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2. VOORWOORD VAN  DE VOORZITTER 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanaf 25 april 2018 bestaat de stichting Wijzers in Onderwijs. Deze is voortgekomen uit een fusie van 
de Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht en de Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal.  
 
Bestuur:  
Het College van Bestuur is belast met het bestuur en beheer van de stichting, de tot de stichting 
behorende scholen én met de uitvoering van taken die de wet aan het bevoegd gezag van scholen 
voor primair onderwijs opdraagt. Het College van Bestuur treedt op als formele werkgever voor alle 
medewerkers en legt aan de Raad van Toezicht verantwoording af over de resultaten van de stichting. 
De stichting kent een eenhoofdig College van Bestuur, namelijk dhr. Ralph Henssen.  
 
Raad van Toezicht:  
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de algemene zaken binnen de stichting en 
de door de stichting bestuurde scholen én op het functioneren van het College van Bestuur in het 
bijzonder. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn met name; de naleving van wettelijke 
voorschriften, de kwaliteit van het geboden onderwijs en de besteding van de beschikbare middelen.  
De Raad van Toezicht treedt op als formele werkgever van het College van Bestuur, staat het College 
van Bestuur met raad terzijde en fungeert als kritisch klankbord.  
In schooljaar 2019-2020 bestaat de Raad van Toezicht uit:  

Dhr. J. Claessen Voorzitter  
Dhr. R. Sniekers Vice voorzitter  
Dhr. B. Daniëls Secretaris / Penningmeester  
Mevr. S. Qualm Lid  
Dhr. R. Aelen Lid  

 
Bereikbaarheid bestuursbureau Wijzers in Onderwijs:  
Post en/of contact met het College van Bestuur kunt u leggen via het secretariaat:  
Stichting Wijzers in onderwijs  telefoon (0475) 436230  
Postbus 57  e-mail : info@wijzersinonderwijs.eu 
6100 AB Echt   
 

Ralph Henssen, voorzitter 
 
 
3. INLEIDING VAN DE SCHOOLLEIDING 
 
Middels de schoolgids wil de school u informeren over de organisatie van de basisschool van uw kind. 
De schoolgids is voor u de praktische gids met de noodzakelijke informatie over schoolzaken voor dit 
schooljaar.  
U ontvangt de schoolgids voor de start  van het nieuwe schooljaar of op het moment dat een kind van 
u voor het eerst op onze basisschool wordt ingeschreven. 
Het onderwijs kent veel afkortingen.  Voor uw gemak hebben we een lijst van de gebruikte afkortingen 
en hun betekenis opgenomen. 
Wij hopen u met deze gids van dienst te zijn. 
Mede namens het team van “de Sleye” wens ik u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar toe,  
 

Lieke van der Leeuw, schoolleider  “de Sleye”. 
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4. DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM EN DE GROEPEN  
Groep 
 

Leerkracht(en) Werkdagen Overige 

1/2a Heleen Strik  Maandag t/m 
woensdag 

heleen.strik@wijzersinonderwijs.eu 

 Kim Hovens Donderdag  
 

kim.hovens@wijzersinonderwijs.eu 

1/2b Kim Hovens Maandag 
 

kim.hovens@wijzersinonderwijs.eu 

 Maartje Houben Dinsdag t/m 
donderdag  

maartje.houben@wijzersinonderwijs.eu 
 

2/3 Marilou Taks Maandag t/m 
donderdag 

marilou.taks@wijzersinonderwijs.eu 

 Kim Hovens Vrijdag (alleen gr. 3) 
 

kim.hovens@wijzersinonderwijs.eu 

3/4a Carola Hoorens  Maandag t/m 
donderdag  

carola.hoorens@wijzersinonderwijs.eu 

 Theo Schreurs Vrijdag 
 

theo.schreurs@wijzersinonderwijs.eu 

3/4b Joelle Orbons Maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag 

joelle.orbons@wijzersinonderwijs.eu 

 Kim Hovens Woensdag 
 

kim.hovens@wijzersinonderwijs.eu 

5/6a Vera Dijkstra op 
wo-do-vrij en Kim 
Hovens op di 

Dinsdag t/m vrijdag vera.dijkstra@wijzersinonderwijs.eu 
kim.hovens@wijzersinonderwijs.eu 

 Rens Verkoelen Maandag rens.verkoelen@wijzersinonderwijs.eu 
 

5/6b Bart Backes 
 

Dinsdag t/m 
donderdag 

bart.backes@wijzersinonderwijs.eu 

 Theo Schreurs Maandag 
 

theo.schreurs@wijzersinonderwijs.eu 

5/6c Cindy Hoeben Maandag t/m vrijdag 
 

cindy.hoeben@wijzersinonderwijs.eu 

7a/8a Jolande Nieskens 
 

Maandag t/m 
woensdag 

jolande.nieskens@wijzersinonderwijs.eu 

 Bjorn van den Adel Woensdag t/m vrijdag 
 

bjorn.vandenadel@wijzersinonderwijs.eu 

7b/8b Inge Verkerk Maandag t/m 
woensdag en vrijdag  

inge.verkerk@wijzersinonderwijs.eu 

 Theo Schreurs Donderdag 
 

theo.schreurs@wijzersinonderwijs.eu 

Gym Paul Cluitmans 
 

Woensdag Groepen 5 t/m 8 
paulcluitmans@home.nl 

 Rachel Vogels Donderdag  Combinatiefunctionaris gym, groepen 1 t/m 4 
rachel.vogels@menswel.nl 

muziek Theo Schreurs Woensdag 
 

Groepen 1-8 

IB Marjo van Ool Maandag t/m 
donderdag 

marjo.vanool@wijzersinonderwijs.eu 
 
 

Admini-
stratie 

Xandra Jacobs Woensdagochtend 
 

xandra.jacobs@wijzersinonderwijs.eu 

School-
leiding 

Lieke van der 
Leeuw 

Maandag, woensdag 
t/m vrijdag 

lieke.vanderleeuw@wijzersinonderwijs.eu 
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5. DE ORGANISATIE 
 
5.1 Directieberaad Wijzers in Onderwijs 
 
In het directieberaad hebben de directeuren van de scholen van Wijzers in Onderwijs zitting.  
Het directieoverleg wordt voorgezeten door de voorzitter van het CvB 
De Raad van Toezicht laat zich adviseren door het directieberaad.  
Ongeveer 7x per jaar vergaderen de directeuren ook intern met elkaar.  
 
