type 
leerlingen (auditieve, visuele, tactiele en kinesthetisch ingestelde leerders). De methodologie van Our 
Discovery Island is internationaal erkend en zorgt (zonder extra inspanning) voor een hoger eindniveau dan 
andere in Nederland beschikbare lesmethoden Engels. 
 
Overige materialen die gebruikt worden: 
Engelse prentenboeken, sprookjesboeken, eenvoudige Engelse leesboekjes, Engelse liedjes en spelletjes 
worden hierbij ingezet. De Engelse boeken hebben een speciale plek in de rode boekenkast in LeesRijk. 
 
Early Bird:  
Vanaf mei 2014 zijn we een Early Bird school geworden. Early Bird is een landelijk kenniscentrum voor vroeg 
vreemdetalenonderwijs Engels (VVTO-E). Early Bird werkt nauw samen regionale partners, ontwikkelaars van 
curricula en les- en spelmaterialen en met onderzoekers. Samen met hen zullen 
we de kwaliteit van Engels op onze school waarborgen. Ook kennisontwikkeling 
voor de leerkrachten is een onderdeel van deze begeleiding.    
We hebben met het hele team een cursus gevolgd: Classroom English. Deze 
hebben we allemaal met succes kunnen afronden.                                                                      
Meer informatie over Early Bird kunt u vinden op: www.earlybirdie.nl 
 
 
 
  
 

http://www.earlybirdie.nl/
http://www.earlybirdie.nl/
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5 Afspraken binnen de school 
 
Gedragsregels voor kinderen binnen de school: 

• We helpen elkaar daar waar het kan. 

• We lopen en praten rustig in de gangen.  

• We gaan netjes met elkaars en andermans spullen om. 

• We nemen elke dag onze spullen mee naar huis. 

• We zijn samen verantwoordelijk voor een nette, opgeruimde school. 

• We gebruiken het stilte-teken als we graag willen dat het stil is. 
 

 
 
Algemene afspraken voor op het schoolplein tijdens de pauzes  
Tijdens de pauze is iedereen buiten op het plein totdat de bel gaat.   
Er gaat niemand zonder toestemming van de ouder of leerkracht naar binnen.  
  

      
De speelplaats is verdeeld in verschillende speelzones.  
  
Zone 1: Het kleuterplein.  
Hier spelen kinderen van groep 1, 2 en 3.   
De kinderen van groep 3 kiezen vóór de pauze of ze in zone 1 of 2 willen spelen.  
Na de herfstvakantie spelen de kinderen van groep 3 niet meer in zone 1.  
  
Zone 2: De rustige zone   
De speelruimte voor het lokaal van groep 7 tot en met de tafeltennistafel.   
Hier wordt rustig gespeeld zoals knikkeren, touwtjespringen, elastieken enz.    
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Zone 3: De balspelzone   
De speelruimte naast de parkeerplaats.   
Op deze speelplek kunnen de kinderen een balspel spelen.   
Groep 3 t/m 8 hebben hiervoor zachte ballen. Elke groep is verantwoordelijk voor zijn eigen bal. 
  
Zone 4: Graszone   
De speelruimte is het grasveld voor de school tot aan het hek van de peutergroep.   
Tijdens de ochtendpauze mogen de kinderen geen gebruikmaken van deze zone. 

    
In de lunchpauze maken de kinderen gebruik van goaltjes en buitenspelmateriaal uit de buitenberging. 
Surveillanten dragen blauwe hesjes voor herkenning aanspreekpunt. Bij de balie van de conciërge hangt een 
surveillance-overzicht met de daarbij behorende afspraken.   
  
De surveillant: 

• Ziet er op toe dat kinderen met respect omgaan met elkaar en met de omgeving. 

• Surveilleert actief: loopt rond, observeert, corrigeert indien nodig en leeft de genoemde regels 
consequent na. 

 
Hoe wordt er gehandeld bij een conflict tussen twee kinderen? 

1) Beide kinderen mogen om de beurt hun verhaal doen.  
2) De kinderen bedenken zelf samen een oplossing.  
3) Komen ze er niet aan uit, dan doet de surveillant een voorstel.  
4) Lukt dit alles niet, dan raadpleegt de vaste overblijfouder de surveillerende leerkracht.  
5) Indien nodig is er een terugkoppeling naar de desbetreffende groepsleerkracht. 
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Leerlingenraad 
Op Bs LeerRijk is een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit acht leerlingen waarvan vier meisjes 
en vier jongens, gekozen uit groep 5, 6, 7 en 8. De raad komt ongeveer acht keer bij elkaar. 
Het doel van de leerlingenraad is om de leerlingen een stem te geven. Door hen te laten participeren in de 
school zijn ze meer betrokken. Ze leren met de directie, de leerkrachten en de leerlingen te communiceren 
om gezamenlijk en in samenwerking met elkaar iets voor elkaar te krijgen. Ze leren om verantwoordelijkheid 
te dragen in een minimaatschappij als de school. Zo leren ze de principes van een democratische 
samenleving. 
 

 
 
Ontruiming 
Onze school heeft een ontruimingsplan dat in werking treedt als er ooit een snelle ontruiming moet 
plaatsvinden. Hopelijk is dat in werkelijkheid nooit nodig. Maar als het nodig is, dan kan het van levensbelang 
zijn dat iedereen weet wat hij of zij moet doen. Wij houden dan ook regelmatig een oefening in het snel 
verlaten van het schoolgebouw. In elke ruimte hangt bovendien een duidelijke instructie over wie wat doet 
en hoe. Wij willen alle ouders die ooit in de groepen komen om te helpen, verzoeken deze instructie te lezen 
en, indien nodig, op te volgen. Verder vragen wij de ouders zich aan de volgende regels te houden indien zich 
een brand of calamiteit voordoet: 

• Blijf weg van het schoolterrein. Ga NOOIT het gebouw binnen. 

• Houd de toegangswegen naar de school vrij voor de professionele hulpdiensten: brandweer, 

ambulance en politie. 

• Neem uw kind nooit mee zonder dat de groepsleerkracht dat weet. 

• Volg, indien aanwezig, de instructies van de professionele hulpdiensten altijd op. 
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Luizencontrole 
Hoofdluisprotocol 
Hoofdluis is een probleem van veel basisscholen. Een probleem dat ongewild veel overlast veroorzaakt. 
Hoofdluis is geen ziekte, maar iets dat iedereen kan overkomen. Hoofdluis bevindt zich graag op de schone 
hoofdhuid van kinderen. Op onze school proberen wij het hoofdluisprobleem zoveel mogelijk te beperken 
en, als het kan, helemaal uit te bannen. Dit vraagt evenwel een goede samenwerking tussen school en 
ouders. 
We gaan open en eerlijk om met hoofdluis. Hoofdluis hoeft namelijk geen taboe te zijn. In de klassen praten 
we erover.  
Om hoofdluis vroeg te kunnen constateren, worden controles georganiseerd. Hiervoor zijn er per groep twee 
ouders aangesteld. De controlerende ouders worden in dit protocol luizenouders genoemd. De coördinator 
van de luizenouders is Rianne Oussoren. 

 
Controle 

• Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Dit wordt per groep geregeld. 

De kinderen worden in groepjes uit de klas gehaald. 

• Deze controle wordt verzorgd door de luizenouders.  

• Bij herhaaldelijk terugkeren van luizen in een bepaalde groep kan de GGD door school worden 

ingeschakeld.  

• De school kan ouders adviseren de hulp van de GGD in te schakelen om hen thuis te begeleiden met 

het verwijderen van de hoofdluis.  

 
Luizen geconstateerd tijdens een controle 

• De luizenouders brengen de groepsleerkracht na de controle discreet op de hoogte bij welke 

leerlingen hoofdluis is geconstateerd.  

• De luizenouders communiceren verder geheel niet over het wel of niet aantreffen van luizen in een 

groep of bij een kind.  

• De controlegroep zorgt voor luizenbriefjes voor de groepen waarin luizen zijn geconstateerd. 

• De luizenouders informeren de ouders/verzorgers van het kind met hoofdluis of neten. Ouders 

krijgen dan ook informatie hoe te handelen.  

• Als een kind herhaaldelijk bij de controle positief wordt bevonden, neemt Ger Vranken contact met 

de ouders op. Deze zal ouders dringend extra hulp adviseren, bijv. luizenouder of GGD, bij het 

verwijderen van luizen en/of neten.  

 
Als de school luizenvrij is, wordt dit aangegeven bij de toegangsdeuren.  
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Regels over het vervoer naar school 
• Ouders brengen kinderen bij voorkeur te voet of per fiets naar school. Indien de auto gebruikt wordt, 

deze bv parkeren op de ventweg vóór de Kiss & Ride-strook. Niet parkeren op het trottoir naast de 
uitrit van de parkeerplaats. Niet parkeren bij het zebrapad aan de Van Gijselstraat. 

• Als u uw kind ophaalt, zorg dat de uitgangen vrij blijven, zodat de kinderen gemakkelijk het gebouw en 
de speelplaats kunnen verlaten. Het Dellerpad vrijlaten voor het overige verkeer. 

 
 
Verzekeringen 
De school heeft voor alle leerlingen, personeel, stagiaires, vrijwilligers en ouderparticipanten 
de volgende verzekeringen afgesloten: 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
De Aansprakelijkheidsverzekering van de school garandeert gedupeerden dat schade, waarvoor de school of 
de hierboven genoemde verzekerden wettelijk aansprakelijk zijn, ook daadwerkelijk wordt vergoed. De 
persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden is echter uitsluitend meeverzekerd, indien en voor zover 
de schade niet op hun eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering verhaalbaar blijkt. De school 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van personeel 
of leerlingen. 
De wettelijke aansprakelijkheid van OV is meeverzekerd. Voor OV met eigen rechtspersoonlijkheid geldt deze 
dekking echter uitsluitend als zij als zodanig zijn aangemeld. 
 
Ongevallenverzekering 
Deze verzekering biedt voor ongevallen in binnen- en buitenland dekking tijdens: 

• het verblijf in schoolgebouwen en op de daarbij behorende terreinen 

• door de school georganiseerde activiteiten 

• het gaan naar en komen van de plaats waar de lessen of activiteiten plaatsvinden, mits dit gaan en 
komen geschiedt via de kortste route en binnen de normale tijd die nodig is om bedoelde route af te 
leggen. 
 

