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1 Voorwoord 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Dit is de schoolgids van basisschool Sint Medardus.  
Onze school is onderdeel van Stichting Wijzers in onderwijs.  
 
In de schoolgids kunt u lezen wat wij voor school willen zijn en hoe we dit organiseren.  
Ook kunt u alle praktische informatie over onze school in deze gids terugvinden.  
 
De schoolgids staat ook op de schoolwebsite www.medardus.nl.  
We verwijzen regelmatig naar onze websites www.medardus.nl en 
www.wijzersinonderwijs.nl, waar verder en uitgebreider wordt ingegaan op bepaalde 
aspecten.  
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de school.  
 
Namens het team wens ik u en uw kind(eren) een goed, fijn en succesvol schooljaar toe. 
 
Marieke de Wit, 
Directeur  
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2 Onze school 
 

2.1  Waar de school voor staat 
 
Basisschool Sint Medardus staat in het mooie dorp Wessem. 
Wessem is een klein dorp, waarin de mensen verbonden zijn met elkaar en waar men elkaar 
opzoekt in verenigingen en bij het organiseren van activiteiten voor het dorp. 
Onze school wil hiervan een onderdeel zijn en zoekt dan ook steeds meer de samenwerking 
met het dorp, de verenigingen en ondernemers.  
 
Onze school behoort sinds 2018 bij de stichting Wijzers in Onderwijs en maakt deel uit van 
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden Limburg 31-02. Dit 
samenwerkingsverband omvat een aantal scholen voor speciaal onderwijs (SO), alle 
basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) in gemeente Maasgouw, 
Echt-Susteren, Leudal, Roerdalen en Roermond. 
 
Sint Medardus is een school met ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. Dit zijn 
allemaal combinatiegroepen.  
Op onze school wordt gewerkt middels het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat de 
leerstof gekoppeld is aan een bepaald leerjaar. We zijn echter steeds meer op zoek naar 
mogelijkheden om het onderwijs aan te laten sluiten op het individu en zullen soms van het 
jaarklassensysteem afwijken. Dat betekent dat de kinderen niet altijd ingedeeld zullen 
worden op leeftijd, maar op niveau.  
Binnen onze katholieke school willen we open staan voor alle kinderen, ongeacht hun 
geloofsovertuiging of etnische achtergrond.  
Ook kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften zijn welkom op onze school.  
We vragen ons daarbij voortdurend af of wij voldoende kunnen afstemmen op de specifieke 
behoeften van het betreffende kind. We nemen hier een positief open houding in aan.  
Door scholing (individueel of in teamverband) blijven we werken aan de competenties van de 
leerkrachten om daarmee nog beter te kunnen afstemmen op de diverse 
ondersteuningsvragen. Meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden vindt u in het 
School Ondersteunings Profiel op de website.  
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2.2  De visie van de school 
 
Missie 

Basisschool Sint Medardus wil kwalitatief goed onderwijs verzorgen en kinderen 
voorbereiden op hun toekomst. Kernwaarden daarbij zijn Samenwerking, Talentontwikkeling, 
Verantwoordelijkheid en Veiligheid.  
 
Visie 

Hieronder staat een beknopte versie van de visie van de school. In het schoolplan en op de 
website vindt u de uitgebreide versie. 
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2.3  Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u 
Wij bieden een zo veilig mogelijke leeromgeving voor de leerlingen. 
Wij hebben een open houding en nemen kinderen en ouders serieus.  
Wij doen ons uiterste best om alle leerlingen die zorg te bieden, waar zij behoefte aan 
hebben. 
 
Wanneer u uw zoon of dochter aanmeldt op onze school, verwachten wij dat u zich 
conformeert aan de manier van werken van onze school. 
Wij verwachten dat ouders ons volledig informeren over belangrijke zaken die betrekking 
hebben op de ontwikkeling van hun kind. 
Wij verwachten dat kinderen zindelijk zijn wanneer ze op onze school komen. 
Wij verwachten dat ouders vertrouwen op de professionaliteit van ons team. 
 
Wij vinden dat de kinderen op onze school, hun ouders en wij als school een gezamenlijk 
belang hebben: het beste voor het kind! 
Onze leerkrachten zijn onderwijsprofessionals en verantwoordelijk voor het onderwijs aan de 
kinderen en de organisatie hiervan.  
Onze ouders zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om opvoeding en kennis over het kind. 
Zij zijn verantwoordelijk voor de opvoeding.  
Kinderen doen op onze school mee met het stellen van doelen en denken over oplossingen.  
We denken met elkaar mee, maar gaan niet op elkaars stoel zitten.  
 
 

2.4  Het team 
 
Leerkrachten: 
Erna Driessens erna.driessens@wijzersinonderwijs.eu  
Esther Jongen esther.jongen@wijzersinonderwijs.eu 
Tinie Luijs tinie.luijs@wijzersinonderwijs.eu 
Ruth Smeets ruth.smeets@wijzersinonderwijs.eu 
Lianne Theunissen lianne.theunissen@wijzersinonderwijs.eu 
Laura Tonnaer laura.tonnaer@wijzersinonderwijs.eu 
 
Onderwijsassistent: 
Linda Kleinheerenbrink linda.kleinheerenbrink@wijzersinonderwijs.eu 
 
Interne Begeleider: 
Jantine van der Ham jantine.vanderham@wijzersinonderwijs.eu 
 
Directeur: 
Marieke de Wit directie.medardus@wijzersinonderwijs.eu 
 
Administratie: 
Claire Hendricks claire.hendricks@wijzersinonderwijs.eu 
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3 Organisatie van het onderwijs 
 

3.1           Groepsindeling en bezetting van de groepen 
 
 Groep 

1-2 a 
Groep 
1-2 b 

Groep 
3-4 

Groep 
4-5 

Groep 
6-7-8 

     hele dag ochtend 
Maandag Tinie 

Luijs 
Laura 
Tonnaer 

Ruth 
Smeets 

Esther 
Jongen 

Lianne 
Theunissen 

Linda 
Kleinheerenbrink 

Dinsdag Tinie 
Luijs 

Laura 
Tonnaer 

Ruth 
Smeets   

Esther 
Jongen   

Lianne 
Theunissen 

Linda 
Kleinheerenbrink 

Woensdag Tinie 
Luijs 

Erna 
Driessens 

Ruth 
Smeets   

Esther 
Jongen   

Lianne 
Theunissen 

Linda 
Kleinheerenbrink 

Donderdag Tinie 
Luijs 

Erna 
Driessens 

Ruth 
Smeets   

Esther 
Jongen   

Lianne 
Theunissen 

Linda 
Kleinheerenbrink 

Vrijdag   Ruth 
Smeets   

Esther 
Jongen   

Erna 
Driessens 

Linda 
Kleinheerenbrink 

  
Op 18 woensdag ochtenden zal juffrouw Erna of juffrouw Laura in plaats van juffrouw Linda               
in groep 6-7-8 staan. Juffrouw Linda wordt in die weken extra ingezet ter ondersteuning in               
groep 3-4 en 4-5.  
 
Het BAPO verlof van juffrouw Tinie zal op 20 dinsdagen ingevuld worden door juffrouw 
Jantine.  
 
 

3.2           Schooltijden 
 
maandag 8.30-12.00    13.00-15.00 
dinsdag 8.30-12.00    13.00-15.00 
woensdag 8.30-12.30 
donderdag 8.30-12.00    13.00-15.00 
vrijdag 8.30-12.00    13.00-15.00 
 
Elke ochtend hebben de kinderen 15 minuten pauze (van 10.15 – 10.30) 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben op vrijdag vrij. 
 