5.2 Medezeggenschap en medezeggenschapsraad (MR) 
 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en 
personeel betrokken bij de formulering van nieuw beleid op schoolniveau en bij de controle op de 
uitvoering van eerder vastgesteld beleid op schoolniveau. Zij hebben via dit kanaal inspraak.  
Momenteel hebben in de medezeggenschapsraad van “de Sleye” de onderstaande personen zitting: 
 
Dhr. Bart Backes Personeelsgeleding  (0475) 57 15 86 
Dhr. Frank van den Ende Oudergeleding (frankvandenende@gmail.com) 06-55887831 
Mw. Manon Phillippens Oudergeleding (manoneneric@ziggo.nl) 06-38328957 
Mw. Lini Tonnaer Personeelsgeleding  (0475) 57 15 86 
 
5.3   Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
 
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) regelt dat er een GMR dient te zijn als het bevoegd 
gezag meer dan één school telt.  Het GMR-reglement ligt voor u ter inzage op school en is tevens 
gepubliceerd op de website van Wijzers in Onderwijs (www.wijzersinonderwijs.nl). 
De GMR van Wijzers in Onderwijs bestaat uit 12 leden; namens “de Sleye” heeft een van onze 
ouders,  Frank van den Ende,  zitting.  
 
5.4 De ouderraad 
 
De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. 
In principe zijn alle ouders/verzorgers van kinderen die onze basisschool bezoeken lid van de 
oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is om de samenwerking tussen ouders/verzorgers 
en het team van leraren van de school te bevorderen. 
De leden van de ouderraad hebben allemaal specifieke taken in de diverse werkgroepen. 
De ouderraad is te bereiken onder mailadres ouderraad.desleye@wijzersinonderwijs.eu 
 
Komend schooljaar hebben de onderstaande ouders zitting in het dagelijks bestuur van de  ouderraad: 
 
Mw. Wilma Louw Penningmeester 
Mw. Selina Henckens Voorzitter 
Mw. Claire Hilbrink Secretaris 
 
 
5.5 De leerlingenraad 
 
De leerlingenraad bestaat uit afgevaardigden uit elk van de 7 groepen 3 tot en met 8.  
De raad vergadert 5 keer per schooljaar onder voorzitterschap van de schoolleider. Deze 
vergaderingen zijn onder schooltijd van 14.00-15.00 uur. (data zijn:19-09, 07-11, 30-01, 26-03, 12-06)  
Deze raad adviseert schoolleiding en team over alle zaken die leerlingen bezig houden. 
Dit jaar vindt de verkiezing van de nieuwe leerlingenraad plaats in week 36. 
De  verkiezing vindt per stamgroep plaats. 
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6. SCHOOLTIJDEN 
 
Groep 1 en 2: 
 
maandag, dinsdag, donderdag 8.30 – 12.00 u. 13.00 – 15.00 u. 
woensdag 8.30 – 12.30 u.  
vrijdag vrij van school 
 
Groep 3 t/m 8 
 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30 – 12.00 u   en  13.00 – 15.00 u. 
woensdag 8.30 – 12.30 u. 
 
Belsignaal: 
Nadat het eerste belsignaal  -3 minuten vóór schooltijd-  heeft geklonken, mogen de kinderen rustig 
binnengaan; om half negen en om één uur beginnen dan de lessen. 

7. AFSPRAKEN:   
 
7.1. Melden van afwezigheid en aanvragen van verlof 
 
Om onnodig schoolverzuim te voorkomen vragen we u om slechts bij uiterste noodzaak onder 
schooltijd een afspraak te maken met de huisarts, ortho of een specialist. 
Indien het toch noodzakelijk is dat u met uw kind onder schooltijd naar een arts gaat (dan nog liefst ’s 
middags) , richt u zich daartoe tijdig tot de leraar van de dag. Hiervoor is geen verlofformulier nodig. 
Dit kan via basisonline. 
In het geval het nodig is  -buiten de vastgestelde schoolvakanties-  vrij van school te vragen, dan vult 
u daartoe het verlofaanvraagformulier in via Basisonline en biedt dat vervolgens aan de schoolleiding 
aan.  
Volgens de leerplichtwet mag de schoolleiding een leerling alleen vrij van school verlenen, indien 
daarvoor een zeer belangrijke reden is, zoals bijvoorbeeld bij een uitvaart, huwelijk of jubileum. 
Hiervan dient een kopie-bewijsstuk bijgevoegd te worden. 
Als uw kind wegens ziekte de school niet kan bezoeken, ontvangen wij daarvan graag bericht vóór 
schooltijd. Als uw kind weer beter is hadden we hiervan ook graag een melding ontvangen. 
 
7.2. Ziek tijdens schooltijd 
 
Als uw kind tijdens schooltijd ziek wordt en daardoor de lessen niet meer kan bijwonen, neemt de 
school altijd contact op met u om uw kind aan school op te halen.  We laten onder schooltijd een 
leerling nooit alleen naar huis gaan. 
 
7.3. Drinken en eten op school 
 
Onze school streeft ernaar om een gezonde school te zijn.  
In de kleutergroepen en in groep 3 t/m 8 vragen we de ouders om een eigen drinkbeker mee naar 
school te geven. De kinderen mogen te allen tijde water drinken. In alle groepen adviseren we ook om 
de kinderen zoveel mogelijk water te laten drinken. Met deze regel willen we de afvalberg beperken. 
Wat het eten van een tussendoortje betreft willen we dat graag dat iets verstandigs wordt 
meegegeven.  
 