Verzekerd zijn uitkeringen bij overlijden, blijvende invaliditeit en voor kosten van genees- of tandheelkundige 
hulp. De verzekering van de school vergoedt uitsluitend kosten voor genees- of tandheelkundige hulp voor 
zover die niet door de eigen zorgverzekering worden vergoed. Daarom dienen die kosten eerst bij de eigen 
zorgverzekeraar te worden gedeclareerd.  
 
De afhandeling van alle schadegevallen is door de school uitbesteed aan:  
Aon Nederland | Aon Risk Solutions  
Christien Bergh | Schadebehandelaar AVB  
Bonnikerplein 18-26 | 2201 XA Noordwijk | The Netherlands  
t. +31 (0)71 364 31 73 | f. +31 (0)71 361 07 67  
e. christien.bergh@aon.nl | www.aon.nl 
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Mobiele telefoon 
De kinderen mogen op school geen mobiele telefoon bij zich hebben. In een enkel geval na overleg met de 
groepsleerkracht is het meenemen van een mobiele telefoon toegestaan. Onder schooltijd moet de telefoon 
bij de groepsleerkracht worden ingeleverd. 
 

 

 
 
 
 
Privacy 
Basisschool LeerRijk 

• geeft nooit, zonder uw toestemming, gegevens van leerlingen door aan niet aan school gerelateerde 

personen of instanties;  

• verklaart dat foto’s of video gemaakt door de school, alleen vertoond worden in schoolverband en/of 

schoolpublicaties; 

• bewaakt dat de website van de school alleen algemene en positieve opnamen van de school en haar 

gebruikers bevat; 

• zorgt ervoor dat internet- en e-mailgebruik geschiedt onder begeleiding en strikte regels zoals vermeld 

in de schoolgids, bedoeld om de kinderwereld te beschermen. Bij de aanmelding van het kind wordt u 

gevraagd een formulier hierover te ondertekenen. 

• Bij aanvang van de schoolloopbaan van uw kind wordt u gevraagd een verklaring in te vullen.  

 

Contactgegevens 

Het kan gebeuren dat uw kind tijdens schooluren ziek wordt, zich verwondt of iets dergelijks. Om in deze 

situaties en in noodgevallen snel de juiste personen te kunnen benaderen, gebruiken we de contactgegevens 

van het door u ingevulde noodformulier. 
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6 Ouderbetrokkenheid 

 
De Medezeggenschapsraad (MR )  
Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) om met het bestuur en de directie van de school mee te 
denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school aangaat. Veel beslissingen die het 
bestuur en de schoolleiding nemen, zijn immers van belang voor het personeel en de leerlingen. In de wet 
en in het medezeggenschapsreglement is precies vastgelegd welke bevoegdheden de MR heeft bij welke 
items.   
  
De MR heeft instemmingsbevoegdheid over bijvoorbeeld:  

• wijziging onderwijskundige doelstellingen;  
• schoolplan, schoolgids, zorgplan;  
• organisatie van de naschoolse opvang;  
• jaarlijkse ouderbijdrage;  
• beleid voorzieningen voor leerlingen zoals ICT-beleid;  
• pestbeleid (schoolafspraken, gedragsregels);  
• jaarplan en schooltijden.  

  
De MR heeft adviesrecht over bijvoorbeeld:  

• wijziging grondslag van de school;  
• wijziging organisatie, samenwerking;  
• aanstellings- en ontslagbeleid;  
• nieuwbouw- of verbouw;  
• bestemming middelen.  
• beleidsbegroting 

  
  
De MR van LeerRijk bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De zittingsperiode op LeerRijk is normaal 
gesproken 4 jaar. Als er een vacature is binnen de oudergeleding, kunnen ouders zich kandidaat stellen. Bij 
meerdere kandidaten worden er verkiezingen gehouden.   
De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen zij graag wat er bij u 
leeft. Spreek ze dus gerust aan!  
  
  
Leden van MR bij vaststelling van deze schoolgids:  

Oudergeleding:  Teamgeleding:  

Elke Wirtz  José Cuppen   

Monique Debeij Ger Vranken  

Frits Hurkmans  Anne Borgers 

  

Data MR-vergaderingen:   

Dinsdag  17-09-2019 (19.30 uur)  MR 1 
Dinsdag  05-11-2019 (19.30 uur)  MR 2 
Dinsdag  14-01-2020 (19.30 uur)  MR 3 
Dinsdag  17-03-2020 (19.30 uur)  MR 4 
Dinsdag  12-05-2020 (19.30 uur)  MR 5 
Dinsdag  23-06-2020 (19.00 uur)  MR 6 
  

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.  

De MR is te bereiken via e-mail:  

oudersmr_leerrijk@prodas.nl 
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Oudervereniging Bs LeerRijk  
Op Bs LeerRijk hebben we een actieve Oudervereniging (OV). Zij ondersteunen verschillende werkgroepen 
en bieden hun hulp aan waar nodig tijdens organisatie en uitvoering van activiteiten. Deze activiteiten zijn 
o.a.: 
• het mee organiseren van de Sinterklaasviering; 
• voorbereiding van de Kerstviering; 
• het opluisteren van en het meedoen aan de Carnavalsviering; 
• het verzorgen van een Paasmaaltijd en/of Paasviering; 
• het assisteren bij, en mede organiseren van de koningsspelen 
• het aankleden en versieren van de school bij bovenstaande activiteiten. 
Om deze activiteiten elk jaar opnieuw door te laten gaan, verzoeken wij de ouders om een vrijwillige 
ouderbijdrage per kind. Het bedrag dat hiervoor noodzakelijk is bedraagt € 12,- per kind. Hiervan is € 10,- 
bedoeld voor de OV en de verjaardagtraktatie en € 2,- voor de vrijwilligersbijdrage van de surveillance ouders. 
Wij vragen u dit bedrag over te maken op bankrekening NL03RBRB0841120153 t.n.v. Oudervereniging Bs 
LeerRijk o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren). De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wij verzoeken u 

vriendelijk deze – relatief kleine – bijdrage toch te betalen zodat de oudervereniging activiteiten kan blijven 
organiseren. De OV heeft het beheer over de ouderbijdrage en is hierover verantwoording schuldig aan alle 
ouders en het bestuur. 
 
De OV vergadert – gedurende het schooljaar – diverse keren per jaar. Bij deze vergaderingen is telkens een 
afgevaardigde van het schoolteam aanwezig. Men spreekt dan o.a. de werkverdeling af. Indien nodig vraagt 
het schoolteam de hulp van de OV ook voor andere, buitenschoolse activiteiten. De OV heeft geen 
instemming met, of medezeggenschap over, onderwijsinhoudelijke zaken en zij bemiddelt niet tussen ouders 
en team. Wanneer er vragen zijn over schoolse zaken zijn de groepsleerkrachten in eerste instantie de 
aangewezen personen om u te informeren. 
 
Leden van de OV bij vaststelling van deze schoolgids: 
Marcel Bloemen (voorzitter) 
Marian Bankers (secretaresse) 
Saimy van Engeland (penningmeester) 
Marianne van Eijk 
Patricia van Schijndel 
Renske Verberne 
Agnes Bänziger 
Gerry Jansen 
Rianne Verberne 
Ini v.d. Laar (Leerkracht) 
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Werkgroep verkeer 
De verkeerswerkgroep is een belangrijke steunpilaar voor scholen die willen werken aan verkeersveiligheid. 
De verkeerswerkgroep zet zich in voor de verkeersveiligheid rond de school en op de school-thuisroute, zorgt 
ervoor dat verkeersveiligheid hoog op de agenda van school en gemeente komt te staan en dat er zo nodig 
actie wordt ondernomen.  
Een verkeerswerkgroep bestaat uit verkeersouders en verkeerscoördinator van school (een leerkracht). Een 
verkeersouder werkt als een 'spin in het web' en onderhoudt contacten met het schoolteam, de ouders en 
allerlei relevante instanties buiten de school, zoals de gemeente, de politie en Veilig Verkeer Nederland 
(VVN). Deze werkgroep is de drijvende kracht achter het traject dat de school doorloopt om het Brabants 
VerkeersveiligheidsLabel BVL te behouden. Dit Label hebben wij in mei 2014 mogen ontvangen. Jaarlijks 
wordt getoetst of de school aan de normen van het BVL voldoet. 
Jaarlijks verzorgt de verkeerswerkgroep de volgende activiteiten 

• Fietsverlichtingscontrole: gr. 5 t/m 8 

• Dodehoekproject: gr. 2, 4, 6 en 8 

• Fietsvaardigheidstraining: gr. 1 t/m 4 

• Theorie en praktisch verkeersexamen: gr. 7 

• Op voeten en fietsen: gr. 1 t/m 8 

• Streetwise: gr. 1 t/m 8 (tweejaarlijks) 

 
Leden van de werkgroep bij vaststelling van deze schoolgids: 

• Maaike Rhoe (ouder) 

• Marian Bankers (ouder) 

• Chantal Houben (ouder) 

• Agnes Bänziger (ouder) 

• Sandra Endevoets (ouder) 

• Marieke Wijnen (ouder) 

• Twan van Bree (ouder) 

• Bente Teunissen (leerkracht) 
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Vervoersprotocol 
Vervoer bij excursies e.d. 
Basisregels vervoer: 
 
Vervoer van leerlingen per auto 
Kinderen die kleiner zijn dan 1,35 meter dienen in een autostoeltje of op een stoelverhoger plaats te nemen 
en met de autogordel te worden vastgezet. Kinderen die groter zijn dan 1,35 meter hoeven geen 
stoelverhoger te gebruiken (het mág wel). De gordel moet strak over de schouder, borst en bekken 
aansluiten. De bestuurder van de auto controleert of de gordels goed zitten.  
 
