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VOORWOORD
Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de schoolgids 2020-2021 van
basisschool TOON. Wij zijn onderdeel van
Kindcentrum TOON. In Neerbosch-Oost
verzorgen wij onderwijs en opvang aan kinderen
in de leeftijd van 0-12 jaar.
Samenwerkingspartners zijn daarbij KION
(kinderopvang) en Bindkracht 10 (welzijn).
Basisschool TOON is in september 2020
ontstaan vanuit basisschool Het Octaaf. Samen
met de kinderen hebben we het gebouw
officieel geopend.
Via deze schoolgids willen wij u laten weten wie
we zijn, wat we doen en waarom we dat zo
doen. Scholen zijn, net als mensen, verschillend.
In hun manier van werken, in de sfeer die er op
een school heerst en in wat kinderen er leren.
Scholen hebben verschillende kwaliteiten,
afhankelijk van hun ideeën over onderwijs en
opvoeding en van de leerlingen die de school
bezoeken. Maar voor elke school geldt dat zij
bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.

Als u vragen of opmerkingen over onze
schoolgids heeft, dan horen wij dit graag van u.
Namens het gehele team van TOON,
Milou van Wensen

A.i. directeur

U vindt de algemene informatie zoals deze
schoolgids en de nieuwsbrieven ook op
www.kindcentrumtoon.nl
Onze schriftelijke communicatie gaat via de mail.
U ontvangt onder andere de nieuwsbrief, de
kalender, berichten van de leerkracht en
algemene bestanden. Foto’s kunt u als
ouder/verzorger op de website bekijken met
een verkregen wachtwoord.
Kindcentrum TOON
Symfoniestraat 210
6544 TN Nijmegen
Telefoon: 024-3771250
info@kindcentrumtoon.nl
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WIE ZIJN WE? WAAR STAAN WE VOOR?
Onze missie

“TOON zet de toon voor
goed onderwijs!”
De huidige maatschappij vraagt
zelfverantwoordelijke mensen die komen tot
resultaat. Door onze gerichtheid op de
basisvaardigheden en het stimuleren van de
zelfstandigheid van onze kinderen geven we
inhoud aan deze missie.

Onze visie en uitganspunten
Toonaangevend voor goed onderwijs betekent
voor ons;
Wij bieden gestructureerd, duidelijk en
voorspelbaar onderwijs aan onze leerlingen.
Daardoor heerst er rust in de school. Onze
kwalitatieve, kritische en enthousiaste
leerkrachten vervullen een rolmodel en zijn zeer
betrokken bij de leerlingen, de ouders en naar
elkaar. We willen in verbinding met mensen zijn.

We willen graag de toon zetten. We willen ons
onderscheiden van andere scholen.
Maatschappelijke ontwikkelingen gaan soms
snel. Wij willen daarbij aansluiten en zorgen voor
modern vormgegeven onderwijs met een
actuele inhoud. Gekoppeld hieraan willen we
nog beter in kunnen spelen op de individuele
leer-, ontwikkel-, en begeleidingsbehoefte van
het individuele kind.
Om dit te realiseren werken we binnen onze
school met een duidelijk accent op de
basisvaardigheden. We werken vanuit 7 thema’s
die elkaar versterken:
1.

Differentiatie naar niveau; hiervoor
werken we aan een veranderende
organisatievorm (werken in clusters).
2. Groepsdoorbrekend werken; geeft ons
de mogelijkheid om beter te kunnen
differentiëren; enerzijds naar niveau van
het kind, anderzijds naar
keuzemogelijkheden van de kinderen.
3. Vakdoorbrekend werken; door meerdere
leergebieden met elkaar te integreren
kan de lesstof voor het kind
verlevendigen en intensiveren.
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4. Projectmatig werken; zorgt voor actief
leren door de kinderen en we
bevorderen vaardigheden als
samenwerken, zelfwerkzaamheid en
zelfstandigheid.
5. Keuzemogelijkheid; stimuleren van de
behoefte van kinderen aan meer
autonomie.
6. Talenten leerkracht; we werken aan het
inzetten van specifieke talenten van
leerkrachten.
7. Geclusterde organisatie; het werken in
clusters bevordert bovenstaande
thema’s.