7.4 Trakteren op school bij verjaardagen 
 
Op “de Sleye” wordt bij verjaardagen niet getrakteerd. 
De leraren zien genoeg mogelijkheden uw kind bij zijn/haar feest op een andere manier in het 
zonnetje te zetten. Als de groepsleraar zelf jarig is, organiseert deze rond de verjaardag een 
klassenfeest. De leraren stellen het op prijs, als de kinderen bij gelegenheid van hun verjaardag een 
zelfgemaakte attentie aanbieden. 
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7.5 Schoolmaterialen 
 
Het goed onderhouden van het handschrift vinden we belangrijk. 
Vandaar dat we daar veel aandacht aan besteden. Een goede potlood en vulpen is hierbij essentieel. 
In groep 3 starten de kinderen met een schoolpotlood en stappen in mei over naar een vulpen. Deze 
vulpen krijgen ze van school. Deze schoolvulpen gebruiken ze zeker tot en met groep 6. Gaat deze 
tussentijds stuk krijgen ze een nieuwe, is er sprake van moedwillige kapotmaken dienen ze een 
nieuwe te kopen voor 5 euro. 
De kinderen krijgen verder begin schooljaar in groep 3 een etui, potlood en gum waardoor het niet 
nodig is eigen materiaal mee te nemen. Deze worden door school steeds voorradig gesteld. 
In box 78 is schrijven nog steeds belangrijk en is nog steeds de vulpen leidend. Deze mogen ze wel 
zelf kopen en gebruiken. Balpennen zijn niet toegestaan. 
Verder kan de ergotherapeut of de leerkracht adviseren om de vulpen te vervangen door een voor de 
leerling passend schrijfmateriaal. De navullingen van deze schrijfmaterialen kosten ook 5 euro. 
 
Zijn er ivm concentratie of aanverwante problematieken koptelefoons nodig dan geschiedt dat op 
advies of na overleg met de leerkracht.  
Tenslotte krijgen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 een agenda van school. Leerlingen hoeven niet zelf 
een agenda te kopen. 
 
7.6 Rapportgesprekken en inloopmomenten in de kleutergroepen 
 
We beginnen in alle groepen met een infoavond in de tweede schoolweek (26 t/m  29 augustus) en 
vervolgens een startgesprek (in de derde en vierde week van het schooljaar, 2 t/m 14 september)  
In dit gesprek delen we met u als ouder onze en uw verwachtingen en doelen. En is vooral gericht op 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon/dochter. 
 
In november (20-11) volgt een rapport met een ouder-kindgesprek. Dit rapport bevat methode 
gebonden punten, geen cito en is tevens een vervolg op het startgesprek en de sociaal emotionele 
ontwikkeling. In groep 8 zullen dan ook de voorlopige adviesgesprekken voor het VO plaatsvinden.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan mee naar de gesprekken. De leerlingen van groep 1 t/m 4 worden 
uitgenodigd maar mogen zelf weten of ze meegaan of niet. Deze gesprekken zijn in week 48. 
In januari nemen we de M(edio) toetsen van CITO af. In februari (05-02) geven we deze resultaten in 
een overzicht mee. Op ons of uw verzoek plannen we daar gesprekken voor. (facultatief in week 7) 
In mei ( 27 ste) gaat het tweede rapport mee. Als een oudergesprek gewenst is ontvangt u hiervoor 
een uitnodiging. U mag natuurlijk ook altijd zelf aangeven een gesprek te willen. Deze zijn in week 23 
en 24. 
In juni zijn ook de E(ind) toetsen van CITO, deze worden ook weer middels een uitdraai aan u 
verstrekt voor de grote vakantie op woensdag 1 juli. 
 
In de kleutergroepen worden de kinderen op de voet gevolgd aan de hand van Kijk! Dit is een 
leerlingvolgsysteem. Twee maal per jaar registreren de leerkrachten hierin hun observaties.  
De registraties worden ieder half jaar op leeftijd ingevuld op 4;6 jaar, 5;0 jaar, 5;6 jaar enz.  
De kleuterleerkrachten starten ook met een startgesprek en na het invullen van Kijk volgt er een 
ontwikkelingsgesprek. U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd door de leerkrachten. Wij hebben 
geen vaste momenten meer ingepland staan voor de gesprekken. Na het gesprek krijgt u het 'rapport' 
mee naar huis.  
In het nieuwe jaar organiseren de kleuterjuffen enkele keren een inloop moment, nl. op woensdagen  
13 november en 21 mei van 11.30 uur tot 12.30 uur. U krijgt hiervoor tijdig een uitnodiging. 
U bent dan als ouder/verzorger welkom in de klas van uw kleuter om zijn/haar werk te bewonderen. 
Het is dan uitdrukkelijk niet de bedoeling de juf te bevragen over de ontwikkeling van uw zoon of 
dochter. Hiervoor kunt u beter een aparte afspraak maken.  
 
Dus samengevat: 
26 t/m 29 augustus        infoavonden 
2 t/m 14 september       startgesprekken 
20 November                        rapport 1 met ouder-kindgesprek 
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5 Februari                                M-toetsen Cito, resultaten mee naar huis. Gesprekken facultatief 
27 mei                                      rapport 2, gesprekken facultatief 
Juni (eind), begin juli                    E-toetsen Cito, resultaten mee naar huis.  
 
Noot: de data van rapportagemomenten zijn onder voorbehoud. Intern kan een wijziging plaatsvinden 
die dan wel tijdig met u zal worden gecommuniceerd 
 
7.7 Spelen op het veldje aan de Doormanweg 
 
Het speelveldje dat aan het schoolplein van “de Sleye” grenst, biedt extra speelmogelijkheid. 
Echter, vóór schooltijd zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk tot de tweede bel van 8.30 of 13.00 
uur. Ook ná schooltijd zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk. 
Dit houdt in dat de school dan geen toezicht houdt. 
Bij buitenspel onder schooltijd (’s morgens en ’s middags) is de school verantwoordelijk en is er wel 
toezicht. Uiteraard wordt alleen bij droog weer gebruik gemaakt van het grasveld. 
 
7.8 Gymnastiekonderwijs 
 
Voor het gymnastiekonderwijs in de sporthal dienen de kinderen sportkleding (bijv. T-shirt en korte 
broek) en schone gymschoenen mee te nemen; dit alles graag in een stevige draagtas/rugzak.  
De jongens en meisjes vanaf de groepen 5 (t/m 8) zijn bij het omkleden gescheiden. We vragen er op 
toe te zien dat de leerlingen geen deodorant-spray mee naar school nemen. 
 