Op bovenstaande basisregels voor autostoeltjes zijn uitzonderingen en bijzondere gevallen van toepassing, 
zoals bij het vervoeren van kinderen van anderen. Van ouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind 
een autostoeltje of stoelverhoger in de auto hebben. Maar wanneer er andere kinderen meerijden, kan niet 
altijd voor iedereen een autostoeltje of stoelverhoger aanwezig zijn. Bij dit soort ‘incidenteel vervoer over 
beperkte afstand’ mogen op de achterzitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) 
volstaan met gebruik van de gordel.  
Voor Bs LeerRijk geldt: We streven ernaar alle kinderen op de achterbank te vervoeren. Bij onvoldoende 
zitplaatsen achterin mag een kind voor in de auto van de eigen ouder plaatsnemen.  
 
Vervoer van leerlingen per fiets of lopend 
De meest veilige route wordt uitgeschreven door de groepsleerkracht. Deze route omvat zo weinig mogelijk 
oversteken en vermijdt drukke wegen. De voorkeur gaat uit naar lopen op de stoep. 
 

• Wanneer de groep gaat lopen of fietsen, is de groep goed zichtbaar door de verkeersveiligheidshesjes 

die de kinderen en de hulpouders aankrijgen van school.  

• De kinderen lopen/fietsen, samen met hun maatje twee aan twee. De groepsleerkracht loopt/fietst 

vooraan en kijkt af en toe om of de groep nog bij elkaar loopt/fietst. 

• Indien er een weg overgestoken moet worden, blijft de groepsleerkracht of een hulpouder op de 

kruising staan.  

• Wanneer een groepsleerkracht liever niet alleen met een grote groep loopt, vraagt hij hulpouders. 

Wanneer de groep gaat fietsen, worden er altijd hulpouders gevraagd. Zij lopen/fietsen verspreid 

over de groep mee. In ieder geval loopt/fietst er een hulpouder achteraan. 

• Een loop/fietsuitje begint op het schoolplein en eindigt daar ook. 

 
Wanneer u vragen heeft, kunt u ze stellen aan de verkeerouders. 
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7 De communicatie met de ouders 
  
Goede contacten tussen ouders en school zijn erg belangrijk. Onze school kent de volgende mogelijkheden: 
  
Kind-ouder-leerkrachtgesprekken: groep 2 t/m 8 
We streven ernaar om binnen de eerste zes weken met ieder kind en een ouder/verzorger een gesprekje te 
plannen en te voeren. Tijdens dit gesprek mag het kind over zichzelf vertellen. Doel van dit gesprek is om 
het kind en de ouder(s) op korte termijn goed te leren kennen en zodoende goed aan te kunnen sluiten bij 
de behoeften van het kind en de ouder(s). Zowel het kind als de ouder(s) én de groepsleerkracht kunnen 
tijdens dit gesprek hun verwachtingen van het komende schooljaar uitspreken. 
 

Didactisch voortgangsoverzicht en het rapport 
In november ontvangen de ouders van kinderen uit groep 3 t/m 8 een didactisch voortgangsoverzicht. Hier 
staan in het kort de resultaten op die tot dan toe behaald zijn en eventuele opmerkingen die van toepassing 
zijn. Het didactisch voortgangsoverzicht ontvangt u digitaal via de mail. Als u vragen heeft over het overzicht 
kunt u deze altijd aan de groepsleerkracht voorleggen. 
De ouders van kinderen uit groep 3 t/m 8 ontvangen in februari het eerste rapport en in juni het tweede 
rapport. Dit rapport geeft een beeld van hoe uw kind op school functioneert, zowel op sociaal-emotioneel 
als op cognitief gebied, en hoe de vorderingen zijn. De vorderingen worden per vak aangegeven. 
 

Oudergesprekken 
De ouders van kinderen uit groep 1 worden in november uitgenodigd voor een oudergesprek. 
Naar aanleiding van het eerste rapport in februari vragen wij u om uzelf via onze website in te schrijven voor 
de ouderavonden in februari. Ook de ouders met kinderen uit groep 2 worden tijdens deze ouderavonden 
verwacht. De ouders van groep 8 bespreken tijdens deze gesprekken tevens de advisering rondom het 
voortgezet onderwijs.  
Het tweede rapport ontvangen de ouders van kinderen uit groep 3 t/m 8 in juni. Ouders die behoefte hebben 
aan een oudergesprek kunnen hiervoor een afspraak maken bij de groepsleerkracht. 
 

Groep 2 t/m 8 Eerste 6 weken Ouder-kind-leerkracht gesprekken 

Groep 3 t/m 8 november Didactisch voortgangsbericht 

Groep 1 november Oudergesprek 

Groep 3 t/m 8 februari Rapport 1 

Groep 2 t/m 8 februari Oudergesprek 

Groep 3 t/m 8 juni Rapport 2 

Groep 1 t/m 8 juni Oudergesprek op verzoek 

 
Gescheiden ouders  
Er zijn kinderen bij ons op school waarvan de ouders niet meer bij elkaar wonen. Onze school streeft een 
positief contact na met beide ouders.  De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop. De 
school is geen partij in de scheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders.  De school verwacht van beide 
ouders dat ze contact opnemen met de groepsleerkracht van het kind als zij vermoeden dat het kind zich niet 
goed ontwikkelt of als er andere problemen zijn.  De informatievoorziening verloopt in principe via één van 
de ouders. Ouders regelen onderling de overdracht van informatie. De ouder waarbij het kind volgens de 
schooladministratie staat ingeschreven, zal de informatie ontvangen. Algemene informatie is beschikbaar via 
de website van school.   De ouders schrijven gezamenlijk in voor de ouderavonden van hun kind(eren). Er 
vindt één oudergesprek plaats.  Als een van beide ouders een nieuwe partner heeft dan zal school geen 
informatie verschaffen aan deze nieuwe partner. Tenzij beide ouders hier toestemming voor geven. In 
principe bezoeken enkel de wettelijke ouders de ouderavonden van het kind, tenzij beide ouders ermee 
instemmen dat een nieuwe partner aanwezig is. Dit mag geen belemmering vormen voor de andere ouder. 
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De Nieuwsbrief 
Om de ouders goed te informeren over de actualiteiten op onze school laten we één keer in de drie weken 
de nieuwsbrief uitkomen. Zodra uw kind op school start, ontvangt u automatisch de nieuwsbrief via uw mail. 
Wilt u de nieuwsbrief eerder ontvangen dan kunt u zich via de website hiervoor aanmelden. Alle 
nieuwsbrieven staan op de website.  
Voor overige activiteiten of dringende zaken leggen we contact met ouders via e-mail.  
 
Social media 
Bs LeerRijk is ook te vinden op Facebook.  
 
De jaarkalender 
In deze kalender worden alle belangrijke data vermeld. U moet hierbij denken aan vakanties, vrije dagen en 
speciale activiteiten. Deze kalender dient ook als praktische aanvulling op de schoolgids. In de Nieuwsbrief 
vindt u o.a. een aanvulling op de jaarkalender. Zowel de kalender als de Nieuwsbrief zijn te vinden op onze 
website: www.bsleerrijk.nl  
 
De website 
Onze website heeft vaste en actuele informatie: www.bsleerrijk.nl  
 
Klassenouders 
Via de groepsleerkracht wordt gevraagd, welke ouder zich beschikbaar wil stellen als klassenouder. De taak 
van een klassenouder is, het benaderen van ouders op verzoek van een hulpvraag van de groepsleerkracht. 
Regelmatig is ouderhulp gewenst bij het begeleiden van groepjes kinderen zoals bijvoorbeeld bij een 
excursie. De activiteiten worden vooraf aangekondigd in de nieuwsbrief. 
 
De Onderwijsinspectie 
De Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van de 
wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en 
besteden van middelen voor het onderwijs. Over de resultaten van het toezicht informeert de inspectie 
openbaar. 
De afgelopen jaren hebben onderwijsinstellingen meer ruimte gekregen om het onderwijs naar eigen 
professionele inzichten vorm te geven. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs 
en het bewaken hiervan. In lijn met het kabinetsbeleid heeft de inspectie haar toezicht aangepast. 
Voor vragen over het onderwijs in het algemeen, of de inspectie in het bijzonder, kunt u terecht bij: 
www.onderwijsinspectie.nl.  
Voor vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
 
 
Vertrouwenspersoon Bs LeerRijk 
Op onze school is Renee Wilmsen de interne vertrouwenspersoon. Zij is er voor de kinderen, voor ouders en 
voor leerkrachten als ze ergens mee zitten en er met niemand over kunnen/durven praten. Bij haar kun je je 
verhaal kwijt in vertrouwen. Aan de kinderen wordt dit elk jaar opnieuw uitgelegd. En voor de kinderen is er 
natuurlijk de KINDERTELEFOON: 0800-0432. 
 
  

https://www.facebook.com/bsleerrijk
https://www.facebook.com/bsleerrijk
http://www.bsleerrijk.nl/
http://www.bsleerrijk.nl/
http://www.bsleerrijk.nl/
http://www.bsleerrijk.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Handelingsprocedure bij klachten 

 
Toelichting PRODAS klachtenregeling en meldplicht / aangifteplicht seksuele intimidatie 

 
Inleiding 
Sinds 1998 moeten alle scholen beschikken over een klachtenregeling. Alle personen die deel uitmaken van 
de schoolgemeenschap zijnde leerlingen, ouders, personeel, directie, bevoegd gezag of vrijwilligers kunnen 
zich bij een klacht beroepen op deze regeling. Stichting PRODAS heeft de landelijk door de 
besturenorganisaties ontwikkelde klachtenregeling overgenomen.  
 
Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassen van strafmaatregelen, 
beoordelen van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend 
gedrag, agressie, geweld en pesten. De regeling is er niet alleen voor de ouders, maar ook leerkrachten en 
directie mogen een klacht indienen. 
 
De klachtenregeling is alléén van toepassing wanneer men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen immers in eerste instantie in goed overleg 
tussen betrokkenen kunnen worden opgelost. Meestal wordt het soepel en met begrip voor elkaars 
standpunten en (on)mogelijkheden opgelost. Er blijven echter situaties denkbaar dat een 
vertrouwenspersoon of klachtencommissie een goede bemiddelende rol kan vervullen. 
 