Kindcentrum
Wij werken in het kindcentrum samen met twee
partners. Dit zijn KION (kinderopvang in
Nijmegen) en Bindkracht 10 (Social work in
Nijmegen).
Binnen ons kindcentrum kun je doorgroeien van
0 t/m 12 jaar. Wij bieden samen met onze
partners een breed aanbod aan de ontwikkeling
van kinderen. Naast het onderwijs, bieden wij
ook kinderopvang, voor en naschoolse opvang,

hebben wij peutergroepen en zijn er veel
verschillende activiteiten na schooltijd waaraan
alle kinderen mee mogen doen. Daarbij zijn
sport en spel belangrijk.
De drie kernwaarden die voor het gehele
kindcentrum kenmerkend zijn, zijn;
•
•
•

Verbinding
Cognitieve ontwikkeling
Aardig, vaardig, waardig groot
worden

Basisschool TOON
Basischool TOON is in september 2020 ontstaan
vanuit basisschool Het Octaaf. Het Octaaf is in
1996 ontstaan uit De Beiaard en Het Carillon. Nu
is het de enige basisschool in NeerboschOost. We zijn een rooms- katholieke
basisschool. Ons leerlingenaantal ligt rond de
260 leerlingen. We zijn gehuisvest in de
Symfoniestraat.
TOON is de basisschool in Neerbosch-Oost.
Onze kracht ligt in goed onderwijs in
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de basisvaardigheden en de verbinding die we
leggen tussen de wereld oriënterende vakken
en cultuureducatie. Dit gebeurt niet alleen onder
lestijd, maar ook in de naschoolse activiteiten.
Niet voor niets heeft ons Kindcentrum het
profiel:

Taal en Cultuur
We zijn een onverbrekelijk onderdeel van
Kindcentrum TOON. In samenwerking met onze
partners zorgen we voor een doorlopend
ontwikkelingsprogramma voor de kinderen voor,
tijdens en na lestijd. De ontwikkeling in de
komende schooljaren richt zich op de nieuwe
leeromgeving, zowel op inhoud als op vorm en
organisatie. We hebben daarbij een unieke kans
om dat te realiseren in een nieuw gebouw dat
circa mei 2020 klaar zal zijn.

De Wijk Neerbosch-Oost
Neerbosch-Oost kan getypeerd worden als een
multiculturele wijk, dat ingeklemd ligt tussen de
Neerbosscheweg, de Graafseweg en het kanaal.
Het is een gemengde wijk wat betreft
opleidingsniveau, afkomst en inkomen van haar
bewoners.
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KINDCENTRUM HET TOON
Het Kindcentrum
We hebben ons de afgelopen jaren samen met
onze kernpartners (Kion en Bindkracht 10)
ontwikkeld tot Kindcentrum TOON.
September 2020 zijn we verhuisd naar een
nieuw gebouw. Binnen het Kindcentrum staat de
intensieve samenwerking tussen de diverse
partners voorop. Dit alles met als doel de
optimale ontwikkel- en leeromgeving te creëren
voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Naast het
onderwijs bieden wij ook kinderdagopvang (0
tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang
(naschoolse activiteiten voor 4 t/m 12-jarige).
We zijn een voorziening voor educatie en
ontwikkeling voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Kinderopvang Kion:

Op Kindcentrum TOON biedt Kion diverse
soorten opvang:
•
•
•
•

Kinderopvang (0 tot 4 jaar)
Peutergroepen
Voorschoolse opvang
Buitenschoolse opvang (naschoolse
activiteiten voor 4 t/m 12-jarige)

Kinderopvang en peutergroepen
Op Kindcentrum TOON hebben we een
kinderdagverblijf en twee peutergroepen. Op
iedere peutergroepen maximaal zestien
kinderen. Iedere groep heeft een eigen ruimte.
Beide ruimtes zijn direct verbonden met de
buitenruimte. Beide peutergroepen zijn dagelijks
van 08.30 tot 12.30 uur open. De buitenruimtes
van de peutergroep en de basisschool grenzen
aan elkaar en de kinderen hebben veel contact
met elkaar. Wanneer de kinderen vier jaar
worden en naar TOON gaan, zijn ze daar al
vertrouwd omdat we ruimtes van school
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gebruiken. Peuters gaan naar de bibliotheek en
er zijn ouder- en kindactiviteiten. Ook zijn er
gezamenlijke themabijeenkomsten voor ouders
samen met de onderbouw van TOON.
We bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) zodat kinderen een goede start kunnen
maken op de basisschool. We werken volgens
de VVE-methode Uk & Puk.