Gymschoenen die buiten gedragen zijn kunnen niet in de sporthal worden toegestaan; dit i.v.m. 
voethygiëne en behoud van de zaalvloer.  
Ballet- en turnschoentjes zijn niet geschikt voor onze gymlessen. De tas met gymkleding wordt na elke 
les mee naar huis genomen en pas de volgende zaalles weer mee naar school gebracht.  
Voor de groepen 1 en 2 zijn gymschoenen niet noodzakelijk. Gedurende het schooljaar wordt de 
groep 1-4  leerlingen tijdens schooluren een danslessencyclus aangeboden. 
Het rooster van gymlessen treft u op de laatste pagina van deze gids aan. 
 
7.9 Veilig naar school 
 
Het is belangrijk dat onze kinderen veilig op school komen. Daar kunnen ouders, verzorgers, opa’s, 
oma’s en natuurlijk de leerlingen-  samen aan bijdragen. In het brigadierrooster worden zoveel als 
nodig leerlingen opgenomen om het vol te maken. Dit omdat er een tekort is aan volwassen 
brigadiers. We leiden deze leerlingen wel op tot brigadier, dat kan pas als ze hun verkeersdiploma in 
groep 7 gehaald hebben. 
 
We proberen dagelijks brigadiers bij het zebrapad op de Heerbaan ter hoogte van de Julianastraat te 
regelen van:  

o 08.15 uur - 08.30 uur 
o 15.00 uur - 15.15 uur 
o op woensdagmiddag van 12.30 – 12.45 uur 

Rondom school zijn diverse verkeersregels van toepassing die betrekking hebben op veiligheid, 
parkeren en snelheid. Deze regels zijn er niet voor niets. Aan u allen de vraag om deze regels te 
respecteren en na te leven. Het gaat om de veiligheid van uw kinderen en uzelf. 
De fietsenstalling kan alleen vanaf de Doormanweg bereikt worden. Het is niet toegestaan fietsend de 
speelplaats over te steken. 
 
7.10 Mobieltjes 
 
Leerlingen nemen geen mobieltje mee naar school. 
Het kan voorkomen dat een leerling om dringende reden zijn ouders moet kunnen bellen.  
Deze mag dan gebruik maken van de schooltelefoon. 
Wanneer ouders/verzorgers vanwege een dringende reden hun kind een boodschap moeten 
doorgeven, vragen wij hen contact op te nemen met de school. 
De school zorgt er dan voor dat het betreffende kind zijn  ouders/verzorgers kan bellen. 
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7.11 School en ouderbijdrage 
 
Basisschool “de Sleye” kent geen ouderbijdrage t.b.v. het verzorgen van het onderwijs.  
Voor de financiering van enkele speciale schoolactiviteiten, met name de schoolreis en de 
schoolverlatersdagen (in groep 8), vraagt de school aan de ouders deel te nemen in de kosten. 
Deze bijdrage is niet verplicht; wanneer ouders te kennen geven niet bij te dragen in de kosten, 
neemt/nemen hun kind(eren) niet deel aan de betreffende activiteit. 
 
De ouderraad van “de Sleye” vraagt jaarlijks om een bijdrage om daarmee een aantal andere speciale 
activiteiten, zoals sinterklaas, carnaval te bekostigen. 
Ook deze bijdrage is niet verplicht; wanneer ouders te kennen geven niet bij te dragen in de kosten 
wordt/worden de leerling(en) niet uitgesloten van deelname aan de betreffende activiteit(en). 
Mocht u op een of andere manier deze kosten niet kunnen dragen zijn er mogelijkheden bij o.a. de 
stichting Leergeld. (zie hoofdstuk 13) 
 
7.12 Oortjes/headset 
 
Alle kinderen van groep 4 t/m 8 hebben of ontvangen eenmalig een set oortjes uitgereikt. Deze 
kunnen ze gebruiken tijdens werkzaamheden aan de computer. Ze zitten ook in een handige pouche. 
Als deze versleten is krijgen kinderen van school een nieuwe. Ook alle nieuwe kinderen van groep 4 
ontvangen de oortjes. Als kinderen van groep 8 van school gaan mogen ze de oortjes meenemen. (de 
pouche niet). Worden de oortjes stukgemaakt of zijn anders niet meer bruikbaar dient daarvoor een 
bijdrage van 5 euro betaald te worden. 
 
7.13 Basisonline 
 
Als een leerling op onze school start wordt er eenmalig een account aangemaakt in Basisonline. 
Hierover ontvangen ouders nieuwe leerlingen een aanmeldbrief met token van school. Als er daarna 
wijzigingen zijn in dit account dient u dit zelf te wijzigen en bij te houden. Ter info is het wel zinvol dit 
separaat ook aan school te melden. 
 
7.14 Muziekonderwijs 

 
Komend schooljaar gaan we het traject voortzetten onder de noemer 
Muziekimpuls. Deze impuls komt vanuit het Fonds voor cultuurparticipatie 
en is bedoeld om een borging van het muziekonderwijs in het 
basisonderwijs te verzorgen. Muziekvakleerkracht Theo Schreurs trekt 
deze kar en zorgt mede ervoor dat het muziekonderwijs in het 
Cultuuronderwijs breed wordt verweven. Theo is ook onze Interne Cultuur 
Coordinator. (ICC)  Mede-participant is Myouthic die facilitair ons hierin 
bijstaat. 
 
8. OVERBLIJFREGELING  
 
Er zijn twee mogelijkheden om uw kinderen te laten overblijven, namelijk: 

● Tussenschoolse opvang op “de Sleye” 
● Tussenschoolse opvang bij “De Speelark” 

 
8.1 Tussenschoolse opvang “de Sleye”  
 
Bij “Stichting TSO de Sleye” kunnen de kinderen van 12.00 tot 13.00 uur overblijven. 
Overblijven is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de lokalen én voor de kleuters 
in een kleuterlokaal. 
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Als u uw kind incidenteel wilt laten overblijven, kunt u tussen 7.30 en 8.00 uur contact opnemen met 
telefoonnummer: 06-16508932. Beide TSO coördinatoren Elise Deneer en Bianca van den Berg 
zorgen voor de afhandeling.  
Contact bij problemen of vragen kan het snelste verlopen via tsodesleye@gmail.com 
Op de website van school  kunt u het inschrijfformulier digitaal invullen en het beleid aangaande TSO 
bekijken; gelieve het inschrijfformulier aan het begin van het schooljaar digitaal in te vullen. 
Alle informatie wordt AVG proof opgeslagen en behandeld.  
 