Tien minuten voor schooltijd, als de bel gaat, gaan de poorten open en is er toezicht op het 
plein. De kinderen lopen meteen de school binnen en worden door hun leerkracht in de klas 
opgevangen. We merken dat het rustig is voor de kinderen als ze druppelsgewijs 
binnenkomen. De leerkracht heeft zo ook voor elke leerling even aandacht bij binnenkomst.  
Bij de tweede bel (om 08.30 uur of om 13.00 uur), starten we met de lessen.  
Als de school uit is, komen de kinderen naar buiten en lopen ze naar de ouders. De 
leerkrachten lopen dan ook mee naar buiten. Mocht u de leerkracht dan even willen spreken, 
dan kan dat uiteraard. Wij staan u dan graag te woord.  
Zorgt u s.v.p. dat uw kind tijdig op school is. 
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3.3           Gymrooster 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
Groep 1-2a   11.00-11.30   
Groep 1-2b   11.00-11.30   
Groep 3-4 13.00-14.00  11.30-12.15   
Groep 4-5   11.30-12.15  11.00-12.00 
Groep 6-7-8 14.00-15.00    13.00-14.00 

 
Op woensdag wordt de combinatiefunctionaris sport ingezet bij het geven van de gymlessen.  
 

4 Ons onderwijsaanbod  
 
4.1           Onderwijs in groep 1 en 2 

Thematisch onderwijs 
In groep 1-2 werken we aan de hand van thema’s die een aantal weken duren. De 
onderwerpen van het thema worden bepaald door actualiteiten, de jaargetijden en door 
feesten of door schoolprojecten zoals bijvoorbeeld de Kinderboekenweek. Ook in 
samenspraak met de kinderen van de groep worden thema’s bepaald. 
 
De eerste paar keer op school 
Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, mogen de school bezoeken op de eerste 
maandag nadat ze 4 jaar zijn geworden. In overleg met ouders kan in sommige gevallen 
afgeweken worden van deze regel.  
Voordat een kind officieel op school komt, mag hij/zij 2 momenten meedraaien op school in 
de klas waar de leerling na zijn vierde verjaardag ook komt. Hiervoor wordt uw kind 
uitgenodigd door de leerkracht van deze groep.  
Ruim voordat uw kind start op school, wordt u door de leerkracht uitgenodigd om, aan de 
hand van het door u ingevulde intakeformulier, een intakegesprek te voeren met de 
leerkracht. Het doel van dit gesprek is elkaar te informeren, elk vanuit de eigen situatie. U 
informeert ons over de situatie thuis; wij informeren u over school. 
 
Weektaken 
De kleuters van groep 1 en 2 krijgen weektaken. Door het werken met weektaken leert het 
kind zelfstandig plannen. Het kind wordt hierin begeleid door de leerkracht. Een kind kiest 
dus zelf op welke dag hij of zij zijn weektaak maakt.  
Groep 1 start na de kerstvakantie met één taak per week en na Pasen met twee.  
Groep 2 start na de herfstvakantie met twee weektaken per week. Na de kerstvakantie 
worden dat drie taken per week. 
 
Toiletgebruik 
We gaan ervan uit dat een kind zichzelf moet kunnen redden op de wc. Hij/zij kan zelf de 
billen afvegen en de handen wassen. Jongens gaan tijdens het 
plassen zitten op de wc-bril. We vragen u als ouders dan ook goed 
met uw kind te oefenen zodat uw kind wc-redzaam is als het de 
basisschool binnenkomt. Kinderen die niet zindelijk zijn, kunnen niet 
naar school komen. In tegenstelling tot de peuterspeelzaal staat er in 
de kleutergroepen maar één leerkracht voor de groep en deze is niet 
in de gelegenheid om met een kind naar het toilet te gaan of om het 
te verschonen. Natuurlijk kan er altijd een ongelukje gebeuren. 
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Het volgen van de ontwikkelingen van het kind 
De ontwikkeling van de kleuters wordt geregistreerd in het observatie- en registratiesysteem 
KIJK!. Dit is een observatie-instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge 
kinderen kan worden gevolgd. 
In de kleutergroep worden de kinderen getoetst op het gebied van taalontwikkeling en de 
rekenontwikkeling. Naast de observaties en aantekeningen die we maken tijdens het werken 
in de klas, gebruiken we dit middel om te zien hoe ver de kinderen op de eerder genoemde 
gebieden zijn. Tijdens het oudergesprek komen de resultaten ter sprake. We leggen het 
accent niet op de toetsen, maar op ons eigen observatie- en registratiesysteem KIJK!. 
 
Voorbereidend schrijven  
Met voorbereidend schrijven wordt gestart in groep 2. Dit gebeurt 
aan de hand van liedjes, verhalen en motorische oefeningen. Heel 
belangrijk is de juiste potloodgreep. Het potlood moet worden 
vastgehouden tussen duim en wijsvinger, terwijl het potlood losjes 
op het eerste vingerkootje van de middelvinger rust.  
 

4.2           Onderwijs in groep 3 tot en met 8 
Methodes 
In groep 3 tot en met 8 werken we met methodes. Deze geven de leerkracht een leidraad en 
helpen ons ervoor zorgen dat de leerlijnen van de jaargroepen gevolgd worden. In sommige 
gevallen wijkt de leerkracht af van de methode, omdat de behoefte van de groep anders is. 
We werken ook met digitale methodes, die de ontwikkeling van de leerling volgen. De 
leerkracht behoudt de regie en maakt ook hier keuzes.  
 
Werken in de groep 
In groep 3 werken we met een dag- en een weekplanning. Per dag staat op het bord 
genoteerd welke werkjes de kinderen moeten maken. Daarnaast werken we ook met een 
weektaak. Er staan meerdere ‘moet’ werkjes op, daarnaast staan er ook een aantal keuze 
werkjes op. Hieruit kunnen ze kiezen als ze de ‘moet’ werkjes af hebben.  
Vanaf groep 4 wordt er na de instructie en verwerking van de methodische lessen, 
zelfstandig gewerkt aan de verschillende vakgebieden. We gebruiken hier verschillende 
soorten software voor, maar ook werkboekjes.  
In de bovenbouwgroepen is ook aandacht voor het leren plannen. Zij gebruiken hiervoor een 
agenda.  
 
Zelfstandige verwerking 
Dit gebeurt na een klassikale instructie. De kinderen gaan na de instructie van spelling, taal 
en rekenen zelfstandig aan de slag met de opdrachten. Er is een duidelijke tijd afgesproken 
wanneer het werk af moet zijn. 
Tijdens de zelfstandige verwerking kan de leerkracht kinderen begeleiden door extra 
instructie te geven aan de instructietafel. 
 
Weektaak 
In groep 3 werken we met een dag- en een weekplanning. Per dag staat op het bord 
genoteerd welke werkjes de kinderen moeten maken. Daarnaast werken we ook met een 
weektaak. Er staan meerdere ‘moet’ werkjes op, daarnaast staan er ook een aantal keuze 
werkjes op. Hieruit kunnen ze kiezen als ze de ‘moet’ werkjes af hebben.  
In de groepen 4 en 5 werken we met een dagplanning op het digibord en krijgen de kinderen 
aan het begin van de week een (online) weektaak met ‘moet’ taken en een aantal 
keuzetaken..  
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Vanaf groep 6 werken we met een agenda. Elke maandag staat de weektaak op het bord. 
Kinderen plannen hun werk (onder begeleiding van de leerkracht) in de agenda.  
De weektaak is verdeeld in drie groepen: de blauwe, de groene en de gele groep. Deze 
groepen zijn gebaseerd op verschil in tempo.  
 