Seksueel misbruik / seksuele intimidatie 
Naast de klachtenregeling bestaat er de meldplicht en aangifteplicht bij seksueel misbruik en seksuele 
intimidatie. Het gaat om strafbare vormen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, gepleegd door een 
medewerker van een onderwijsinstelling jegens een minderjarige leerling. De wet bevat een aangifteplicht 
voor het bevoegd gezag en een meldplicht voor het personeel bij een dergelijk zedenmisdrijf. Op elke school 
is een boekje aanwezig, waarin e.e.a. uitgebreid wordt uitgelegd.  
 
Contactpersoon 
In de klachtenregeling is sprake van een contactpersoon die per school wordt aangesteld. Dit schooljaar is 
dat Els de Groot. Deze persoon heeft als taak om te fungeren als wegwijzer en dient een persoon met een 
klacht uitleg te geven over de procedure en door te verwijzen naar de vertrouwenspersoon. De 
contactpersoon wordt geacht uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen en is gehouden aan geheimhouding 
van alle zaken die hij/zij in de hoedanigheid van contactpersoon verneemt. Deze plicht geldt niet t.o.v. de 
klachtencommissie, het bevoegd gezag en politie/justitie. 
 
De externe vertrouwenspersoon 
De externe vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol binnen onze klachtenregeling.  
Indien het overleg met leerling/ouders, teamleden, directie of bestuursleden niet tot een bevredigende 
oplossing heeft geleid, kan de indiener van de klacht contact opnemen met de vertrouwenspersoon.  
Deze persoon heeft binnen de klachtenregeling als taak na te gaan of met behulp van zijn bemiddeling alsnog 
een oplossing kan worden bereikt. In eerste instantie zal hij nagaan of getracht is de problemen met de 
aangeklaagde of de directeur van de betrokken school op te lossen. Tevens gaat de vertrouwenspersoon na 
of een gebeurtenis uiteindelijk aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. 
 
Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon de klager na indiening van een schriftelijke klacht bij de 
verdere procedure waarbij de begeleiding bestaat uit het toelichten van de vervolgprocedure en het 
bewaken van de voortgang. De vertrouwenspersoon verwijst, indien noodzakelijk of wenselijk, door naar 
andere instanties gespecialiseerd in opvang of nazorg. 
De vertrouwenspersoon heeft een plicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid 
verneemt, ook na beëindiging van zijn taak als vertrouwenspersoon. Deze plicht geldt niet t.o.v. de 
klachtencommissie, het bevoegd gezag en politie/justitie. 
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Klachtencommissie 
Een laatste onderdeel van de klachtenregeling is de benoeming van een klachtencommissie. Stichting 
PRODAS heeft zich voor haar scholen aangesloten bij Onderwijsgeschillen. De klachtencommissie heeft tot 
taak een bij haar ingediende klacht te onderzoeken en het bevoegd gezag hierover te adviseren. De 
klachtencommissie geeft in haar advies aan de (on)gegrondheid van de klacht en mogelijke door het bevoegd 
gezag te nemen maatregelen en/of besluiten. 
 
In het kort zijn onderstaand alle te volgen stappen beschreven: 
 
STAP 1  
Het is een goede gewoonte om een klacht eerst met de direct betrokkene(n) te bespreken.  
Komen jullie er samen niet uit, betrek er dan iemand bij die zou kunnen helpen om tot een goed overleg en 
een oplossing te komen. 

 
STAP 2  
Levert overleg geen goede oplossing op, dan kan men overleggen met de directeur van de school. Indien de 
klacht over de directeur gaat, kan men contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Stichting Prodas mevr. J. Ketelaar, tel. (0493) 67 06 03. 
 
STAP 3  
Wanneer bij stap 2 geen oplossing wordt gevonden, kan men via de contactpersoon van de school of 
rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon bespreekt de 
klacht en heeft tot taak via bemiddeling tot een oplossing van de klacht te komen, of desgewenst de klager 
te begeleiden bij indiening van een schriftelijke klacht, middels het toelichten en het bewaken van de 
vervolgprocedure. 
 
Adres externe vertrouwenspersoon 
De externe vertrouwenspersoon is Irma van Hezewijk.  
Zij is bereikbaar via irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl en 06-54647212 
Meer informatie is te vinden op www.vertrouwenswerk.nl 
 
STAP 4  
Als in de stappen 1 t/m 3 geen oplossing wordt gevonden, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij 
het bevoegd gezag (Raad van Bestuur) of de klachtencommissie. 
 
Adres bevoegd gezag:    Adres Klachtencommissie: 
Raad van Bestuur van de Stichting PRODAS Onderwijsgeschillen 
Postbus 3     Postbus 85191 
5720 AA   Asten     3508   AD Utrecht 
info@prodas.nl     info@onderwijsgeschillen.nl 
tel. 0493 670603    Tel: 030 - 280 9590 
fax. 0493 670602    Fax: 030 - 280 9591 
 
 
 
 
  

mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
http://www.vertrouwenswerk.nl/
http://www.vertrouwenswerk.nl/
mailto:info@prodas.nl
mailto:info@prodas.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl?subject=Contact%20Onderwijsgeschillen
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl?subject=Contact%20Onderwijsgeschillen
tel:030%20-%20280%209591
tel:030%20-%20280%209591
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8 Zorg 
 
Inrichting van de zorg op Bs LeerRijk 
Elke groepsleerkracht volgt de ontwikkeling van uw kind via observatie, het werk dat uw kind maakt, via 
methode-gebonden toetsen en via de toets gegevens die we verkrijgen door deel te nemen aan het Cito 
Volgsysteem (LOVS). Dit leerlingvolgsysteem loopt van groep 3 t/m 8. 
Vanuit voorschoolse voorzieningen krijgt Bs LeerRijk gegevens aangeleverd die van belang kunnen zijn voor 
de begeleiding van uw kind op onze school. Dit wordt altijd gedaan in overleg met de ouders. Naar aanleiding 
van deze gegevens wordt vastgesteld of de ontwikkeling naar wens verloopt. Als dit niet zo is, komen er extra 
acties.  
Alle kinderen worden op zowel sociaal-emotioneel als op cognitief gebied gevolgd. Om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling te volgen, maken we gebruik van het volgsysteem KIJK OP SOCIALE COMPETENTIE (groep 3 tot 
en met 8) en KIJK op kleuters (groep 1-2). Dit volgsysteem vullen we tweemaal per jaar in. De resultaten 
hiervan worden door de groepsleerkracht besproken met de intern begeleider. Indien nodig worden er 
interventies gepleegd. De groepsleerkrachten bespreken deze resultaten met de ouders. 
De zogenaamde ‘herfstleerlingen’, de kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari zijn geboren, hebben ofwel 
een relatief lange (acht en driekwart jaar) ofwel een relatief korte (zeven en driekwart jaar) 
basisschoolloopbaan, als ze verder ononderbroken de groepen doorlopen. Voor de doorstroom naar groep 
2 of 3 wordt de totale ontwikkeling van het kind als uitgangspunt gehanteerd. Naast de ontwikkeling 
beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid als beoordelingscriteria, gaat het ook om 
taakgerichtheid en zelfstandigheid, sociaal- emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, taalontwikkeling en 
de motorische ontwikkeling. Het totaalbeeld van het kind is doorslaggevend. De groepsleerkracht bespreekt 
samen met ouders de doorstroom of verlenging van de kleuterperiode.  
 
De besprekingen tussen IB-er en groepsleerkrachten noemen we groepsbesprekingen. Tijdens deze 
gesprekken worden zowel de sociaal-emotionele als de cognitieve ontwikkeling van de kinderen besproken. 
Opvallende zaken worden op deze manier snel gesignaleerd. 
Voor de vakgebieden rekenen, spelling, werkwoordspelling, begrijpend lezen en technisch lezen worden 
didactische overzichten gemaakt waarop staat aangegeven op welke wijze de specifieke cognitieve 
ontwikkeling verloopt. Door observaties en onderwijsbehoeften in kaart te brengen is het duidelijk welke 
interventies er nodig zijn om de ontwikkeling te stimuleren en waar nodig een extra impuls te geven. Hierin 
staan concrete doelen waaraan in een specifieke periode gewerkt gaat worden. Ons streven is om de hulp 
en ondersteuning die een kind nodig heeft in de groep aan te bieden. De intern begeleider van onze school 
ondersteunt, begeleidt, coacht en geeft advies over het maken en uitvoeren van deze plannen. Wanneer 
groepsleerkrachten of ouders bezorgd zijn over de vorderingen of het gedrag van hun kind, wordt er in een 
overleg tussen groepsleerkracht en ouders besproken hoe de situatie verhelderd of verbeterd kan worden. 
De hulp van de intern begeleider kan gevraagd worden als de zorg niet wordt weg genomen. De intern 
begeleider spreekt algemene bevindingen en opvallende zaken door met de directeur van de school. 
 
Zorgteam (DIB) 
Het zorgteam bestaat uit de directeur en de intern begeleider en (wanneer wenselijk) een onderwijsadviseur. 
Het zorgteam monitort de ontwikkeling van de zorg, bespreekt deze ontwikkeling en komt daar waar nodig 
met voorstellen. Tevens komt het zorgteam met innovatievoorstellen en evalueert vaststaand beleid.  
 
CLB (Consultatieve Leerling Bespreking) 
Op basis van de groepsbespreking kan ervoor worden gekozen, indien er aanhoudende zorg is over de 
ontwikkeling van een kind, om deze leerling te bespreken tijdens een CLB. Een CLB wordt gevoerd door de 
intern begeleider en de desbetreffende groepsleerkracht van een kind met specifieke zorgbehoeften. De 
groepsleerkracht koppelt dit terug naar de ouders. Dit noemen we CLB intern. 
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Wanneer nodig besluit de IB-er om het advies van Expertise Netwerk Prodas in te schakelen. Het doel van 
deze besprekingen is om verheldering van de hulpvraag van de groepsleerkracht en de eventuele oplossingen 
en adviezen hierbij door te nemen. Dit wordt altijd weer teruggekoppeld naar de ouders. Dit noemen we CLB 
extern. 
 