8.2 Tussenschoolse opvang bij De Speelark 
 
Behalve op school is er voor de schoolkinderen ook tussenschoolse opvang bij BSO De Speelark 
mogelijk. De Speelark is ook gevestigd in de ‘brede school’  en is onderdeel van kinderdagverblijf 
Robbedoes.  Voor meer informatie kunt U contact opnemen met BSO De Speelark , tel: 06-10234724. 
Als school en BSO stimuleren we het eten van gezonde voeding. Dit willen we dan ook graag zien in 
de tussendoortjes en de lunchpakketten die kinderen mee naar school en naar de BSO nemen. 
 
 
9. BUITENSCHOOLSE OPVANG “DE SPEELARK” 
 
BSO De Speelark is gevestigd in de brede school. Ze biedt het hele jaar door voor-,  tussen- en 
naschoolse opvang aan voor  kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De Speelark is het gehele jaar 
geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.15 uur tot 18.00 uur. Op woensdag is er geen 
opvang bij de Speelark. 
Op nationale feestdagen is De Speelark gesloten. Tijdens schoolvakanties en studiedagen van school 
is er de hele dag opvang mogelijk bij de Speelark. 
Voor meer informatie kunt U bellen . tel: 06-10234724 

 
10. HOE ONZE EX-GROEP 8 LEERLINGEN HUN ONDERWIJSLOOPBAAN VERVOLGEN  
 
Voordat de kinderen van groep 8 de school verlaten is er goed nagedacht over welke vorm van 
vervolgonderwijs het beste bij hen past. De leraren van de bovenbouw baseren hun schooladvies 
hierover op bijna 8 jaren onderwijs. 
In december krijgen de kinderen en hun ouders een voorlopig advies van de school. Een definitief 
advies wordt einde februari gegeven, vóórdat de uitslag van de eindtoets Route 8 bekend is. 
Dit schooljaar scoorde onze school met 199,6 onder het niveau dat van een school als de onze op 
basis van onze leerlingen-populatie mag worden verwacht. Het landelijk gemiddelde was 204.  
Van de 33 schoolverlaters van groep 8 gaan: 

25% (= 8) leerlingen naar de VWO-brugklas 

21% (= 7) leerlingen naar de HAVO-brugklas 

42% (= 14)   leerlingen naar de brugklas VMBO-theoretisch 

12 % (= 4)    leerlingen naar de brugklas VMBO-basis/kader. 

De leerlingen die in 2018 onze school verlieten, ontwikkelden zich grotendeels (meer dan 85 %) zoals 
we voorzagen in onze adviezen 
 
 
11.        JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2018-2019 
 
Als school werken we planmatig en doorlopend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we aan 
de hand van een meerjarenplanning die wordt uitgewerkt in jaarplannen. Het jaarplan wordt opgesteld 
door directie en leerkrachten samen. 
Voor deze terugblik halen we de belangrijkste punten even aan. 
 
Kwaliteit en kwaliteitszorg 
Binnen Wijzers in Onderwijs wordt gewerkt met een digitaal instrument dat 'Analyse en opbrengsten'              
heet. Dit instrument volgt de ontwikkeling op onderwijskundig en resultaat technisch gebied en wordt              
meerdere keren per jaar besproken met team en met College van Bestuur. 
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Onderwijs en ICT  
Er is een keuze gemaakt om met chromebooks te gaan werken. Nu is het team op zoek naar allerlei 
manieren om de digitalisering vorm te geven. 
 
 
 
Medewerkers 
In het schooljaar 2018-2019 zijn er meerdere studiemomenten geweest voor alle medewerkers. De             
studiedagen waren ingericht om antwoord te vinden op onze ontwikkeling richting toekomst.  
Er zijn 4 speerpunten benoemd (zie beneden). Er zijn wel veel langdurig zieke leerkrachten geweest               
en is er een groot beroep gedaan op eenieders flexibiliteit. 
 
Ouders 
Rondom communicatie is een werkgroep opgestart die komend jaar verder gaat in haar 
werkzaamheden. Zij gaan op zoek naar hoe school (en ouders) transparant kunnen communiceren. 
 
Leerlingen 
Leerlingen hebben behalve de ´normale´ lessen ook aan tal van activiteiten deelgenomen. Zelfs teveel 
om op te noemen. Enkele highlights zijn toch wel: het afvalproject, de schooltuin, natuurtochten. De 
selfiewand in de aula is een mooie blikvanger. Deze wand is gemaakt om 10 jaar schoolgebouw de 
Sleye te 'vieren'.  
 

12. PRIORITEITEN IN HET SCHOOLJAAR 2019-2020 
 
“de Sleye” wil verder gaan met het zorgen voor goed onderwijs, onderwijs dat meer en meer is 
afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Ze wil bijdragen aan de veelzijdige ontwikkeling van haar leerlingen en werkt bovendien 
opbrengstgericht. 
Ze is er op uit dat de leerresultaten van de leerlingen gemiddeld boven het landelijk niveau liggen en 
daarmee op het niveau dat van een school met onze leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  
 
Goed onderwijs vraagt daarnaast -en naar ons idee op de eerste plaats- om een fijne leef- en 
werksfeer op school; voorwaarde daartoe is dat er waardering, vertrouwen en respect is over en weer 
tussen kinderen onderling, tussen kinderen en leraren, tussen ouders en leraren.  
Het vraagt ook, dat de samenwerking met de ouderraad, met de medezeggenschapsraad, met de 
Wijzers in Onderwijs-organisatie en met de ketenpartners in orde is.  
 