4.3           Leerlingenraad 
 

Op onze school is er sinds 2019-2020 een leerlingenraad.  
De leerlingenraad bestaat uit kinderen van groep 6 tot en met 8. Uit elke jaargroep wordt 1 
leerling afgevaardigd. De raad heeft een aantal keren per jaar een vergadering met de 
directie. Ze praten mee over het beleid van de school, brengen zelf agendapunten in en 
communiceren met hun groep wat er besproken is.  
Ook gaat de leerlingenraad op klassenbezoek in de lagere groepen om zo input te krijgen 
voor het overleg met de directie. 
Verder heeft de leerlingenraad een kleine rol tijdens de informatieavond en het koffie-uurtje. 
 

4.4  Benutting verplichte onderwijstijd 
 
Volgens de wet moeten de kinderen in de acht leerjaren 7520 uur les volgen, dat wil zeggen 
gemiddeld 940 uur per jaar. Op onze school is hier de volgende invulling aan gegeven:  
 
In de lessentabel wordt globaal (in minuten) weergegeven hoeveel tijd we per week aan de 
verschillende vakgebieden besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins kunnen 
verschillen per leerjaar. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
Taal 190 190 120 150 150 150 170 180 
Spelling     100 165 150 150 150 150 
Rekenen 100 100 275 300 285 275 300 300 
Technisch lezen     300 240 220 220 120 120 
Begrijpend lezen     45 60 90 90 120 120 
Wereldoriëntatie 20 20 60 60 170 180 180 180 

Handenarbeid en techniek bij 
ontw. 

bij 
ontw. 60 60 60 60 60 45 

Tekenen bij 
ontw. 

bij 
ontw. 60 45 45 45 40 45 

Muziek en dans 80 80 45 30 30 30 30 30 
Engels             45 45 
Vreedzame School 30 30 30 30 45 45 30 30 
Sociale vorming en 
burgerschap bij VS bij VS 30 30 30 30 30 30 
Schrijven   40 120 135 30 30 30 30 
Verkeer 30 30 30 30 30 30 30 30 
Godsdienst/ 
levensbeschouwing 20 20 30 30 30 30 30 30 
Werken met 
ontwikkelingsmaterialen 460 420             
Gymnastiek/ LO 240 240 180 120 120 120 120 120 
Pauze 60 60 75 75 75 75 75 75 
Totaal 1230 1230 1560 1560 1560 1560 1560 1560 
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4.5  Verkeer 
Ook bij de veiligheid in het verkeer heeft de school een verantwoordelijke taak.  
Vanaf groep 1 wordt er gewerkt met de VVN Verkeersmethode. In de kleutergroep worden 
ook nog verschillende verkeersthema’s aangeboden. Naast de theoretische lessen die 
wekelijks aangeboden worden in de klas, vinden er ieder schooljaar ook andere 
verkeersactiviteiten plaats. Ook wordt er aandacht besteed aan een veilige verkeersroute 
van en naar school.  
De leerlingen van groep 7 nemen deel aan het landelijke verkeersexamen van Veilig Verkeer 
Nederland. Dit examen bestaat uit een schriftelijke en een praktische toets. Er wordt getoetst 
of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in 
verkeerssituaties.   
 
Werkgroep verkeer 
De school spant zich in om de verkeersveiligheid rond de school zo optimaal mogelijk in te 
richten. De school heeft een verkeerswerkgroep, waarvan minimaal één verkeersouder is 
geregistreerd bij Veilig Verkeer Nederland. De verkeerswerkgroep ondersteunt de 
verkeerscoördinator op school, zij zetten zich in voor verkeersactiviteiten en de veiligheid 
rond de school.  
 
We zijn aangesloten bij het VEBO-netwerk (Verkeers Educatie in het Basisonderwijs). Dit is 
een netwerk waarbij basisscholen uit de omgeving, verkeersouders, gemeente en Veilig 
Verkeer Nederland zijn aangesloten. Gedurende het schooljaar komt dit netwerk meerdere 
keren bij elkaar om ontwikkelingen en activiteiten uit te wisselen.  
In het schooljaar 2017-2018 heeft er een heraudit plaatsgevonden waaruit gebleken is dat wij 
het Limburgs Verkeersveiligheids Label (LVL) voor drie jaar behouden. Dit betekent dat de 
school zich blijft inzetten voor verkeerseducatie en de verkeersveiligheid rond de school.  
 

4.6           Muziekimpuls 
Onze school heeft in 2018 een subsidieaanvraag gedaan voor de 
regeling Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
Deze subsidieaanvraag is gehonoreerd.  
Dit betekent dat wij tot 1 augustus 2021 middelen krijgen om ervoor te 
zorgen dat het muziekonderwijs op onze school versterkt wordt. Wij gaan 
inzetten op het extra scholen van onze leerkrachten, het aanschaffen van 
middelen om de lessen kwalitatief te verbeteren, het implementeren van 
een doorlopende leerlijn muziek en de samenwerking met alle partners in 
Wessem die met muziek te maken hebben.  
 
 

5 De zorg voor de kinderen 
 
5.1           Volgen van de ontwikkeling van de leerlingen op school 

Op onze school volgen wij de ontwikkeling van leerlingen op verschillende manieren, 
namelijk met methodegebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen (CITO LOVS); 
via observaties (KIJK en SCOL) en middels gesprekken met leerlingen (doelgesprekken). 
 
Alle gegevens worden geregistreerd en op groepsniveau en schoolniveau besproken. De 
Interne Begeleider organiseert deze besprekingen en ziet toe op de uitvoering van acties die 
naar aanleiding van de besprekingen uitgevoerd moeten worden.  
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De zorg voor de leerlingen wordt georganiseerd op basis van 5 niveaus van zorg:  
Niveau 1: algemene zorg in de groep. 
Niveau 2: specifiek op probleem afgestemde begeleiding in de klas (bijvoorbeeld 

verlengde instructie). 
Niveau 3: begeleiding door leerkracht in of buiten de klas (bijvoorbeeld eigen leerlijnen). 
Niveau 4: externe behandeling door externe deskundigen en/of begeleiding leerkrachten 

vanuit het speciaal onderwijs. 
Niveau 5: onderwijs in een speciale onderwijsvoorziening.  
 
Soms heeft een leerling extra instructie of verwerking nodig. Dit kunnen leerlingen zijn die 
lage scores halen, maar ook leerlingen die hele hoge scores halen. Wij werken met het DHH 
(Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) voor kinderen waarvan we vermoeden dat ze 
meer uitdaging nodig hebben. 
Onze school  werkt samen met scholen in de buurt met een zogenaamde Kangoeroeklas. 
Hierin kunnen kinderen een dagdeel per week met gelijkgestemden werken, onder 
begeleiding van een groepsleerkracht. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, zijn 
gescreend door leerkracht en Interne Begeleider middels het DHH.  
Alle leerlingen worden beschreven in het groepsplan van de groep. Wanneer een leerling 
niet meer past in het groepsplan wordt er een individueel plan opgesteld samen met de 
ouders. Dit plan wordt een HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek) genoemd. Dit plan 
wordt gebruikt om op de korte en lange termijn oplossingen te zoeken voor deze leerling en 
is nodig voor de aanvraag van onderzoeken en specifieke hulp bij externen en het 
samenwerkingsverband. 
 