Voorschoolse opvang
Voorschoolse opvang vindt plaats op ons
Kindcentrum. Iedere schooldag vanaf 7.30 uur
kunnen de kinderen terecht in onze
‘huiskamer’. Onder begeleiding van een
pedagogisch medewerker kunnen de kinderen
bijvoorbeeld een spelletje doen, tekenen of
lezen. Om 8.20 uur worden de kinderen daarna
naar de klas gebracht.

Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang is door KION
geregeld en vindt ook plaats op ons
Kindcentrum. Deze opvang is voor kinderen van
4 tot 13 jaar. De kinderen kunnen er 5 werkdagen
per week en 52 weken per jaar terecht. Ook
tijdens vakanties en op studiedagen van de
basisschool. De pedagogisch medewerkers
zorgen ervoor dat kinderen zich prettig en op
hun gemak voelen. Tijdens de opvang worden
allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor en
met de kinderen.

Voor informatie, vragen, of voor inschrijving kunt
u terecht bij de cluster manager van Kion, Guus
van Kan of op bso Toon (voorheen Het Octaaf)
(kion.nl)

Welzijnsorganisatie Bindkracht10:
Bindkracht10 ondersteunt mensen om vanuit
hun mogelijkheden verder te komen in het
leven. Zij leggen verbanden tussen mensen en
met andere organisaties. Ze nemen barrières
weg, helpen drempels en onderlinge verschillen
verkleinen, signaleren waar het mis kan gaan en
reageren daarop. In tijden waarin we meer op
ons zelf zijn aangewezen, kan het samen leven
wel een beetje bindkracht gebruiken.
www.bindkracht10.nl
Binnen Kindcentrum TOON is Bindkracht10
verantwoordelijk voor Het Activiteitenplein waar
alle basisschoolleerlingen uit Neerbosch Oost
na schooltijd deel kunnen nemen aan diverse
sportieve en culturele activiteiten. Tevens zijn
ouders, opvoeders en buurtbewoners welkom in
Ouder Kind Centrum (OKC). Ook kunt u hier
terecht voor (opvoed)vragen en mag u
aansluiten bij (ouder)bijeenkomsten en
activiteiten georganiseerd voor en door ouders
en buurtbewoners. Tevens coördineren wij Spel
aan Huis (www.spelaanhuis.nl) in Neerbosch
Oost en leveren we een bijdrage aan de
onderwijsmethode Piramide.

Contactpersonen:
Nicole Ortjens (Opvoedingsondersteuning)
nicole.ortjens@bindkracht10.nl
Mireille Berendsen
(Coördinator Het Activiteitenplein)
mireille.berendsen@bindkracht10.nl
Nicole Stams
(Coördinator Bredeschool / OKC)
nicole.stams@bindkracht10.nl

Samenwerkingspartners
Naast deze drie kernpartners werkt Kindcentrum
TOON nauw samen met andere
samenwerkingspartners. Samen met deze
organisaties willen wij voor de kinderen een
stimulerende leer- en leefomgeving realiseren
waarin zij al hun talenten kunnen ontwikkelen.
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ONZE ORGANISATIE
De organisatie
De directeur is eindverantwoordelijk voor alle
zaken op basisschool TOON. Zij wordt daarin
bijgestaan door het SchoolManagementTeam
(SMT) en een administratief medewerkster. Het
SMT bestaat uit de directeur en twee
bouwcoördinatoren. Dit schooljaar wordt de
functie van bouwcoördinator uitgevoerd door één
persoon. In het SMT wordt het schoolbeleid
voorbereid, vastgesteld en bijgesteld. De directie
wordt gecontroleerd en geadviseerd door de
medezeggenschapsraad (MR). De administratief
medewerkster houdt zich bezig met de financiën,
de leerling-administratie en met personele zaken.
De interne begeleider houdt zich bezig met het
coördineren en uitvoeren van het beleid ten
aanzien van leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Ook coacht ze
leerkrachten op de werkvloer met als doel de
leerkrachten competenter te maken om kinderen
een passend aanbod te bieden
(professionalisering). De remedial teacher biedt
leerlingen met een ondersteuningsbehoefte extra
hulp in of buiten de klas.