Voor schooljaar 19-20 betekent dit concreet: 
- de boxlijn wordt verder vormgegeven (alle groepen gaan in boxen werken) en om de doorgaande lijn 
te bewaken ook diverse vormen van overleg hierin en hierover 
- rondom ICT gaan we digitalisering bekijken rondom toetsen (met name rekenen) 
- bezetten en inrichten aandachtsfunctionarissen (AVG, vertrouwenspersonen, anti pestcoordinator) 
- scholing op onderwijskundig vlak door en met IRISZ onderwijsbegeleiding 
- actief investeren in communiceren 
We snappen dat deze prioriteiten u nog niet veel zeggen. In het komend schooljaar zult u via allerlei 
media hiervan op de hoogte worden gehouden. 
 

12.1 WERKEN IN DE BOX 
 

Een box is een unit leerlingen van bepaalde groepen (in het geval van de Sleye, 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) 
die we box 12, 34, 56 en 78 noemen) In deze box zitten leerlingen van deze groepen onder leiding 
van een aantal leerkrachten. De groepen worden al naar gelang het vak/onderdeel verdeeld in 
stamgroepen, jaargroepen, instructie(niveau)groepen.  

 
Stamgroepen 

Zoals boven al gesteld zijn kinderen verdeeld in stamgroepen. Dat is hun thuisbasis, ook administratief 
gezien. Hier starten en eindigen ze de dag mee. Eigenlijk moet de stamgroep als een sociale eenheid 
worden gezien. Hier is hun rechtstreeks aanspreekpunt de leerkracht, een mentor. Ze kunnen 
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vertellen, mededelen, evalueren in de veilige groep. Hier vinden ook de sociaal emotionele vakken 
plaats (weerbaarheid, gouden weken, soemo kaarten) Deze leerkracht is ook het eerste 
aanspreekpunt voor de ouders. 

 
Jaargroepen 

In de jaargroepen zitten ze bij de vakken die een specifieke jaargebonden aanpak behoeven. Bij 
sommige excursies en uitstapjes gaan ze met de jaargroep ernaar toe.  

 
Instructiegroepen 

Dit zijn de groepen die op niveau van vooral de instrumentele vaardigheden zijn ingedeeld. Dit is om 
de instructie aan een groep te geven en de aandacht en focus veel korter en directer te kunnen 
houden. 
De leerkrachten in een box zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen in de box. Van 
belang hierbij is wel dat journaals goed worden bijgehouden zodat collega’s kunnen lezen over hun 
leerlingen. 
Er is een rooster dat gelijke tijden kent en ruimte geeft aan vakken in stam-jaar en instructiegroepen. 
De boxleerkrachten vergaderen samen over inzet, verdeling, thema’s, praktische zaken en zeer 
belangrijk over leerlingzaken. Box smal zijn de leerkrachten van 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8, coordinatoren 
resp. Heleen, Marilou, Cindy en Inge. En box breed overleg 1-4 en 5-8 gecoordineerd door resp Marjo 
en Lieke. 
Er wordt ook gewerkt aan een thematische indeling van het middagprogramma. 
 
12.2      PASSEND ONDERWIJS 
 
Passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur in het Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg 
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.  
Het SWV Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de 
gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal. 
Het bestuur van het SWV heeft een tweede ondersteuningsplan vastgesteld. In dit plan beschrijft men 
het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het SWV voor de periode 2018-2022. Aan elke school of cluster van scholen 
is een ondersteuningsteam gekoppeld, dat de school adviseert, begeleidt en ondersteunt in het 
versterken van de kwaliteit van onderwijs en de leerlingondersteuning in het bijzonder. 
Ze werken daarbij samen met  bovengenoemde gemeenten en met organisaties als bijv. het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG), de Jeugd GezondheidsZorg  (JGZ), enz. 
 
Extra ondersteuning 
Voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling. 
Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling 
wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een 
deskundigenadvies formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het 
speciaal(basis)onderwijs inhoudt, wordt dit deskundigenadvies aan een bovenschools toetsingsorgaan 
(BTO) aangeboden. Het BTO geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af, op basis waarvan de 
leerling kan worden geplaatst in het SBO of het SO. 
 
Informatie 
Voor verdere informatie over het ondersteuningsteam of het BTO kunt u contact opnemen met de 
intern begeleider van de school. 
Het bestuursondersteuningsplan van het schoolbestuur staat op de website van Wijzers in Onderwijs. 
Het ondersteuningsplan van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg staat op de website van 
het SWV Midden-Limburg: www.swvpo3102ml.nl  
Het adres van het SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg is:  
SWV PO 31-02 Midden-Limburg, Postbus 3043, 6093 ZG Heythuysen Tel. 0475-550449

E-mail: info@swvpo3102ml.nl 
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13. ONDERSTEUNENDE INSTANTIES 

 
13.1 JEUGDGEZONDHEIDSZORG  GGD  
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Noord- en Midden-Limburg heeft als doel het 
bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van jongeren.  
Elke basisschool heeft een vast JGZ-team. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een 
jeugdverpleegkundige, een jeugdartsassistente en een logopedist. Indien nodig kan het JGZ-team een 
beroep doen op de gedragswetenschapper van de GGD.  
U kunt het Jeugd Gezondheidsteam  (JGZ-team) bereiken  
via de vestiging van de GGD te Roermond 

Vestiging Midden 
Oranjelaan 21 
6042 BA Roermond 
088 11 91 291 (secretariaat) 

U kunt contact opnemen met: 
dokter: Ine Bonnemaijer 
088-1191200 
 
assistente Patricia Spijkers 
p.spijkers@vrln.nl  

logopediste  
Manon Meuwissen-Kramer, 
Tel: 088-1191612 of 
06-10215492 
m.meuwissen@vrln.nl 
Werkdagen zijn: maandag, 
dinsdag en donderdag 
 

verpleegkundige  
Ceciel Wolfhagen 
tel. 088-1191616 of 
06-55285869 
c.wolfhagen@vrln.nl 
Voor het pedagogisch 
spreekuur een afspraak 
maken onder 0475 - 373773 
via website:
www.ggglimburgnoord.nl   