 

5.2           Leerlingvolgsysteem  
Onze school gebruikt de toetsen van Cito om de vorderingen van individuele leerlingen, 
groepen leerlingen en het onderwijs op schoolniveau te volgen.  
De scores van de leerlingen op een toets geven aan hoe goed zij datgene wat ze geleerd 
hebben, beheersen en ook in andere en voor hen soms nieuwe situaties kunnen toepassen. 
Hierbij komt dus ook lesstof aan bod die al langer geleden is aangeboden.  
 
Betekenis van de scores: 
I 20 % De 20 % hoogst scorende leerlingen 
II 20 % De 20 % leerlingen die net boven tot ruim boven het landelijk            

gemiddelde scoren 
III 20 % De 20 % leerlingen die net onder tot ruim onder het landelijk            

gemiddelde scoren 
IV 20 % De 20 % leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren 
V 20 % De 20 % laagst scorende leerlingen 
 
 

5.3           Sociaal emotionele ontwikkeling 
Regels en afspraken 
We hebben op onze school 3 schoolregels.  

● We hebben respect voor elkaar (mens-mens) 
● In en om de school gedragen we ons netjes en rustig (mens-omgeving) 
● We zijn zuinig op spullen van onszelf en van een ander (mens-materiaal) 

In elke groep worden in het begin van het jaar door de kinderen en de leerkracht 5 
klassenregels opgesteld waaraan ze zich in de klas willen houden.  
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Vreedzame school  
Elke week geven we een les uit de methode ‘Vreedzame School’. Dit is een methode op het 
vakgebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. 
De Vreedzame School streeft naar een cultuur waarin leerlingen, personeel en ouders zich 
betrokken en verantwoordelijk voelen en op een positieve manier met elkaar 
omgaan. Het is een school waar leerlingen een stem hebben en zelf 
verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en op school. Kinderen leren 
invloed uit te oefenen op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. 
Ook zijn de kinderen in groep 8 mediatoren. Ze zijn hiervoor getraind in groep 7. In 
de pauzes lopen steeds twee kinderen met een hesje buiten. Zij zijn eerste 
aanspreekpunt bij meningsverschillen op het plein. De mediatoren begeleiden de 
andere kinderen bij het vinden van een win-win oplossing bij een conflict. Zo leren 
ze zelf conflicten op te lossen.  

Gouden weken 
De gouden weken worden in de eerste weken van het schooljaar ingezet om de interactie 
tussen de leerkrachten en kinderen op elkaar af te stemmen, zodat er een fijne sfeer in de 
groep heerst. In deze weken zullen groepsvormers extra aan bod komen. De gouden weken 
worden na de kerstvakantie en meivakantie nog eens herhaald. 
 
Lessen weerbaarheid in de groepen 
Op onze school is een doorgaande lijn sociaal emotionele ontwikkeling opgezet. 
Alle leerkrachten op onze school geven door het jaar heen lessen aan de kinderen in alle 
groepen over de volgende thema’s. 
In groep 1 en 2 gaan de lessen vooral over gevoel en emoties (groen en rood gevoel, nee en 
stop zeggen, aankijken, hulp vragen, sorry zeggen). In groep 3 en 4 gaat het over zelfbeeld 
(trots zijn, complimenten geven en ontvangen, ik ben goed in..) 
Groep 5 en 6 zijn bezig met verantwoordelijkheid en respect (wat is verantwoordelijkheid, 
voor jou, voor een ander. Hoe ziet respect eruit?) In groep 7 en 8 gaat het vooral om 
weerbaarheid, rollen in de groep en feedback (empathie, persoonlijke doelen, wat is 
feedback, feedback geven)  
Groep 6-7 krijgt nog extra lessen weerbaarheid van een externe docent. Vanwege de Corona 
crisis zal in 2020-2021 de weerbaarheid gegeven worden aan de kinderen van groep 7 en 8.  
De groepsleerkrachten komen hier geregeld op terug en zullen vooral in de gouden weken 
nog eens extra aandacht besteden hieraan.  
 
Gesprekken met kinderen 
Er zullen regelmatig individuele gesprekken met kinderen worden gevoerd. Deze gesprekken 
gaan over het werk op school, de resultaten en doelen van de kinderen, maar ook over hoe 
de kinderen in hun vel zitten en wat ze allemaal leuk of niet leuk vinden om te doen. Alle 
kinderen komen aan de beurt in een schooljaar. 
 

5.4           Instroom en uitstroom 
Aanmelding leerlingen 
Wij vinden het fijn als u uw zoon of dochter aanmeldt op onze school, voordat hij of zij 3,5 
jaar is.  
Om aan te melden vult u het aanmeldformulier in, dat op onze website te vinden is.  
U krijgt dan een bevestiging met bericht over het verdere verloop van de procedure. 
Wanneer uw kind bijna 4 jaar is, zult u van de school een uitnodiging ontvangen voor een 
intakegesprek.  
U kunt uiteraard altijd een afspraak maken om de school eens te bekijken en om uw vragen 
te stellen.  
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Uitstroom naar het VO 
In groep 7 geven de leerkrachten een pre-advies af aan de leerlingen. In groep 8 krijgt uw 
zoon of dochter een schooladvies van de leerkracht. Dit wordt met de leerling en ouders in 
een adviesgesprek besproken. Hierna meldt u uw zoon of dochter aan op de school voor 
Voortgezet Onderwijs naar keuze.  
Ook de resultaten van de Eindtoets worden meegenomen als tweede gegeven bij de 
definitieve plaatsing van de kinderen op de nieuwe school.  

 
5.5           Passend onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden.  
In een nieuw gevormd Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg 
hebben alle schoolbesturen de taak, voor alle leerlingen die wonen binnen de regio van dit 
SWV, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden.  
Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen 
voor speciaal (basis)onderwijs, maar zoomt in op leerlingen met specifieke 
ondersteuningsbehoeften. 
Op de website van Wijzers in Onderwijs vindt u meer informatie hierover.  
 

5.6           School Ondersteunings Profiel 
Wij zien een goede basisondersteuning als basis voor Passend onderwijs. De ondersteuning 
die wij kunnen bieden als school is beschreven in ons School Ondersteunings Profiel (SOP). 
Ook deze kunt u vinden op de website van de school: www.medardus.nl 
 

 
6 Ouders 

 
6.1          Ouderbetrokkenheid 

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij het onderwijs aan de kinderen. Samen 
zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarom zult u regelmatig 
geïnformeerd worden, gevraagd worden om uw mening. Ook vragen wij regelmatig of ouders 
op school kunnen helpen. 
 

6.2          Ouderavonden en andere contactmomenten 
Informatieavond  
Op de derde dinsdag van september is er op onze school een algemene 
informatieavond. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de plannen die de school 
heeft voor het schooljaar. Ook kunt u kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren).  
 
Oudergesprekken  
Ouders van kinderen uit groep 1 en 2 worden door de leerkracht uitgenodigd voor de 
oudergesprekken. Deze vinden niet op vaste momenten in het jaar plaats.  
Ouders en kinderen uit groep 3 tot en met 8 worden twee maal per jaar uitgenodigd voor een 
gesprek.  
De eerste gesprekken noemen we startgesprekken. Deze worden na ongeveer 6 weken 
onderwijs in het begin van het schooljaar gevoerd. U krijgt hiervoor een uitnodiging.  
In de tweede helft van het schooljaar voeren we een voortgangsgesprek.  
We vinden het fijn als kinderen vanaf groep 3 aanwezig zijn bij de gesprekken. Wij 
bespreken de ontwikkeling van de kinderen, de doelen waaraan nog gewerkt moet worden 
en de manier waarop we dit willen bereiken graag met ouders en kinderen.  
U kunt uiteraard altijd zelf de leerkracht vragen om een extra gesprek.  
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De planning van de oudergesprekken gebeurt via Ouderportaal. U krijgt een uitnodiging voor 
het gesprek en kunt vanaf een van tevoren aangegeven tijdstip zelf een keuze maken uit de 
beschikbare tijdstippen.  
 