De werkgroepen, waarin leraren en personeel van
Het Kindcentrum zitten, werken in opdracht van het
SMT. De organisatorische werkgroepen zoals
Vieringen bereiden activiteiten voor zoals
Sinterklaas en Kerst. De inhoudelijke
ontwikkelteams van dit schooljaar zijn:
- Rekenen
- Pedagogische visie
- Leerpleinen
- PR
De school is wat betreft de aansturing verdeeld in
twee “bouwen”: de onderbouw (de groepen 1 t/m
4) en de bovenbouw (de groepen 5 t/m 8). De
bouwcoördinatoren zorgen voor de
organisatorische en inhoudelijke afstemming, zodat
de doorgaande lijn is gewaarborgd.
Door onze verbondenheid met Het Kindcentrum
heeft het SMT ook structureel overleg met de
Bredeschool-coördinator en de coördinator van de
Kinderopvang.
De ICT-coördinator is verantwoordelijk voor het
beleid omtrent de inzet en het gebruik van
computers op school, alsmede de borging van dit
beleid.

Directeur TOON

Cluster manager

Onderbouw

Bovenbouw

Coördinator

Coördinator

KION

coördinator

coördinator

Bindkracht10

activiteitenplei
n

Peutergroepen

TOON
onderbouw

HetTOON
Octaaf
bovenbouw

Cluster 1-2-3

Cluster 4-5-6

Cluster 7-8

Ouder

Activiteite

kind

nplein

centrum
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De organisatie
Elke groep heeft een vaste leerkracht of een
vast duo leerkrachten. De leerkrachten zijn
verantwoordelijk voor de leerlingen uit hun
groep op alle gebieden. Op TOON streven
we ernaar de groepen zo klein mogelijk te
houden. De beslissing over groepsgrootte is
afhankelijk van een aantal factoren: het
leerlingenaantal, de hoeveelheid
leerkrachttijd, onze ideeën over de
organisatie van het onderwijs en de
beschikbare ruimte. De kinderen krijgen te
maken met meerdere vaste leerkrachten.
Dat heeft het voordeel dat er met meer
ogen naar kinderen wordt gekeken en dat
hierdoor de kans groot is dat signalen
opgepakt worden.

Nascholing van de leerkrachten
De nascholing van leerkrachten vindt plaats
in het kader van schoolontwikkeling.
Regelmatig volgen leerkrachten afzonderlijk
of het team als geheel, lang- of kortlopende
cursussen. Zo blijven zij op de hoogte van
allerlei ontwikkelingen in het onderwijs of
raken vertrouwd met nieuwe zaken. Deze
cursussen vinden meestal plaats na lestijd
of in de avonduren. Het kan echter ook
voorkomen dat een leerkracht een
dagcursus onder lestijd volgt. In dat geval
wordt er voor vervanging gezorgd. De
studiedagen staan vaak geheel of
gedeeltelijk in het teken van nascholing
voor het team. Op deze dagen zijn de
kinderen vrij van school.

Vervanging van leerkrachten
Wanneer een leerkracht ziek is of verlof
heeft wordt er gezocht naar een invalkracht.
Er komt dan een leerkracht van buiten de
school de groep waarnemen. Helaas is het
soms moeilijk aan invalkrachten te komen.
Ook kan het wel eens voorkomen dat er van
invalkracht gewisseld moet worden. Als er
geen invalkracht beschikbaar is, proberen
we het intern op school op te lossen. Een
beschikbare leerkracht uit ons team, de
remedial teacher, intern begeleider of
bouwcoördinator vervangt in dat geval de
afwezige leerkracht. Mocht dit niet mogelijk
zijn, dan wordt de groep verdeeld over de
andere groepen. In uitzonderlijke
omstandigheden kan het voorkomen dat we
groepen naar huis moeten sturen.
Ouders/verzorgers worden hier altijd over
ingelicht.