13.2   ONDERWIJSBEGELEIDING 
“Ondersteuningsteam”,  In de Neerakker 2, 6093 JE Heythuysen  06- 5757 5909 
info@dconderwijsenzorg.nl 
13.3 DYSLEXIEPLATFORM MAASGOUW: 
 Tel. nr.: 045-8504500 Fax: 045-8504501 
13.4 CJG 
Onze school en het CJG werken nauw samen. Het CJG is een professionele organisatie voor 
opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp in Midden-Limburg. Je kunt er terecht met kleine en 
grote vragen over de opvoeding en de ontwikkeling van je kind. 
Aanspreekpunt voor onze school: Roxanne Segers 
Jeugd en Gezinswerker Maasgouw 
Roxanne.segers@cjgml.nl  
Telefoon nummer:  088-65 60 633 / 0619356102 
Centraal nummer:   088-43 88 300 
Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend. 
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 
Locatie: gemeente Maasgouw, zandkuilweg 8, 6051 HV Maasbracht 
Hoofdkantoor en postadres: 
Vogelsbleek 10 
6001 BE Weert                 www.cjgml.nl  en/of info@cjgml.nl 
 
13.5 BUREAU JEUGDZORG:  
Dagelijks bereikbaar van 09.00-17.00 uur 
Roermondseweg 12,  6004 AS Weert   0495-596565 
 
13.6 INSPECTIE BASISONDERWIJS 
Als u met de inspectie in contact wilt treden kan dat via: info@owinsp.nl of via 
www.onderwijsinspectie.nl 
Voor vragen over onderwijs belt u: 088 – 669 60 60. 
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld neemt u contact op met:   meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111  (lokaal 
tarief). 
 

13 

 

mailto:m.meuwissen@vrln.nl
http://www.ggglimburgnoord.nl/
mailto:Roxanne.segers@cjgml.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/


13.7  

 
Stichting                Leudal-Maasgouw 

Stichting Leergeld ondersteunt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een maximum inkomen van 
120% van de bijstandsnorm. Ouders in deze gezinnen hebben vaak niet de financiële mogelijkheden 
om hun kinderen te laten deelnemen aan activiteiten op school, bij sport,cultuur of welzijn. Wij nemen 
deze kosten voor onze rekening en betalen contributies, schoolkosten, kindervakantiewerk, zwemles, 
een laptop, een fiets, enz. Daarmee willen wij voorkomen dat kinderen worden uitgesloten. 

Ouders die gebruik willen maken van onze ondersteuning kunnen zich aanmelden via onze website of 
via email: 

https://www.leergeldleudalmaasgouw.nl 

Leergeldmaasgouw@gmail.com 

Na de aanmelding neem een medewerker van onze stichting contact met u op en maakt een afspraak 
voor een gesprek bij u thuis. In dat gesprek wordt gekeken of u en uw kinderen in aanmerking komen 
voor ondersteuning. Daarna kijkt u samen naar wat wij voor de kinderen kunnen doen. De 
medewerker blijft uw contactpersoon voor toekomstige vragen. 

Coördinator van de Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw 

Loe Knipschild 

Tot slot: 
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. 
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. 
 
 
 
14 Vertrouwenspersonen en klachtenregeling 
 
Klachten  
Leerlingen, ouders en schoolmedewerkers (onderwijsteam, tso, onderwijsondersteunend personeel) 
kunnen ontevreden zijn over bepaalde zaken op de Sleye. We gaan ervan uit dat we de meeste 
klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid de 
desbetreffende schoolmedewerker aan te spreken. 
 
Interne vertrouwenspersonen 
Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, 
agressie en geweld, kunnen leerlingen, ouders en schoolmedewerkers ook een beroep doen op de 
ondersteuning door de vertrouwenspersonen op school. De interne vertrouwenspersonen luisteren 
naar u, geven informatie over mogelijke vervolgstappen en begeleiden u in de interne/informele 
klachtenprocedure. Bent u ontevreden over de begeleiding, bejegening, gemaakte of nagekomen 
afspraken, of wilt u een formele klacht indienen, dan kunnen de interne vertrouwenspersonen u in 
contact brengen met de externe vertrouwenspersoon die uw begeleiding in de klachtenprocedure 
overneemt. 
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Contactgegevens interne vertrouwenspersonen 
● Naam: Carola Hoorens 
● E-mail: carola.hoorens@wijzersinonderwijs.eu 

 
● Naam: Jolande Nieskens 
● E-mail: jolande.nieskens@wijzersinonderwijs.eu 

 
Externe vertrouwenspersoon 
De school heeft een externe vertrouwenspersoon die u kunt zien als een objectieve deskundige van 
buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht.  
 
Contactgegevens externe vertrouwenspersoon 

● Naam: JGZ Limburg Noord 
● Telefoonnummer: 088-1191111 
● E-mail: jgz@vrnl.nl 

 
Vertrouwensinspecteur 
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht over seksuele intimidatie en seksueel misbruik 
(zedenmisdrijven), psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering, kunt u ook contact 
opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 
0900-111 3111 (lokaal tarief); op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.  
 
Onafhankelijke klachtencommissie 
Als u er met de schoolmedewerker en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet 
naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het College van Bestuur of een klacht 
indienen bij de klachtencommissie. 
 
College van Bestuur Wijzers in onderwijs 

● Naam: Ralph Henssen 
● Telefoonnummer: 0475-436230 
● E-mail: info@wijzersinonderwijs.nl 

 
of 
Klachtencommissie 

● Naam: Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs 
● Adres: Postbus 82324 
● Postcode en plaats: 2508 EH Den Haag 
● E-mail: info@gcbo.nl 

 
De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, kunt u 
vinden op onze website www.wijzersinonderwijs.nl. 
 
Meldplicht seksueel geweld 
Bij vermoedens over een schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een 
ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is elke 
schoolmedewerker wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Deze meldplicht geldt ook 
voor de schoolleiding en interne vertrouwenspersoon. 
 