Rapporten 
Twee maal per jaar krijgen de kinderen op onze school een rapport, in maart en in juli.  
 
Koffie-uurtje 
Een aantal keer per schooljaar is er een koffie-uurtje gepland. Op deze momenten (kijk op de 
agenda in Ouderportaal voor de data) brengt de directie u samen met de leerlingenraad op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onze school.  
 
 

6.3           Informatie aan ouders 
Ouderportaal 
Wij informeren alle ouders via ons Ouderportaal. Wanneer uw kind voor de eerste keer komt 
oefenen, krijgt u een inlogtoken van de leerkracht, waarmee u een account in Ouderportaal 
aan kunt maken. Vanaf dat moment kunt u alle informatie zien die door de school wordt 
verspreid. Ook kunt u via Ouderportaal berichten sturen naar de leerkrachten, absenties 
doorgeven en verlof aanvragen.  
 
Nieuwsbrief 
Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief op Ouderportaal waarin u wordt bijgepraat over de 
belangrijkste ontwikkelingen op onze school.  
 
Website 
Op onze website www.medardus.nl kunt u meer informatie vinden over de school. Daarnaast 
zijn ook formulieren via de website beschikbaar. 
 
Facebook 
Op Facebook plaatsen de leerkrachten verslagjes van de activiteiten die we op school 
uitvoeren.  
 
Wij stellen het op prijs wanneer u ons attendeert op informatie die ontbreekt of verbeterd 
moet worden. Uitgebreide info over overig beleid en organisatie kunt u vinden op de website 
van de stichting www.wijzersinonderwijs.nl. 
 

6.4           De Oudervereniging 
De oudervereniging van onze school ondersteunt bij het organiseren van activiteiten en 
beheert de ouderbijdrage.  
Ze zijn bereikbaar via oudervereniging.medardus@wijzersinonderwijs.eu.  

 
De leden zijn: 
Voorzitter: Jacqueline Peulen 
Secretaris : Silvie Grispen 
Penningmeester:Robert Eggels 
Leden: 
Marjolein Hernandez 
Lenny Forschelen  
Sandra Seuren 
Esther Mulder 
Mariska van Poppel 
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6.5           Ouderbijdrage 
De school vraagt aan de ouders geen geldelijke bijdragen in de vorm van bijv. schoolgeld.  

 
De oudervereniging vraagt aan de ouders wel een vrijwillige bijdrage om daarmee jaarlijks 
een aantal extra activiteiten voor kinderen te kunnen ontplooien. Deze bijdrage is 
noodzakelijk voor de bekostiging van activiteiten. We gaan er dan ook vanuit dat alle ouders 
deze bijdrage voldoen of dat zij contact opnemen met de ouderraad. Het niet voldoen van die 
bijdrage is geen reden om aanname van een kind te weigeren op school. 

 
Voor enkele specifieke activiteiten (t.w. schoolreis en schoolkamp groep 8) vraagt de school 
aan de ouders een extra bijdrage in de kosten. Deze extra bijdrage is opgenomen in de 
ouderbijdrage. Kinderen, waarvoor deze bijdrage niet betaald wordt door de ouders, kunnen 
niet deelnemen aan deze specifieke activiteit. Deze kinderen worden tijdens de activiteit in 
de schooluren opgevangen op school en krijgen alternatieve werkzaamheden. 

 
Voor ouders, die mogelijk een bijdrage niet kunnen betalen verwijzen wij graag naar de 
gemeente Maasgouw (0475-852500). Via de Stichting Leergeld kan in speciale gevallen een 
beroep gedaan worden op de gemeente voor tegemoetkoming in  de kosten voor 
maatschappelijke activiteiten. 
 

6.6           Buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang 
De buitenschoolse opvang en de tussenschoolse opvang is 
uitbesteed aan de “Stichting Kindcentra Thornerkwartier”.  
De buitenschoolse opvang vindt plaats in de aula van de school. 
Ook de tussenschoolse opvang wordt verzorgd in de aula van 
de school en soms wordt ook gebruik gemaakt van de 
speelzaal. 
 

De “Stichting Kindcentra Thornerkwartier” verzorgt daarnaast ook de peutergroep (te 
vergelijken met de vroegere peuterspeelzalen). Deze groep “Ukkepuk” maakt gebruik van 
een eigen gebouw, dat in verbinding staat met het schoolgebouw. Elders in deze gids vindt u 
de contactgegevens van de “Stichting Kindcentra Thornerkwartier”.  Zie voor verdere 
informatie ook: www.medardus.nl 
 

6.7           Inspraak 
De medezeggenschapsraad (MR) 
Op schoolniveau kennen we een MR. De MR heeft advies of instemmingsrecht t.a.v. 
schoolbeleidszaken. De MR van onze school bestaat uit de volgende leden: 
 
Ouders: Robert Eggels  

Silvie Grispen 
Marjolein Hernandez 

Personeel: Laura Tonnaer 
Esther Jongen 
Tinie Luijs 
 

U kunt de MR bereiken per mail: mr.medardus@wijzersinonderwijs.eu. 
Voor meer informatie over de MR verwijzen we u naar de website van de school, onder het 
kopje geledingen. 
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De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
De wet medezeggenschap op scholen regelt dat er een GMR dient te zijn als het bevoegd 
gezag meer dan één school telt. Evenals bij de MR zit altijd een gelijk aantal ouders en 
personeel in de raad. Het GMR-reglement is gepubliceerd op de website van Wijzers in 
Onderwijs. 
 
 

7 Kwaliteitszorg 
 
De kwaliteit van het onderwijs op onze school is de belangrijkste zorg van bestuur, directie 
en team. In het kader van het kwaliteitsbeleid zullen we ons steeds opnieuw afvragen of wij 
de goede dingen doen en of we de dingen goed doen.  
 
Borging van kwaliteit gebeurt door beschrijven van doelen, evalueren en bijstellen van onze 
plannen. We werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op onze 
school.  
Plannen voor de langere termijn zijn opgenomen in het Schoolplan. Dit wordt om de 4 jaar 
geactualiseerd en vastgesteld. Voor belangstellenden ligt het schoolplan op school ter 
inzage.  
 

7.1           Wat hebben we bereikt in 2019-2020 
- We zijn gestart met een groep 6-7-8. We zijn tevreden over de organisatie van het 

onderwijs op deze manier. 
- Vanwege lekkages in de laagbouw is het dak daar vernieuwd. Het kantoor is 

vanwege een vochtprobleem voorzien van nieuwe verwarming, plafond en vloer. 
Overal in de lokalen en gangen is LED verlichting aangebracht en de plafondplaten 
zijn vervangen.  

- Een aantal methodes is vervangen: rekenen (nieuwste digitale versie van de methode 
die we hadden), voorbereidend lezen in groep 3, schrijven en verkeer. 

- We zijn gestart met een andere vormgeving van de oudergesprekken. Het 
startgesprek is geïntroduceerd en kinderen sluiten nu vanaf groep 3 aan bij de 
gesprekken.  