ZAT (Zorg Advies Team) 

De zorg voor uw kind op school is breder dan specifieke schoolvorderingen. Omdat school midden in de 
samenleving staat, hebben we ook overleg met b.v. een buurtbrigadier, jeugd- en gezinscoach gezins- en 
jongerencoach, GGD, bso/peuterspeelzaal, Onis Jeugd en Jongerenwerk. In dit ZAT zitten de directeur en de 
intern begeleider van school. Eventueel kunnen ouders bij dit overleg uitgenodigd worden. Thema’s die aan 
de orde kunnen komen: pestgedrag, vandalisme rond school, veiligheid in en rond school, pedagogisch 
klimaat op school, social media, enz. 

In dit team wordt nooit zonder medeweten van ouders over leerlingen gesproken. 

Externe hulp 

Soms is het nodig externe hulp in te schakelen. Dit kan bij verschillende hulpverlenende instanties zoals: 
BCO, schoolarts, jeugdverpleegkundige van de GGD, logopedist, jeugd- en gezinscoach gezins- en 
jongerencoach, speciale school voor basisonderwijs en eventuele andere instanties. Overleg met externe 
instanties verloopt altijd in overleg met de ouders. 

Centrum voor Jeugd en Gezin Gezins- en jongerencoaches van gebiedsteam ZO Someren 

Uw kind gaat naar school om te leren. Dat gaat meestal goed. Maar er is natuurlijk meer dan school alleen. 
Uw kind speelt op straat, leeft in een gezin, heeft familie en vriendjes. Dingen die invloed hebben op zijn 
ontwikkeling en gedrag. Soms positief en soms negatief. Dat kan een ongunstige invloed hebben op de 
schoolprestaties. Niet bij alle problemen kan de school zelf de oplossing bieden. Dan kan de school advies 
vragen aan de jeugd- en gezinscoach gezins- en jongerencoach. Aan alle scholen in Someren zijn deze 
jeugd- en gezinscoaches gezins- en jongerencoaches werkzaam verbonden. Voor onze school is dat Ilona 
van Raak onze contactpersoon. Tel.: 06-36580604 E-mail: ilona.vanraak@ooastensomeren.nl 

Er zijn verschillende manieren waarop de jeugd- en gezinscoach gezins- en jongerencoach u helpt: 

· Een telefoongesprek met direct antwoord op uw vraag of doorverwijzing naar de juiste plaats. 

· Een gesprek op een locatie bij u in de buurt of op bezoek bij u thuis om de vraag helder te krijgen en 
gerichte tips waarmee u aan de slag kunt. 

· Een cyclus van een aantal gesprekken waarin u zelf stap voor stap aan de slag gaat. Er wordt gewerkt 
onder meer andere gewerkt met de methodiek positief opvoeden. Deze methodiek richt zich op het 
versterken van de band tussen ouders en kinderen, het bevorderen van wenselijk gedrag, het aanleren van 
nieuwe vaardigheden bij kinderen en het leren omgaan met ongewenst en storend gedrag van kinderen. 

· Heeft u een grotere hulpvraag, dan maakt u samen met de jeugd- en gezinscoach gezins- en 
jongerencoach een plan. Daarbij wordt er gekeken naar wat u zelf kunt, eventueel met hulp van familie, 
buren of vrienden, en waar u extra hulp bij nodig heeft. 

· Heeft u langdurige gespecialiseerde hulp nodig, dan kan de jeugd- en gezinscoach gezins- en 
jongerencoach de juiste hulp voor u inschakelen. 
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De gezins- en jongerencoach; voor hulp of vragen bij opvoeden en opgroeien 

Iedereen heeft weleens vragen over opvoeden en opgroeien. Soms vindt u het antwoord bij de mensen om 
u heen. En soms wilt u uw vraag stellen aan een deskundige. U kunt dan terecht bij de gezins- en 
jongerencoaches van Gebiedsteam ZO Someren. Deze jeugdprofessionals zijn er voor kleine en grote 
vragen van ouders en jongeren. Hebben zij niet meteen een antwoord, dan helpen zij u verder op weg met 
informatie, adviezen of begeleiding. Het uitgangspunt is altijd wat u zelf wilt en kunt. Als daarbij extra 
professionele hulp nodig is, kan de gezins- en jongerencoach die voor u inschakelen. 

Hoe helpt de gezins- en jongerencoach u? 

Er zijn verschillende manieren waarop de gezins- en jongerencoach u kan helpen: een telefonisch gesprek 
met direct antwoord op uw vraag of doorverwijzing naar de juiste plaats; een gesprek op een locatie bij u in 
de buurt of op bezoek bij u thuis om de vraag helder te krijgen en gerichte tips waarmee u aan de slag kunt; 
een cyclus van een aantal gesprekken waarin u zelf stap voor stap aan de slag gaat. 

We werken onder andere met de methodiek positief opvoeden. Deze methodiek richt zich op het 
versterken van de band tussen ouders en kinderen, het bevorderen van wenselijk gedrag, het aanleren van 
nieuwe vaardigheden bij kinderen en het leren omgaan met ongewenst en storend gedrag van kinderen. 

Heeft u een grotere hulpvraag, dan maakt u samen met de gezins- en jongerencoach een plan. Daarbij 
kijken we naar wat u zelf kunt, eventueel met hulp van familie, buren of vrienden, en waar u extra hulp bij 
nodig heeft. Heeft u langdurige gespecialiseerde hulp nodig, dan kan de gezins- en jongerencoach de juiste 
hulp voor u inschakelen. 

Waar vindt u de gezins- en jongerencoaches? 
De gezins- en jongerencoaches zijn werkzaam in het gemeentehuis. 
Ook zijn er gezins- en jongerencoaches gekoppeld aan: 
- Het consultatiebureau 
- Huisartsen 
- Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 
- Basisscholen en middelbaar voortgezet onderwijs 
De gezins- en jongerencoach die aan onze school verbonden is, is Ilona van Raak. 
Zij is te bereiken op het telefoonnummer 06-36580604 of per mail ilona.vanraak@ooastensomeren.nl 
  
Dossier 
Van elk kind wordt een (digitaal) dossier bijgehouden waarin Cito-uitslagen, verslagen van gesprekken, 
verslagen van onderzoeken, observaties, handelingsplannen en dergelijke zijn opgeborgen. Dit dossier is 
alleen toegankelijk voor teamleden. Ouders kunnen het leerlingdossier van hun kind inzien. Hiervoor kan een 
afspraak gemaakt worden met de groepsleerkracht of met de IB-er. Elke groepsleerkracht hanteert daarnaast 
een klassenmap, waarin de dagelijkse lesvoorbereidingen, groepsplannen en korte observaties zijn terug te 
vinden. Ook wordt het werk van leerlingen hierin geregistreerd. Met behulp van deze map houdt de 
groepsleerkracht de dagelijkse gang van zaken in de groep bij. 
 
Zorgroute op Bs LeerRijk 
De zorgroute wordt ingezet als de gewone leerlingzorg niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. Dit 
betekent dat het kind bijzondere educatieve behoeften heeft om optimaal tot ontwikkeling te komen. Elke 
volgende stap in deze route wordt genomen als de voorgaande geen bevredigende oplossing heeft gegeven. 

• De groepsleerkracht bespreekt met ouders de zorg die de school heeft over de ontwikkeling of het 

gedrag van het kind. De groepsleerkracht geeft in dat gesprek aan dat het kind bijzondere behoeften 

heeft om optimaal tot ontwikkeling te komen. 
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• Het kind wordt besproken tijdens de individuele leerlingbespreking. Hier zijn de intern begeleider, de 

groepsleerkracht van het kind en indien gewenst de ouders en/of iemand van het expertise netwerk 

Prodas aanwezig. Vervolgens worden er op basis van deze bespreking vervolgstappen besproken. 

Interne of externe CLB (zie boven). 

• De Intern begeleider ondersteunt de groepsleerkracht en geeft adviezen aan de groepsleerkracht die 

deze op zijn beurt bespreekt met de ouders. Deze adviezen zijn gericht op interventies op korte en/of 

lange termijn. In het Zorgteam worden specifieke interventies doorgesproken. 

• Als voorgaande stappen niet tot een tevreden oplossing hebben geleid en het kind heeft specifieke 

zorgbehoeften, dan kan een externe professional ingeschakeld worden die een nauwkeurig onderzoek 

doet. Het onderzoek zal antwoord geven op de vraag: Waarom ontwikkelt dit kind zich niet als 

verwacht en wat kunnen ouders, kind en school doen om de ontwikkeling van het kind positief te 

beïnvloeden? 

• Aan de hand van de adviezen die voortkomen uit het onderzoek wordt een plan opgesteld. 

 
Externe hulp 
Soms is het nodig externe hulp in te schakelen. Dit kan bij verschillende hulpverlenende instanties zoals: 
schoolarts, jeugdverpleegkundige van de GGD, logopedist, jeugd- en gezinscoach, speciale school voor 
basisonderwijs en eventuele andere instanties. Overleg met externe instanties verloopt altijd in overleg met 
de ouders. 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin (ZO Someren) 
Uw kind gaat naar school om te leren. Dat gaat meestal goed. Maar er is natuurlijk meer dan school alleen. 
Uw kind speelt op straat, leeft in een gezin, heeft familie en vriendjes. Dingen die invloed hebben op zijn 
ontwikkeling en gedrag. Soms positief en soms negatief. Dat kan een ongunstige invloed hebben op de 
schoolprestaties. Niet bij alle problemen kan de school zelf de oplossing bieden. Dan kan de school advies 
vragen aan de jeugd- en gezinscoach. Op alle scholen in Someren zijn deze jeugd- en gezinscoaches 
werkzaam. Voor onze school is dat Ilona van Raak. Tel.: 06-36580604 
E-mail: ilona.vanraak@ooastensomeren.nl 
Er zijn verschillende manieren waarop de jeugd- en gezinscoach u helpt: 

• Een telefoongesprek met direct antwoord op uw vraag of doorverwijzing naar de juiste plaats. 

• Een gesprek op een locatie bij u in de buurt of op bezoek bij u thuis om de vraag helder te krijgen en 

gerichte tips waarmee u aan de slag kunt. 