Anti-pestcoördinator 
Op de Sleye is Jolande Nieskens de anti-pestcoördinator. Zij heeft de volgende taken: 
- Ze is samen met de schoolleiding verantwoordelijk voor het anti-pestbeleid op onze school. 
Daarbij houden ze zicht op de berichtgeving en wetgeving over het onderwerp pesten, zodat ons 
pestprotocol up-to-date is en voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid op School. 
- Ze zorgt dat het pestprotocol binnen de school regelmatig onder de aandacht wordt 
gebracht. 
- Eens in het jaar zal Jolande het pestprotocol op de agenda van een teamoverleg zetten. 
Dit om als team gezamenlijk te beoordelen of het protocol nageleefd wordt, en of het 
protocol eventueel aangepast moet worden. 
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15. LIJST VAN AFKORTINGEN 
 

AB  ambulante begeleiding (vanuit speciaal onderwijs)  
BHV bedrijfshulpverlening 
CITO centraal instituut voor toetsontwikkeling 
CJG Centrum voor jeugd en gezin 
CvI commissie van indicatiestelling 
GGD  gewestelijke gezondheidsdienst 
GMR  gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
HGW handelingsgericht werken 
HP  handelingsplan (voor leerlingenzorg)  
IB  inhoudelijk begeleider leerlingenzorg  
LVS  leerlingvolgsysteem 
Pabo  pedagogische academie voor basisonderwijs 
RIAGG  regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg 
SBO  school voor speciaal basisonderwijs 
SEO sociaal emotionele ontwikkeling 
SO speciaal onderwijs 
SWV  samenwerkingsverband 
TLV toelaatbaarheidsverklaring 
 

16. RELIGIE 
 
Wij vinden het van groot belang dat leerlingen respect hebben voor levenswijze en 
levensbeschouwing van anderen. Onze school werkt waar mogelijk (faciliterend) samen met de 
parochie en de kerk. Dit vanuit de opvatting dat het primaat van de geloofsopvoeding bij de ouders 
ligt.  
Hoewel de scholen van Wijzers in Onderwijs allen een Rooms-katholieke grondslag kennen, bieden 
de statuten van de stichting ook de mogelijkheid om Protestants-christelijk en Openbaar onderwijs te 
verzorgen.  
 
De afspraken, wat doet parochie, school en ouders ten aanzien van de Eerste Heilige Communie: 
Wat doen de ouders: (ondersteunend) 
-              Boekje/teksten 
-              Versiering kerk 
-              Kleinere huishoudelijke klussen  
-              Ouderavond  
-              Bezoek bakker 
-              Knutselactiviteit (ism  ouderwerkgroep) 
-              Aanmelden  
Kerk/kapelaan (coördinerend) 
-              Muziek ism school  
-              Algemene coördinatie  en beantwoorden vragen 
-              Lessen communie buiten  schooltijd  
School (faciliterend) 
-              Muzieklessen ism de kerk, tijdens muzieklessen en evt. na school 
-              Materialen knutselactiviteit 
-              Evt. leerkrachten ter ondersteuning bij de communie in de kerk (m.n. achter de  
               schermen ) op vrijwillige basis 
-              Ruimte ouderavond(en) 
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17. VAKANTIES  EN VRIJE DAGEN  

Vakanties:  
Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019 
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Carnavals/voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020 
Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020 
Vaste vrije dagen:  
Pasen Maandag 13 april 2020 
Hemelvaart Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 
Koningsdag Valt in meivakantie 
Pinksteren Maandag 1 juni  2020 
Studie/vrije dagen: Leerlingen vrij, leerkrachten studie: 

Donderdag 12 september 2019 
Woensdag 30 oktober 2019 
Maandag 3 februari 2020 
Dinsdag 14 april 2020 (aansluitend op 
paasmaandag) 
Dinsdag 2 juni 2020 (aansluitend op 
pinkstermaandag) 

Extra vrije dagen  
(er staat bij vermeld waarom indien nodig en voor 
welke groepen dit telt): 

Maandag 17 februari 2020 (ter compensatie van 
vrijdag 21 februari 2020 school ivm carnaval, groep 1-2 
vrij) 
Maandag 20 april 2020 (ter compensatie van de 
Koningsspelen op vrijdag 17 april 2020, groep 1-2 vrij) 
Donderdagmiddag 09 juli 2020 (groep 1-2 vrij ter 
compensatie van schoolreis-middag woensdag 10 juni 
2020) 
Vrijdagmiddag 10 juli 2020 (groep 3  t/m 8 vrij ter 
compensatie van schoolreis-middag woensdag 10  juni 
2020) 

Continurooster  
(Op de volgende dagen hanteren we een 
continurooster) 

Vrijdag 6 december 2019 (na pakjesavond) groep 
3-8 school van 10.00 -15.00 uur. 
Vrijdag 20 december 2019 (kerst) groep 3-8 van 
08.30 u tot 14.00 u 
Vrijdag 17 april 2020 (koningsspelen) groep 1-8 
van 08.30-14.00 u 

 
18. ROOSTER VAN GYMUREN 
 

Tijd 
maandag 
 

woensdag 
Paul 

donderdag 
Rachel  

vrijdag 
zaaldeel a 
 

vrijdag 
zaaldeel c 
 

   8.30 - 9.30  5/6b en de 
helft van 5/6c 

3   

   9.30-10.15  5/6a en de 
helft van 5/6c 

3   

10.45-11.45  7/8a 4   

11.30-12.30  7/8b 5/6b 
11.15-12.00 
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13.00-14.00 7/8b   3/4b en de 
helft van 3c 

3/4a en de 
helft van 3c 

14.00-15.00 7/8a   5/6c en de 
helft van 5/6c 

5/6a en de 
helft van 5/6c 

 
19. VERWIJZINGEN website 2019-2020 

 
Actief burgerschap en sociale integratie 
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  

 
Cultuureducatie 
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  

 
Aannamebeleid Wijzers in onderwijs scholen  
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  

 
Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen  
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  

 
Onderwijs aan zieke kinderen  
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  

 
Leerlingenzorg door externen onder schooltijd  
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  

 
Vervanging van leerkrachten  
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  

 
Informatievoorziening aan gescheiden ouders  
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  
 
Kledingvoorschriften  
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  

 
Schoolverzuim  
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  

 
Buitenschoolse opvang  
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  

 
Verzekering  
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  

 
Wegwijzer jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar  
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  

 
Veiligheid  
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  
 
Klachtenregeling  
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  

 
Sponsoring  
https://www.wijzersinonderwijs.nl/documenten/algemene-downloads/  
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