- We hebben een leerlingenraad opgericht, die de directie adviseert.  
- De directie praat sinds afgelopen schooljaar de ouders bij over de gang van zaken op 

school tijdens het koffieuurtje. Dit bevalt erg goed.  
- Een aantal zaken m.b.t. scholing en onderzoek naar andere methodieken zijn door de 

Corona crisis uitgesteld naar volgend schooljaar.  
 

7.2           Prioriteiten voor schooljaar 2020-2021 
De school is voortdurend in ontwikkeling. Elk jaar opnieuw proberen we ons onderwijs verder 
te verbeteren, daarbij gebruik makend van nieuwe ontwikkelingen en zienswijzen. De 
plannen (beleidsvoornemens) voor 4 schooljaren zijn op basis van de visie en het strategisch 
beleidsplan gemaakt en worden verwerkt in het schoolplan 2019-2023. Het nieuwe 
schoolplan zal weer worden vertaald naar jaarplannen. 

 
In deze schoolgids beperken we ons tot het aangeven van de speerpunten voor komend 
schooljaar. Uiteraard is deze lijst niet uitputtend. Hier noemen we alleen de speerpunten van 
verandering. Zaken die we in de afgelopen jaren hebben aangepakt worden bewaakt. 
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- We gaan als volledig team scholing volgen op het gebied van sociaal emotionele 
ontwikkeling. Dit doen we door een scholing Rots en Water te volgen. 

- We willen ons dit jaar gaan buigen over het vormgeven nieuw rapport.  
- We gaan komend jaar verder met de cultuurloper. Hierdoor kan er in de groepen 

co-creatie vormgegeven worden. Een leerkracht wordt dan door een professional op 
cultureel gebied begeleid. Hierdoor creëren we een breder cultureel aanbod in de 
klas. 

- We gaan komend jaar schoolbreed inzetten op interventies die zich richten op het 
verbeteren van de resultaten van begrijpend lezen en woordenschat.  

 
7.3           De resultaten van ons onderwijs 

Eindtoets  
We nemen op onze school de Centrale Eindtoets Basisonderwijs af. Deze toets is van het 
College van Toetsen en Examens. Als we de resultaten vergelijken met het gemiddelde 
resultaat van scholen met eenzelfde leerlingenpopulatie, zien we dat onze school gewoonlijk 
rond het landelijk gemiddelde scoort.  
 
Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten van de laatste 4 jaren. 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Landelijk gemiddelde 534.5 535.1 534.9 535.7 n.v.t. 
Schoolscore 535.3 533.4 536.3 535.4 n.v.t. 

 
Uit de resultaten van het leerlingvolgsysteem kunnen we concluderen dat de groep 8 uit 
2020 bij het wel maken van de Eindtoets naar alle verwachting boven het landelijk 
gemiddelde zou hebben gescoord. We zullen dit ook met de inspectie communiceren en 
onderbouwen dit ook naar de inspectie met onze resultaten.  
 
Het afgelopen jaar (2019-2020) zijn de volgende adviezen afgegeven aan de schoolverlaters: 
VMBO B 8% 
VMBO K 8% 
VMBO G/ T 8% 
HAVO 42% 
VWO 33% 
 
 
Opbrengsten Leerlingvolgsysteem 
Hieronder ziet u een overzicht van de niet-methode gebonden toetsen, de CITO-LOVS 
toetsen. Deze worden in alle groepen afgenomen. De meeste toetsen worden bij alle 
leerlingen afgenomen en sommige toetsen alleen wanneer er een extra gegeven nodig is om 
het onderwijs vorm te geven. In groep 3 wordt de cito begrijpend lezen nog niet afgenomen 
bij de medio afname in verband met het niveau van het technisch lezen. De resultaten van 
deze toetsen noemen wij ‘tussenopbrengsten’, wederom weergegeven voor de afgelopen 
drie jaren. 
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tussenopbrengsten (medio) basisschool St. Medardus 

Groep 3 4 
 

5 6 7 8 

School- 
jaar 

17/
18 

18/
19 

19/
20 

17/
18 

18/
19 

19/
20 

17/
18 

18/
19 

19/
20 

17/
18 

18/
19 

19/
20 

17/
18 

18/
19 

19/
20 

17/
18 

18/
19 

19/
20 

technisch 
lezen 

II IV I I II I II I I I III I II I III II V III 

begrijpend 
lezen 

- - - I I IV II I I I IV I IV I III II IV II 

rekenen II IV II I I III I I I I I I IV II II I III I 

spelling I II I I I I II I II I III I IV II V II V II 

 
Verwijzing leerlingen naar andere vormen van onderwijs in het schooljaar 2019-2020: 
 
- Speciaal Basis Onderwijs: 0 % 
- Speciaal Onderwijs REC 4: 1,0 % 
 
 

8 Samenwerking met andere instanties 
 

8.1           Ondersteunende instanties 
Centrum voor Jeugd en gezin Zandkuilweg 8 
Maasgouw: Maasbracht 

 088-4388300 
 www.cjg-maasgouw.nl 

Inloopspreekuur op school Iedere eerste woensdag van de maand van 
11.30-12.30 uur 

Schoolarts: Mevr. Bonnemaijer 
Verpleegkundige: Mevr. Tegelbeckers 
Logopedist: Mevr. Meuwissen 

m.meuwissen@vrln.nl 
 
Onderwijsondersteuning: Mw. Spijker  

 
8.2           Diverse contactpersonen 

 
Buitenschoolse opvang 
Kindcentra Thornerkwartier Molenweg 10, 6017 BM Thorn 

0475-562724  
www.thornerkwartier.nl  
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Werkgroep “Hoofdluis” 
Contactpersoon: Lizette Egas  
 
Bibliotheek-servicepunt: www.bibliocenter.nl  
 
Inspectie van het onderwijs: Postbus 51(voor vragen van ouders of leerlingen) 

info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
 

Vragen over onderwijs:           1400 (gratis) 
 
 

9 Regelingen, afspraken en praktische informatie 
 

9.1           Afspraak met een leerkracht 
Wanneer u een afspraak wilt maken met de leerkracht om te praten over uw zoon of dochter, 
is dat natuurlijk mogelijk. Wij vragen u bij het maken van de afspraak rekening te houden met 
de werktijden van de leerkracht.  
 

9.2  AVG - toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal 
In Ouderportaal is een formulier, waarop alle ouders/verzorgers kunnen aangeven waarvoor 
zij wel of geen toestemming geven. U kunt dit ten alle tijden wijzigen, dit wordt meteen 
opgeslagen in Ouderportaal. U vindt het formulier bij Instellingen - mijn privacy. 
 

9.3  Drink water beleid 
Op onze school stimuleren we het drinken van water. Daarom krijgen alle leerlingen een 
eigen bidon, waardoor ze ook op school voldoende water kunnen drinken. Zelf drinken 
meegeven aan uw zoon of dochter is dus niet nodig.  

 
9.4  Gevonden voorwerpen  

Gevonden voorwerpen proberen we in eerste instantie terug te geven aan 
de eigenaar. Als dit niet lukt worden de spullen verzameld in de hal bij de 
hoofdingang. Wanneer de verzamelbak vol is, ruimen we de spullen op. 
We geven de goede spullen dan weg aan het goede doel. U krijgt hierover 
van tevoren bericht. 
 