• Een cyclus van een aantal gesprekken waarin u zelf stap voor stap aan de slag gaat. Er wordt gewerkt 

onder meer met de methodiek positief opvoeden. Deze methodiek richt zich op het versterken van 

de band tussen ouders en kinderen, het bevorderen van wenselijk gedrag, het aanleren van nieuwe 

vaardigheden bij kinderen en het leren omgaan met ongewenst en storend gedrag van kinderen. 

• Heeft u een grotere hulpvraag, dan maakt u samen met de jeugd- en gezinscoach een plan. Daarbij 

wordt er gekeken naar wat u zelf kunt, eventueel met hulp van familie, buren of vrienden, en waar 

u extra hulp bij nodig heeft. 

• Heeft u langdurige gespecialiseerde hulp nodig, dan kan de jeugd- en gezinscoach de juiste hulp voor 

u inschakelen. 

 
 
Jeugdgezondheidszorg 
De afdeling Jeugd van de GGD begeleidt jeugdigen van 4 tot 19 jaar, met als doel de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van de schoolgaande jeugd te bevorderen. Bs LeerRijk werkt samen met een team van 
deskundigen vanuit de unit Jeugd van de GGD. Gedurende de basisschoolperiode komt uw kind een aantal 
keren in contact met medewerkers van deze afdeling. 
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De volgende onderzoeken worden bij alle kinderen verricht: 
Onderzoek in groep 2: 
Gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en jeugdartsassistente in aanwezigheid van de ouders. Tijdens dit 
onderzoek wordt aandacht besteed aan de lichamelijke gezondheid van uw kind, maar er wordt ook 
gesproken over het gedrag, omgang met anderen, slaap- en eetgewoonten e.d.  
 
Onderzoek in groep 7: 
In groep 7 vindt er een gezondheidsonderzoek door de verpleegkundige plaats. Ouders en kind worden 
hiervoor uitgenodigd. Dit onderzoek richt zich op de algemene gezondheidstoestand van het kind. Groei, 
ontwikkeling, houding en eventueel gehoor worden onderzocht. Tevens worden in het gesprek met ouders 
en kind gedrag, leefstijl, en opvoedingsvragen besproken. Voor dit onderzoek krijgen ouders een persoonlijke 
uitnodiging. Voor alle leerlingen van Bs LeerRijk geldt dat er op verzoek van de leerling zelf, ouders, 
groepsleerkrachten of derden een afspraak gemaakt kan worden met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige 
en/of de logopedist. Hierbij kan het gaan om gerichte vragen met betrekking tot het horen, zien of de 
lichaamshouding. Maar ook vragen over het functioneren van het kind in de omgang met anderen of 
opvoedingsvragen kunnen in zo’n extra afspraak aan bod komen. Soms wordt een kind naar aanleiding van 
een eerder gezondheidsonderzoek van de GGD of op aangeven van de arts van het consultatiebureau extra 
opgeroepen. 
 
Zorg voor Jeugd 
Als basisschool zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld 
om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren 
en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en 
jongeren worden vermeden en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter 
worden afgestemd. 
Binnen onze organisatie kunnen de intern begeleider en de directeur zorgsignalen afgeven in Zorg voor 
Jeugd. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd. 
 
Zieke leerlingen 
Als uw kind ziek is, dient u dat zo snel mogelijk te melden bij de school. Als blijkt dat uw kind door een ernstige 
ziekte voor een langere tijd niet naar school kan komen, dan is het van belang dat u dit aan de 
groepsleerkracht kenbaar maakt. De groepsleerkracht kan dan samen met u bekijken hoe wij het onderwijs 
aan uw kind toch kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruikmaken van de deskundigheid van een 
consulent onderwijsondersteuning zieke kinderen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het academisch 
ziekenhuis. Datzelfde kan ook voor de onverhoopte situatie dat uw kind in het ziekenhuis moet verblijven of 
regelmatig voor behandelingen naar het ziekenhuis moet. 
Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook al is zij/hij ziek, te zorgen voor goed 
onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat een leerling van onze school, ook als zij/hij ziek is, een 
goed contact heeft met de klasgenoten en groepsleerkracht. Zeker een leerling die voor langere tijd door 
ziekte niet op school kan komen, moet weten en ervaren dat zij/hij ook dan meetelt en erbij hoort. 
Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk, omdat een zieke leerling dan actief blijft 
met wat bij het dagelijks leven hoort, namelijk: onderwijs. 
Hierdoor wordt voorkomen dat een leerling die ziek is achter raakt, waarbij er zelfs sprake kan zijn van 
doubleren. 
Wilt u meer informatie over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u dit vinden op de website van Ziezon: 
www.ziezon.nl. 
Daarnaast hebben wij een aantal richtlijnen op papier staan hoe wij omgaan met ‘zieke leerlingen’. Dit 
protocol kunt u op school inzien. 
 
 
  

http://www.zorgvoorjeugd.nu/
http://www.zorgvoorjeugd.nu/
http://www.ziezon.nl/
http://www.ziezon.nl/
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Protocol medisch handelen   
In 2011 is voor alle scholen een protocol medisch handelen ingevoerd. Hierin leggen we alles vast wat de 
school moet weten over de ziekte van uw kind; van medicijngebruik tot wat we als school in bepaalde 
situaties moeten ondernemen. Op het aanmeldingsformulier worden alle belangrijke gegevens gevraagd, 
zodat de school hier rekening mee kan houden. Mocht er iets wijzigen in de medische situatie of het 
medicijngebruik van uw kind, dan verzoeken wij u dringend dit schriftelijk door te geven aan de 
groepsleerkracht. De volledige, meest actuele, tekst ‘protocol medisch handelen’ vindt u op de website. 
 
 
Verlies en rouwverwerking 
Stichting Prodas heeft al een aantal jaren een programma gericht op de rouw- en verliesverwerking van 
kinderen bij dood en echtscheiding.  
Bij echtscheiding of wanneer iemand in de (naaste) omgeving overleden is, is het voor het kind belangrijk om 
zich veilig te voelen in een vertrouwde omgeving. Want alléén als het kind zich veilig voelt, zal het toekomen 
aan het verwerken van verlies. Anderen die dichtbij het kind staan, kunnen iets van de veiligheid bieden die 
kinderen nodig hebben om hun verdriet te uiten. Een van die veilige plekken is de school. Daarom heeft 
Prodas ervoor gekozen om op elke school iemand in de gelegenheid te stellen zich hierin te scholen. Op Bs 
LeerRijk is dat Renee Wilmsen  
Het kan zijn dat er kinderen zijn die het nodig hebben om met andere kinderen te kunnen praten over wat 
ze meemaken of meegemaakt hebben. Voor deze kinderen is er – Prodasbreed – de mogelijkheid om een of 
twee keer per schooljaar deel te nemen aan een specifieke contactgroep voor leerlingen, onder begeleiding 
van speciaal opgeleide leerkrachten. Dit is altijd een bovenschoolse voorziening.  
 
 

https://www.bsleerrijk.nl/ouder-informatie/formulieren/medisch-protocol/
https://www.bsleerrijk.nl/ouder-informatie/formulieren/medisch-protocol/
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Passend Onderwijs 
 
Wat is passend onderwijs? 
Goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Alle kinderen 
verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van 
hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Voor de meeste kinderen is het reguliere 
onderwijs de beste plek, want dat biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding, meedoen in de 
samenleving en zelfredzaamheid. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De 
ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, vormt in het regulier en speciaal 
onderwijs het uitgangspunt. Ouders worden bij de keuze nauw betrokken. 
 
Basisschool LeerRijk participeert in het Samenwerkingsverband (SWV) Helmond-Peelland PO. Het 
samenwerkingsverband streeft een aantal doelen na. 
SWV Helmond-Peelland PO biedt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk 
ondersteuning binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school. Dit gebeurt in overleg met de ouders 
en de leerlingen. De missie van SWV Helmond-Peelland PO is dan ook: voor iedere leerling een passend, 
thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijs ondersteunings- en zorgaanbod. 
Het SWV ziet ouders als gelijkwaardige partners. Ouders hebben een belangrijke stem bij het kiezen van een 
passend onderwijsaanbod. Op deze wijze zijn zowel school als ouders eigenaar van de oplossing en voelen zij 
zich verantwoordelijk voor het te behalen resultaat.  
Kinderen die op een van de basisscholen uit het samenwerkingsverband niet verder geholpen kunnen 
worden, kunnen worden doorverwezen naar een speciale school voor basisonderwijs van het 
samenwerkingsverband. In ons samenwerkingsverband is dit de Brigantijn. Ook verwijzing naar Speciaal 
Onderwijs kan een oplossing zijn. Hiertoe is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt afgegeven 
door een commissie nadat zij zich hebben laten adviseren door school, ouders en deskundigen. De 
gesprekken tussen thuisschool, ouders en deskundigen van een andere school of instelling noemen we 
Triade-gesprekken.  
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Meer- of hoogbegaafd 
Basisschool LeerRijk schenkt extra aandacht aan (hoog)begaafde kinderen: Vroeger was de zorg vooral op de 
zwakke leerlingen gericht. Hoogbegaafde leerlingen konden zichzelf wel redden, was de overheersende 
mening. Het aangeboren talent werd als een luxe gezien, waarin je geen extra tijd hoefde te steken. 
Bovendien was het een typisch Nederlands cultuurverschijnsel dat je je hoofd niet te ver boven het maaiveld 
uit mocht steken. De laatste tien jaar is het denken over deze groep kinderen veranderd. Want inmiddels 
staat wel vast dat ook hoogbegaafde leerlingen extra aandacht en een eigen benadering behoeven.  
 
Binnen Prodas wordt er op dit gebied flink aan de weg getimmerd. Veel leerkrachten hebben extra scholing 
gehad in het omgaan met begaafdheid via de Prodas-Academie. Er zijn intervisiebijeenkomsten met 
leerkrachten van de Plusklas en er is een Hi-Levelgroep waarin leerkrachten ervaringen uitwisselen. Enkele 
leerkrachten zijn geschoold tot specialist (hoog)begaafdheid.  
Door middel van klassenmanagement, differentiatie en het maken van groepsoverzicht wordt voor deze 
leerlingen onderwijsaanbod op maat gezocht. Wanneer nodig, is het mogelijk om meer- of hoogbegaafde 
kinderen aan te melden voor de Plusklas. De plusklas is een speciale klas, waarin kinderen van verschillende 
basisscholen een dagdeel bij elkaar komen om bezig te zijn met activiteiten die op hun niveau liggen, om te 
leren leren en om te leren om te gaan met hun begaafdheid. Een speciale commissie bepaalt of het kind voor 
een bepaalde periode een plekje kan krijgen in één van de drie Plusklassen. In gevallen dat een leerling toch 
meer nodig heeft dan school kan bieden is er de mogelijkheid om naar het Leo Onderwijs op Bs Willibrordus 
in Deurne te gaan. Dit is een fulltime onderwijsvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen. 
 