Stagiaires
Met HAN-PABO en ROC Nijmegen werken
wij samen aan het opleiden van
toekomstige leerkrachten en
onderwijsassistentes. U zult dan ook
regelmatig studenten van deze opleidingen
als stagiaires aantreffen in de klas van uw
kind.
De stagiaires voeren hun stage-opdrachten
uit in de klas onder verantwoordelijkheid
van de leerkracht. De studentes van het
ROC assisteren daarnaast ook de
conciërges bij de keukendienst.
Soms voeren zij ook samen met de
leerkracht oudergesprekken. Dit laatste
alleen na toestemming van u.
In enkele klassen werkt een
afstudeerstagiaire samen met de leerkracht.
Deze student zit in de allerlaatste fase van
de opleiding en groeit tijdens de
stageperiode door naar het geheel
zelfstandig kunnen draaien van de groep.
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DE KANJERTRAINING
Een goed pedagogisch klimaat en in het
bijzonder aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen is
een speerpunt van ons Kindcentrum. We
willen een omgeving creëren waarin
kinderen, ouders en collega’s zich veilig
voelen, zich gewaardeerd en gerespecteerd
weten. De behoefte van het kind aan
autonomie, relatie en competentie staan
hierbij centraal.
Voor leerlingen betekent dit dat zij respect
hebben voor leerkrachten en voor elkaar en
elkaar waarderen. Voor leerkrachten
betekent dit dat zij leerlingen en hun
verschillen waarderen en accepteren en
alert zijn op de sfeer tussen leerlingen
onderling. Van ouders verwachten we een
positief kritische houding met vertrouwen in
de werkwijze en visie van de school. Wij
hebben een anti-pestprotocol en hanteren
een protocol voor grensoverschrijdend
gedrag.

Binnen het Kindcentrum werken we vanuit
één pedagogische visie, dat we uiting geven
door middel van de methode: De
Kanjertraining.
De Kanjertraining
Het doel van de Kanjertraining komt er in
het kort op neer dat je op een goede manier
met jezelf leert omgaan en met een ander.
De Kanjertraining is gericht op het creëren
en behouden van een positief pedagogisch
klimaat in de groep en op de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. Het
groepsgebeuren staat hierbij centraal en
natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt.
Wij gebruiken de methode ‘Kanjertraining’
om kinderen sociale vaardigheden aan te
leren en om het pesten te voorkomen. Wij
vinden het als team erg belangrijk dat
kinderen sociaal vaardig zijn. Door de
kinderen te leren hoe zij met elkaar om
kunnen gaan, werken wij preventief aan
pesten. Vanwege het belang dat wij
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hechten aan een goed pedagogisch klimaat
investeren wij voortdurend in de
begeleiding van kinderen in de sociale
omgang. Het is terug te zien in
de Kanjerlessen en iedere interactie met
onze leerlingen. De leerkrachten zijn op het
gebied van het pedagogisch handelen
d.m.v. de Kanjertraining geschoold. Naast de
leerkrachten volgen ook andere
medewerkers de scholing, zoals
de conciërge, medewerkers van het
Activiteitenplein en een aantal pedagogisch
medewerkers van de peutergroepen.
De pijlers waarop de kanjertraining is
gebouwd, zijn:
➢ We vertrouwen elkaar
➢ We helpen elkaar
➢ Niemand speelt de baas... dus we
werken samen
➢ Niemand lacht uit... dus we hebben
plezier
➢ Niemand blijft zielig... dus we doen
mee

Gedragsprotocol
We hebben op school een gedragsprotocol
waarin staat beschreven op welke manier
we omgaan met ordeverstorend en
grensoverschrijdend gedrag van kinderen.
Dit protocol is in te zien op de website.
De Joseph Stichting heeft in een protocol
vastgelegd op welke wijze we omgaan met
eventuele schorsingen en verwijdering van
leerlingen. Dit protocol is op te vragen op
school.
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ONDERWIJS VORM EN INHOUD
De onderwijsvorm
We geven onderwijs volgens het
leerstofjaarklassensysteem. Deze manier
van onderwijsorganisatie geeft structuur aan
onze leerlingen en leerkrachten. Dit vindt
plaats in enkele (1 leerstofjaar per groep) of
combinatiegroep (zoals groep 3/4 dit
schooljaar). In de kleutergroepen wijken we
af van dat principe, omdat we vinden dat het
ontvangen van nieuwe kleuters beter kan in
een gemengde heterogene groep.
We werken op TOON in drie clusters:
-