9.5           Gymles 
Groep 1 en 2:  
Kinderen van groep 1 en 2 bewaren de gymschoenen op school. We vragen u om de 
schoenen (liefst met klittenband of elastiek) in een tasje te doen waar de naam van uw kind 
op staat. Let u op de dagen waarop uw kind gymles heeft ook op de kleding? Gymmen in 
een rokje of jurkje of met losse haren vinden wij niet veilig.  
Groep 3 tot en met 8: 
De kinderen nemen hun gymspullen (schoenen, sportbroek en shirt) mee naar school in een 
tas. Wanneer de gymspullen niet zijn meegenomen, kan niet deelgenomen worden aan de 
gymles.  
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9.6  Inloophalfuurtje 
Voor elke vakantie is er een inloophalfuurtje. De inloop zien we als mogelijkheid 
tot betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind en tot (in)formeel contact met de 
leerkracht. Deze momenten zijn niet geschikt voor een persoonlijk gesprek. Hiervoor 
kunt u een afspraak met de leerkracht maken. 
De data staan vermeld in de agenda in Ouderportaal. 
 

9.7  Klachtenregeling  
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden er af en toe fouten 
gemaakt. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te 
dienen. Samen streven we naar een goede oplossing. Komen we er niet uit, dan bespreken 
we wie er ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen. Als het nodig mocht 
zijn wordt een klacht doorverwezen naar de klachtencommissie. Ons bestuur heeft het 
landelijke model klachtenregeling ondertekend.  
 
Als u een formele klacht heeft dan dient u die zo mogelijk schriftelijk in te dienen bij de 
klachtencommissie. Voor verdere informatie verwijzen we naar de klachtenregeling: zie 
www.wijzersinonderwijs.nl.  
 
Relevante adressen voor de klachtenregeling:  
Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs  
Postbus 82324 2508 EH Den Haag  
070-3861697  
info@gcbo.nl  
Externe vertrouwenspersoon van de GGD JGZ-secretariaat Limburg Noord 088- 119 12 00.  
Interne Contactpersoon namens basisschool Sint Medardus: Jantine van der Ham 
(0475-568068)         
Bij overige aspecten uit de kwaliteitswet onderwijsinstellingen/vertrouwenspersoon Wijzers in 
Onderwijs: Dhr. R. Teulings (ronald.teulings@planet.nl) 
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs:  0900-111 31 11  
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de onderstaande site van de Landelijke 
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs: www.gcbo.nl 
 

9.8           Luizencontrole  
Op de eerste schooldag na elke vakantie, worden de kinderen van onze school 
gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u op deze dagen rekening houden met het kapsel van uw 
kind.  
 

9.9           Maatregelen ter voorkoming van lesuitval 
Indien een van de vaste leerkrachten geen les kan geven als gevolg van ziekte of 
buitengewoon verlof, wordt een vervangende leerkracht ingezet. Het aantrekken van 
vervangers wordt steeds vaker een probleem door het beperkte aanbod van leerkrachten op 
de arbeidsmarkt. Daarom is in overleg met o.a. vakbonden en inspectie een aantal stappen 
bepaald die in zo’n geval doorlopen worden. Slechts in het uiterste geval moeten leerlingen 
van een bepaalde groep thuis blijven.  
De achtereenvolgende stappen zijn:  

1. Er wordt geprobeerd een externe vervanger in te zetten;  
2. Er wordt geprobeerd in vervanging voor de groep te voorzien door omzetten van de 

dienst van een leerkracht die geen vaste groep heeft;  
Idem door het vrijwillig inleveren van verlof;  
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3. Indien geen vervanging voor de groep te realiseren is, wordt gedurende de eerste 
dag “opvang” geregeld. Hierbij kunnen de leerlingen verdeeld worden over diverse 
groepen. Het zal duidelijk zijn dat lesinvulling dan niet volgens rooster kan zijn;  

4. Leerlingen van een groep moeten thuisblijven. De ouders/verzorgers ontvangen 
hiervan schriftelijk bericht;  

5. Bij langdurige situatie kan de groep die thuis moet blijven wisselen. Het betreft dus 
niet steeds de groep van de afwezige leerkracht, die thuis moet blijven.  

 
9.10    Meenemen andere kinderen bij activiteiten en gesprekken 

Wanneer u op school komt helpen bij een activiteit, willen wij u vragen om uw andere, nog 
niet schoolgaande kinderen, niet mee naar school te nemen.  
Wanneer u met uw kind(eren) op oudergesprek komt, willen we u ook verzoeken om jongere 
broertjes en zusjes die nog niet naar school komen, niet mee te nemen.  

 
9.11     Met de fiets naar school 

De kinderen mogen met de fiets naar school komen. De fietsen moeten binnen de hekken 
van de fietsenstalling worden geplaatst. Groep 1 tot en met 5 parkeert bij de fietsenstalling 
op het plein aan de kant van het bruggetje. Groep 6 tot en met 8 parkeert in de stalling buiten 
het plein, bij de parkeerplaats.  
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernielingen en/of diefstal van een 
fiets.  
Fietsen op het schoolplein, is zowel voor, tijdens, alsook na schooltijd niet toegestaan. Een 
uitzondering wordt gemaakt tijdens de praktische verkeerslessen. Afstappen bij het bruggetje 
is gewenst. 
 

9.12  Namen op kleding etc. 
We willen graag dat u waar mogelijk de naam van uw kind zet op de kleding, bakjes, bekers, 
fruittassen/gymtassen en met name spijkerjassen. Dit voorkomt een hoop zoekwerk. 
 

9.13  Parkeren bij school 
Bij de school is beperkte parkeergelegenheid. Wij merken dat er onveilige situaties ontstaan 
wanneer daar bij brengen en halen auto’s geparkeerd worden. Kinderen komen daar te voet 
en op de fiets voorbij en worden soms over het hoofd gezien. Wij verzoeken u daarom ook 
om de auto te parkeren op de Hofstraat, Het Schoor of op de parkeerplaats bij de voormalige 
Mutsaersstichting.  
 

9.14  Plagen en pesten 
Plagen kan wel eens voorkomen en kinderen moeten leren ermee om te gaan. Pesten echter 
is verboden. Het team is alert op signalen van pestgedrag. Er wordt dan actie ondernomen 
richting pester, gepeste en eventueel ouders. Pestgedrag wordt in de groep besproken. Op 
onze school ligt een pestprotocol ter inzage. Bovendien kunt u dit protocol raadplegen op de 
website van onze school. 
 