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 
Het omgaan met taal en leesproblemen en dyslexie valt binnen de basisondersteuning van de school. 
Alleen als de begeleiding van de school onvoldoende aanslaat, is doorverwijzing naar meer gespecialiseerde 
zorg aan de orde. In de groep van kinderen met dyslexie heeft ongeveer de helft geen ernstige enkelvoudige 
dyslexieklachten (EED; Enkelvoudig duidt op geen combinatie met een andere stoornis). Deze kinderen 
komen niet in aanmerking voor specialistische behandeling binnen de jeugdhulp door gemeenten. Voor de 
kinderen die wel in aanmerking komen voor EED, is de gemeente financieel verantwoordelijk voor 
diagnostiek en behandeling. Dit is vanaf 1 januari 2015 geregeld in de Jeugdwet. 
De Gemeenten binnen Zuidoost-Brabant hebben hierover de volgende afspraken gemaakt met het 
onderwijs: 

1. De school signaleert lees/spellingsproblemen en/of mogelijke dyslexie. De school biedt 

ondersteuning volgens protocol en legt een leesdossier aan. 

2. Wanneer blijkt dat de ondersteuning niet afdoende is en er een vermoeden is van EED, dan is er de 

mogelijkheid voor ouders om een aanvraag in te dienen voor diagnostiek EED. Dit doen zij bij de 

toegang van de gemeente.  

3. Wanneer de ouders besluiten een aanvraag in te dienen, is een volledig en inhoudelijk correct 

leesdossier een voorwaarde voor toekenning van diagnostiek.  

4. De medewerker van de toegang bij de gemeente checkt bij de ingediende aanvraag nogmaals het 

leesdossier op volledigheid. 

5. Wanneer het leesdossier volledig is, wordt de toekenning voor diagnostisch onderzoek door middel 

van een beschikking schriftelijk naar de ouders gestuurd. Als er daadwerkelijk EED wordt vastgesteld, 

wordt er een beschikking opgemaakt voor behandeling. 

6. De ouders kunnen vervolgens terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder voor dyslexiezorg.  

De volledige regeling kunt u nalezen op de site van het Samenwerkingsverband Peelland PO 
www.swv-peelland.nl onder het kopje ‘downloads’. Daar vindt u ook alle adressen van contactpersonen en 
instant 
 

http://www.swv-peelland.nl/
http://www.swv-peelland.nl/
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Groep 8 - De Advisering van de schoolverlaters 

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs. 
Alle ouders van de kinderen uit groep 7 en 8 krijgen uitleg over de mogelijkheden in verband met de keuze 
voor het voortgezet onderwijs. Hiervoor wordt een infoavond belegd op het Varendonck College. Ouders 
krijgen hiervan een uitnodiging. 

 

 
De advisering 
Stichting Prodas stelt:  
“Voor groep 8 is het een spannend jaar. Welke vorm van vervolgonderwijs zal het worden? Van de school 
mag u een gedegen advies verwachten. Wat is een gedegen advies, hoe komt dat tot stand en hoe is de 
communicatie?” 
In groep 7 mag u van de school al een indicatie verwachten, een preadvies. Het kan nog globaal zijn, maar de 
hoofdlijn is er. In het advies wordt gekeken naar de resultaten van het kind in het leerlingvolgsysteem. Hierbij 
wordt gebruikgemaakt van een matrix die de resultaten vertaalt naar een best passend schooltype. Ook 
wordt rekening gehouden met persoonlijke eigenschappen van het kind, die belangrijk zijn voor het leren. 
Bovendien is in het advies ook de mening verwerkt van de andere leerkrachten, de interne begeleider en de 
directie. Samen zijn zij de specialisten die uw kind elke dag op school meemaken.  
Wanneer u zich niet kunt vinden in het advies, dan kunt u binnen 14 dagen in beroep gaan bij het bestuur 
van PRODAS (zie website). De procedure die de school gevolgd heeft, wordt dan getoetst. Als de procedure 
goed gevolgd is, staat de uitkomst niet meer ter discussie. U ontvangt hierover altijd binnen 14 dagen bericht.  
 
 
Voortgezet onderwijs 
U bent vrij om uw kind aan te melden waar u wilt. Elke school voor voortgezet onderwijs heeft het recht, om 
te gaan met het advies van de basisschool, zoals de school denkt dat het goed is. Uitgangspunt is echter te 
allen tijde het advies dat door de basisschool is afgegeven. Sommige scholen koppelen er een intakegesprek 
aan. Weer andere scholen bieden ouders een mogelijkheid om een second opinion te laten meewegen in 
hun beslissing een leerling wel of niet toe te laten. 
 
 
De procedure op Bs LeerRijk  

Onze school heeft een uitvoerige werkwijze gekozen voor de advisering, waarbij alle leerkrachten van de 
school worden betrokken. Zoals door Prodas gesteld, vinden wij ook dat het oordeel van de leerkrachten van 
groep 7 en 8 het zwaarste weegt. De intern begeleider en directeur zijn nauw betrokken bij de vorming van 
het advies. Zij checken de gegevens en kijken of de procedures op de juiste wijze zijn gevolgd.  
In groep 7 krijgt u van ons een indicatief advies aan het eind van het schooljaar. Dat richtinggevend advies 
wordt op basis van de dan bekende gegevens opgesteld door de leerkrachten van groep 7, in overleg met de 
intern begeleider, leerkracht groep 8 en de directeur.  
In groep 8 wordt de uiteindelijke adviesprocedure in gang gezet. Voorafgaand aan het advies wordt in de 
groep een SchoolVragenLijst afgenomen. Hierbij geven kinderen aan hoe ze over zichzelf denken met 
betrekking tot diverse schoolse zaken.  
In december/januari worden de leerlingen via de school in de gelegenheid gesteld om minilessen te volgen 
op het Varendonck College. Deze minilessen kunnen gevolgd worden op de schooltypen, vmbo, 
havo/vwo, Technasium en Gymnasium. Het is hierbij de bedoeling dat ze zoveel mogelijk de minilessen 
bezoeken van het type onderwijs dat past bij de te verwachten uitstroom. Op andere scholen regelen wij dit 
niet centraal.  
In december t/m februari worden informatieavonden en open dagen gehouden op de scholen voor 
voortgezet onderwijs. Deze data geven wij aan de ouders door evenals de brochures die door het ministerie 
van onderwijs en de VO-scholen worden uitgegeven.  
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In februari maakt de school het definitieve schooladvies middels een persoonlijk adviesgesprek bekend aan 
de ouders. Hierbij wordt tevens het onderliggende onderwijskundig rapport besproken, zoals dat aan het VO 
wordt aangeboden. Het schooladvies geldt voor de scholen voor Voortgezet Onderwijs in onze regio als 
bepalend. De uiteindelijke aanmelding op de nieuwe school zal door de ouders moeten worden gedaan. In 
juni volgt meestal een kennismaking op de nieuwe school.  
Na de uitslag van de eindtoets worden de resultaten te vergeleken met het afgegeven advies. Als een 
resultaat op de eindtoets beduidend hoger is, zal het advies opnieuw bekeken worden. Dit kan resulteren tot 
een heroverweging van het advies. Bij een lager resultaat van de eindtoets blijft het afgegeven advies altijd 
ongewijzigd.  
 
Tijdlijn beoordeling en advisering 
groep 3 t/m 8 2 Rapporten 

groep 3 t/m 8 jaarlijks LOVS-toetsen en methodetoetsen 

groep 1 t/m 8 jaarlijks Kijk! Observaties (oktober-april) 

groep 7 juni/juli Richtinggevend advies 

groep 8 oktober en januari Afname SchoolVragenLijst 

groep 8 september Start LWOO-traject  

groep 8 oktober Informatieavond voor ouders 

groep 8 oktober Volgen van minilessen 

groep 8 november/december Verspreiden brochures 

groep 8 januari/februari Informatieavonden en open dagen VO 

groep 8 februari Adviesgesprek 

groep 8 maart Aanmelden op VO-school 

groep 8 april Eindtoets basisonderwijs 

groep 8 mei Eventuele heroverweging advies n.a.v. 

uitslagen eindtoets 

groep 8 Juni Kennismaking op nieuwe school 

 
 
LWOO: LeerWeg Ondersteunend Onderwijs 
Voor sommige kinderen kan de voorgaande beschrijving anders verlopen. Dit is het geval als de 
schoolresultaten niet op het gewenste niveau liggen en er in het vervolgonderwijs extra aandacht nodig is 
voor de leerling. Deze kinderen kunnen dan geplaatst worden in het LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. 
Dit betreft de reguliere vmbo-opleiding waarbij de groepen kleiner zijn en er meer ruimte is voor individuele 
begeleiding. Omdat dit een wat langer traject vergt, moet er ook eerder worden aangemeld. De aanmelding 
dient direct in het begin van het schooljaar te gebeuren.  
Ouders die dit aangaat, krijgen hiervan afzonderlijk bericht. De school voor Voortgezet Onderwijs belegt 
hiervoor ook een aparte informatiebijeenkomst. Dit traject start direct bij de start van het nieuwe schooljaar.           
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Uitstroom leerlingen van Bs LeerRijk naar het VO 
 

  14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

Praktijkonderwijs   0%   0%   0%   0%   0% 

VMBO basis + LWOO 2 7% 2 8% 2 8%   0% 2 8% 

VMBO kader + LWOO 1 3% 1 4% 1 4%   0%  1 4% 

VMBO kader/gt + LWOO   0%   0% 1 4%   0%   0% 

VMBO gt + LWOO 1 3% 1 4% 1 4%   0%   0% 

VMBO basis   0%   0%   0%   0% 2 8% 

VMBO kader 4 14% 3 13% 2 8% 2 8%  0% 

VMBO kader/gt 2 7%   0% 5 19% 1 4%   0% 

VMBO gt 4 14% 8 33% 2 8% 10 42% 6 24% 

HAVO kans   0% 2 8% 1 4% 2 8%   0% 

HAVO 10 34% 1 4% 8 31% 4 17% 7 28% 

HAVO / VWO 3 10% 4 17% 1 4% 1 4% 1 4% 

VWO 2 7% 2 8% 2 8% 4 17% 6 24% 

Totaal aantal: 29 100% 24 100% 26 100% 24 100% 25 100% 
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GGD 
 
 
 

 

 

Gelukkig gezonde kinderen 

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? 

 

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger gaat 

u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende 

omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens 

twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.  

 

Jeugdgezondheid 

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team 

bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. 

Zij werken nauw samen met gedragswetenschapper(s) van de GGD. Jeugdgezondheid neemt deel aan de 

zorgstructuur van de school. 

 

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  

 

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit 

onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling 

van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en schoolverzuim. 

Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.  

 

Even praten…. 

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere 

kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee 

omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van 

Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp 

en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.  

 

Extra informatie 

Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 

www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking 

met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.  

 

Inentingen  

http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.informatiediehelpt.nl/
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In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, 

Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie 

tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een 

aantal centrale locaties in de regio. 

 

Altijd welkom 

Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt 

contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.  

 

• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders 

• Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 

uur.  

 

De GGD doet meer: 

- De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en 

seksualiteit.   

- Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies. 

- GGD medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en 

kinderen. 

- De GGD ondersteunt scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden 

- Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 

jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere 

gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.  

 
  

http://www.ggdbzo.nl/ouders
http://www.ggdbzo.nl/ouders
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9 Stichting PRODAS    

 
 
Stichting Prodas staat voor Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren. Binnen de stichting bieden zo'n 450 
medewerkers kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs aan circa 4.300 leerlingen. Op dit moment zijn 24 
basisscholen bij de stichting aangesloten waaronder één school voor speciaal basisonderwijs met vestigingen 
in Someren en Deurne.  
Prodas wil bijdragen aan het geluk en de ontwikkeling van kinderen in de regio en doet dat door te streven 
naar een hoge kwaliteit van onderwijs. Het bestuurskantoor is een kleine, efficiënte organisatie die de 
juiste voorwaarden creëert voor de scholen. Zo zorgt Prodas voor het financiële en materiële beleid, de 
hoofdlijnen van het personeelsbeleid, het aanbod van scholing en training in de Prodas Academie, het 
regelen van vervanging, gebouwbeleid, verzekeringen en ICT. Maar ook voor zaken als ‘aandacht voor 
hoogbegaafden’ via de Plusklassen en innovatieve werkwijzen om bijvoorbeeld invulling te geven aan de 21 
century skills.  

Stichting Prodas vindt het belangrijk dat elke school de ruimte en verantwoordelijkheid heeft om het 
onderwijs zelf vorm te geven. De aangesloten scholen hebben ieder hun eigen visie, identiteit, 
onderwijsconcept en doelstellingen. Ze voeren hun eigen onderwijskundig beleid. Dat gebeurt wel binnen 
gestelde beleidskaders en gezamenlijke waarden. Zo richt iedere school zich op zelfverantwoordelijkheid, 
werken vanuit waarden en normen, profileert zich als lerende organisatie en handelt innovatief en proactief.   
 
Voor de ouders is de school het aanspreekpunt. Stichting Prodas werkt achter de schermen en zorgt ervoor 
dat de scholen zich maximaal kunnen richten op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs aan de 
kinderen in de regio. Want dat is waar het om draait! 
 
Kijk voor meer informatie ook eens op www.prodas.nl. 
  
Stichting PRODAS 
Namens de Raad van Bestuur 
 
 
Gedragscode 
Voor alle mensen die in de school met kinderen werken, geldt een gedragscode. In de gedragscode staan 
spelregels hoe er met elkaar wordt omgegaan en hoe er om wordt gegaan met zaken als privacy, Internet 
e.d.  
Alle leerkrachten, directie, stagiaires, vrijwilligers dienen deze gedragscode te onderschrijven, voordat zij in 

de school aan de slag mogen. De gedragscode vindt u op www.prodas.nl 

  

http://www.prodas.nl/
http://www.prodas.nl/
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10 Kinderdagopvang Norlandia: peutergroep en buitenschoolse opvang 
 

Peutergroep LeerRijk 
In Bs LeerRijk bieden we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
peuterspeelzaalwerk aan peuters in de leeftijd van 2 - 4 jaar. De 
peuterspeelzaal is geopend gedurende 40 schoolweken van 8.30 tot 
12.00/12.30 uur. In de peutergroep bieden de pedagogisch medewerkers de 
peuters een rijke omgeving aan waarin taal, normen en waarden en 
ontwikkelingsgerichte activiteiten worden aangeboden. Veiligheid in de zin 
van geborgenheid en vertrouwen staan voorop. Er wordt intensief 
samengewerkt met de basisschool in de vorm van allerlei activiteiten; zo 
leren de peuters de school, kinderen en de leerkrachten kennen.  

In de peutergroep werken we met de vroegschoolse educatieve (VVE) methode Piramide en het kindvolg-
registratie-systeem “Kijk 0-7”. Dit met als doel om elk kind optimale ontwikkelingskansen te bieden en 
om eventuele achterstanden in een vroeg stadium aan te pakken. Hierbij werken we onder andere nauw 
samen met het basisonderwijs, Centrum Jeugd en Gezin, het consultatiebureau, Welzijnswerk, de 
bibliotheek, Combinatie Jeugdzorg, logopedisten, opvoedondersteuners en fysiotherapie. Norlandia staat 
ook voor een goede doorgaande lijn naar de basisschool.  
Het peuterarrangement wordt aangeboden onder de Wet Kinderopvang of met behulp van gemeentelijke 
subsidie. Ouders die gebruik kunnen maken van de Wet Kinderopvang kunnen de kinderopvangtoeslag 
aanvragen bij de Belastingdienst. De eigen bijdrage is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen. Ouders 
die geen gebruik kunnen maken van de Wet Kinderopvang betalen een vaste ouderbijdrage. Het bedrag 
is vastgesteld door de gemeente Someren. 

 
Voorschoolse opvang LeerRijk (VSO) 
We bieden voorschoolse opvang bij BS LeerRijk aan van 7.30-8.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag. Mocht u eerder opvang nodig hebben, dan is dit altijd bespreekbaar. Op woensdag bieden we 
de voorschoolse opvang aan in de Mariaschool in Someren. Mocht er voldoende belangstelling zijn voor 
de woensdag dan willen we dit ook op Bs LeerRijk aanbieden. Mocht u geïnteresseerd zijn, laat het ons 
dan even weten. 
 
Buitenschoolse opvang LeerRijk (BSO) 
Daarnaast zijn alle kinderen van 4 tot 13 jaar welkom bij de BSO-groep in Bs LeerRijk op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Op woensdag is de mogelijkheid om BSO af te nemen bij de BSO Mariaschool in 
Someren, mocht er voldoende belangstelling van LeerRijk zijn dan bieden we de BSO aan in LeerRijk. De 
BSO in de basisschool geeft kinderen een vertrouwd en veilig gevoel. 
Tijdens  de  BSO-dagen  worden  er  allerlei activiteiten  en  workshops aangeboden,  
activiteiten  die  tevens  de  ontwikkeling  van kinderen  bevorderen  op  cultureel,  creatief  en sportgebied.  
We  werken  met  vaste pedagogisch medewerkers. Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, werken 
we met onze medewerkers  met  video-interactiebegeleiding en persoonlijke intervisiemomenten.  
Middels  VIB en intervisie worden  de  pedagogisch medewerkers  zich  meer  bewust  van  eigen handelen, 
wat  tot  uiting  komt  in  onze begeleiding,  interactie  en  communicatie   
met kinderen  en  ouders.  Ook  werken  we  met  het project: ‘Werken aan Welbevinden’ waarbij jaarlijks 
elk kind extra geobserveerd wordt. Het begrip ‘welbevinden’ is een uitdrukking waarmee we bedoelen 
‘lekker in je vel zitten’, ‘het naar je zin hebben’, of ‘je prettig en op je gemak voelen’. Met dit project 
bewaken en verbeteren we de kwaliteit van onze opvang. We werken met Bureau Bewegingsontwikkeling 
om zoveel mogelijk sportactiviteiten aan te bieden.  
Doel van de opvang: kinderen een veilige en fijne plek bieden met leuke, uitdagende activiteiten. 
Ouders worden uiteraard nauw betrokken bij de BSO-activiteiten.  
 
Voor meer informatie over de BSO kunt u contact opnemen met de medewerkers waar ze u en uw 
kind(eren) graag een rondleiding geven, telefoonnummer: 06 45785997 of bso-leerrijk@norlandia.nl 
U kunt ook contact opnemen met het hoofdkantoor, monique.broeren@norlandia.nl telefoonnummer:  
0411  688228  of  via https://norlandia.nl/.   

mailto:bso-leerrijk@norlandia.nl
mailto:bso-leerrijk@norlandia.nl
mailto:monique.broeren@norlandia.nl
mailto:monique.broeren@norlandia.nl
https://norlandia.nl/
https://norlandia.nl/
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Afkortingenlijst: 
 
BVL   Brabants Verkeersveiligheids Label 
CLB   Consultatieve Leerling Bespreking (i = intern; e = extern) 
EED   Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 
GGD   Gemeentelijke Gezondheids Dienst 
IB-er   Intern Begeleider 
Knd.   Kinderen 
Lln.    Leerlingen 
MR   Medezeggenschapsraad 
MT   Management Team 
OV   Ouder Vereniging 
VVE   Vroeg- en Voorschoolse Educatie 
VVTO   Vroeg Vreemde Talen Onderwijs 
WTO    Wetenschap Techniek en Onderzoek 
ZAT   Zorg Advies Team 