9.15 Toezicht  
Vanaf 08.20 uur mogen de kinderen op het schoolplein betreden. Vanaf die tijd is er ook 
toezicht. ’s Middags mogen de kinderen vanaf 12.50 uur het plein op. Ook dan is er toezicht 
totdat de bel gaat. Wanneer de kinderen op het plein zijn, mogen ze het plein niet meer 
verlaten. Wij kunnen alleen toezicht houden op het schoolplein. Laat uw kind s.v.p. niet voor 
die tijd naar school gaan. Kinderen die te vroeg komen, moeten dan voor de poort wachten.  
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9.16 Vakanties, vrije dagen en afwijkende lestijden 
Continurooster kermis eerste schooldag 24-08-2020 les tot 14.00 uur 
Studiedag school (kinderen vrij) 16-09-2020 
Studiedag bestuur (kinderen vrij) 05-10-2020 
Continurooster  16-10-2020 les tot 14.00 uur 
Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 
Studiedag kleuters (kleuters vrij) 05-11-2020 
Kleuters vrij i.v.m. Sint op vrijdag 30-11-2020 
Studiedag kleuters (kleuters vrij) 01-12-2020 
Kerstviering 16-12-2020 (avond) 
Continurooster 18-12-2019 les tot 14.00 uur 
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021 
Studiedag school (kinderen vrij) 27-01-2021 
Kleuters vrij i.v.m Carnaval op vrijdag 08-02-2021 
Carnavalsvakantie 15-02-2021 t/m 19-02-2021 
Studiemiddag kleuters (kleuters middag vrij) 15-03-2021 
Continurooster paasviering 01-04-2021 les tot 14.00 uur 
Tweede paasdag vrij 05-04-2021 
Studiedag school (kinderen vrij) 06-04-2021 
Kleuters vrij i.v.m. Koningsspelen 19-04-2021 
Continurooster Koningsspelen 23-04-2021 les tot 14.00 uur 
Koningsdag vrij  27-04-2021 
Continurooster 30-04-2021 les tot 14.00 uur 
Meivakantie  03-05-2021 t/m 14-05-2021 
Hemelvaart valt in meivakantie 
Studiemiddag school (kinderen middag vrij) 20-05-2021 
Pinksteren vrij 24-05-2021 
Studiedag kleuters (kleuters vrij) 10-06-2021 
Studiedag bestuur (kinderen vrij) 24-06-2021 
Continurooster laatste schooldag 23-07-2021 les tot 14.00 uur 
Zomervakantie 26-07-2021 t/m 03-09-2021 
 
Bij gezamenlijke activiteiten op vrijdagen (zoals Carnaval en Koningsspelen) zijn de 
leerlingen van groep 1 en 2 op de maandag voorafgaand aan die vrijdag vrij. Ze komen dan 
op vrijdag naar school. 
Actuele gegevens betreffende activiteiten en data staan in de agenda op Ouderportaal.  
 

9.17 Verjaardag 
Als een kind jarig is, wordt in de klas feest gevierd en maken we er een bijzondere dag van 
voor de kinderen. Op onze school wordt niet getrakteerd door de kinderen.  
De leerkrachten vieren hun verjaardag met de groep. Op deze verjaardag wordt er door de 
leerkrachten getrakteerd voor alle verjaardagen in de groep.  
Het geven van een cadeautje vinden wij niet nodig. We merken dat sommige kinderen toch 
graag iets willen geven voor de verjaardag van de leerkracht. Wij krijgen dan het liefst een 
zelfgemaakt knutselwerkje of een tekening. 
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9.18 Verlof aanvragen 
Soms vragen ouders extra verlof voor hun kinderen. Dit gebeurt via Ouderportaal. De 
aanvraag moet 2 weken voor de verlofdatum worden ingediend bij de directie. De directie 
geeft aan of er sprake is van geoorloofd of ongeoorloofd verzuim. Beoordeling hiervan 
gebeurt a.d.h.v. een landelijke verlofregeling. Als een kind regelmatig en/of langer dan 3 
aaneengesloten dagen de school ongeoorloofd verzuimt, wordt dit doorgegeven aan de 
leerplichtambtenaar. Het verzuim van leerlingen (ziekte, geoorloofd of niet-geoorloofd) wordt 
vastgelegd in het dossier van de school. 
 

9.19 Vernielen van materialen van school 
Helaas komt het wel eens voor dat kinderen materialen van school kapotmaken. Wanneer             
het kleine dingen betreft zoals bijvoorbeeld een liniaal of potlood, vragen wij hiervoor een              
symbolische vergoeding van €0,50. Uiteraard kan het ook wel eens per ongeluk gebeuren.             
Dan hoeft er niets betaald te worden.  
Wanneer het grotere materialen betreft, wordt dit met de verzekering geregeld.  
 

9.20 Uitnodigingen voor feestjes 
Uitnodigingen voor feestjes mogen niet op school uitgedeeld worden, omdat dit niet leuk is 
voor kinderen die geen uitnodiging ontvangen.  
 

9.21 Veiligheid 
In het schoolgebouw, in de gymzaal en op de speelplaats wordt voortdurend gewaakt over 
de fysieke veiligheid. We hanteren veilige (en goedgekeurde) speeltoestellen. Het geven van 
gymnastiek gebeurt steeds o.l.v. gecertificeerde medewerkers.  
Alle vaste medewerkers zijn in het bezit van de certificaten bedrijfshulpverlener (BHV). De 
BHV-ers kunnen ingrijpen bij calamiteiten. De noodzakelijke voorzieningen 
(ontruimingsprotocol, alarm, blusmiddelen) zijn in de school aanwezig en worden jaarlijks 
gecontroleerd. De school is voorzien van een brand-ontruimingsinstallatie. Tweemaal per 
jaar wordt met de kinderen een ontruimingsoefening georganiseerd. 
 

9.22 Woensdag fruitdag 
Op onze school stimuleren we het eten van fruit en groenten in plaats van een koekje. 
Daarom nemen alle kinderen op woensdag fruit of groente mee naar school als 
tussendoortje.  
 

9.23 Ziekte en/of schoolverzuim 
Als uw kind ziek is, moet u dat op school doorgeven. Dat kan via ouderportaal. Wanneer u 
niet voor 08.20 uur een afmelding via Ouderportaal hebt kunnen doen, vragen we u om de 
school ook even te  bellen. We vragen u om elke dag waarop uw kind ziek is een melding via 
Ouderportaal door te geven, totdat uw kind weer beter is.  
Wanneer 's morgens een leerling zonder afmelding afwezig is, zullen we voor 10.30 uur 
contact opnemen met de ouders. Probeer bezoek aan huisarts en afspraken bij de tandarts 
en specialisten zo mogelijk buiten de lestijden te maken.  
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10 Algemene  informatie Wijzers in Onderwijs 
 

10.1 Verwijzingen website 
De organisatie  
Wettelijk deel schoolgids 
 
Actief burgerschap en sociale integratie  
Wettelijk deel schoolgids 
 
Cultuureducatie  
Wettelijk deel schoolgids 
 
Wetenschap en Technologie  
Wettelijk deel schoolgids 
 
Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen  
Veiligheidsplan 
 
Onderwijs aan zieke leerlingen  
Wettelijk deel schoolgids 
 
Passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur in het Samenwerkingsverband  
Wettelijk deel schoolgids  
 
Vervanging van leerkrachten  
Wettelijk deel schoolgids  
 
Informatievoorziening aan gescheiden ouders  
Veiligheidsplan 
 
Kledingvoorschriften  
Wettelijk deel schoolgids 
 
Schoolverzuim  
Wettelijk deel schoolgids 
 
Buitenschoolse opvang  
Wettelijk deel schoolgids 
 
Verzekering  
Wettelijk deel schoolgids 
 
Wegwijzer Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar  
Wettelijk deel schoolgids 
 
Veiligheid  
Wettelijk deel schoolgids 
 
Sponsoring  
Wettelijk deel schoolgids  
 
Privacy 
Wettelijk deel schoolgids  
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10.2 Informatie over het onderwijs 
Ondanks alle informatie in deze schoolgids kan het voorkomen dat u nog vragen heeft.              
Vragen over de school kunt u stellen aan één van de teamleden of de directeur.  
 
Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk               
iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij ‘Ouders van waarde’.  
“Ouders van waarde” is de vraagbaak voor ouders over onderwijs. Zij zijn te bereiken op              
telefoonnummer  0343 – 513434 / 0343 - 51 55 56 of via info@ouders.net 
 
Op de website www.ouders.net vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid               
om zelf een vraag te stellen. 
 
 

11 Instemming schoolgids 
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