Cluster 1-2-3
Cluster 4-5-6
Cluster 7-8

De leerkrachten vertellen het doel van de
les en geven vervolgens een korte
instructie. Binnen deze instructie worden de
stappen die bij het EDI-model horen
gevolgd. De leerlingen die het goed
begrijpen gaan aan het werk en de
leerlingen die behoefte hebben aan meer
instructie krijgen verlengde instructie aan de
instructietafel. Na het inoefenen van de
lesstof sluit de leerkracht de les af met een
evaluatie. Deze evaluatie gaat over het doel
van de les (wat hebben we geleerd?), maar
ook over het proces (hoe ging het?).

Ieder cluster werkt op een leerplein. D.m.v.
het werken in clusters met leerpleinen
kunnen we ons onderwijs beter op maat
aanbieden. Kinderen verschillen in de
manier waarop ze leren. Het flexibel
omgaan met ruimte helpt ons om beter
tegemoet te komen aan deze verschillende
behoeften. Vanuit instructies die gegeven
worden binnen het cluster kunnen kinderen
werken op de leerpleinen. D.m.v. het
inzetten van ICT kunnen opdrachten
uitgevoerd worden die op niveau van het
kind zijn. Binnen de clusters wordt er ook op
verschillende momenten groepsdoorbroken
gewerkt. Bijv. tijdens een leescircuit of
creatieve lessen.
Het Expliciete Directe Instructie model
In alle groepen geven we instructie volgens
het Expliciete Directe Instructie Model (EDI).
EDI bestaat uit een aantal vaste
lesonderdelen, aangevuld met technieken.
Het doel van EDI is om de leerstof
succesvol aan te leren aan alle leerlingen.
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Groepen 1-2
Kleuters leren al doende, tijdens hun spel.
Wij spelen daarop in door te zorgen dat er
veel materiaal is waarvan kleuters kunnen
leren. In de hoeken creëren we een rijke
leeromgeving. Vooral de taalontwikkeling
krijgt extra aandacht. In de groep wordt met
behulp van thema's de taalontwikkeling
extra gestimuleerd. Er wordt veel met
kleuters gepraat, we lezen interactief voor.
Wij stimuleren daarmee hun woordenschatontwikkeling en spreek- en
luistervaardigheid. Dat is heel belangrijk als
voorbereiding op het latere taal- en
leesonderwijs. Daarnaast geven wij ook
sturing aan die ontwikkeling door het gericht
aanbieden van allerlei materialen en
naspelen van situaties. Bij oudere kleuters
gaan wij daar dieper op in. Wij bieden ze
dan de mogelijkheid om zich al bezig te
houden met voorbereidende oefeningen op
het gebied van lezen, schrijven, taal en
rekenen.

De werkwijze bij de kleuters is hoofdzakelijk
in projectvorm rond een bepaald thema. We
gebruiken daarbij de aanpak van de
totaalmethode “Piramide”. Hiermee wordt
de doorgaande lijn van de kleutergroepen
naar groep 3 bewaakt.
Een thema duurt 6 weken. In zo’n project
komt een veelheid van activiteiten aan bod.
Deze dragen bij aan de ontwikkeling van het
communicatieve taalgebruik, de uitbreiding
van de woordenschat, het opdoen van
ervaring met boeken en verhalen en het
bijbrengen van besef van de vorm van de
taal. Ook wordt er geknutseld en worden er
liedjes aangeleerd die met het thema te
maken hebben. Soms dragen kinderen zelf
onderwerpen aan. We proberen hier zoveel
mogelijk op in te spelen. Ook het
rekenonderwijs heeft een aanbod bij de
thema`s in de kleutergroepen. Er wordt o.a.
gebruik gemaakt van opdrachtjes uit het
rekenkastje, die thematisch aansluiten.
Hiermee kunnen de kinderen zelf aan de
slag. Denk hierbij aan
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het tellen van hoeveelheden, het leren van
de cijfers, het meten of wegen. Door zelf te
ontdekken en handelend bezig te zijn,
maken kinderen zich activiteiten eigen.
Om vroegtijdig aan te kunnen sluiten bij
speciale onderwijsbehoeften van kinderen,
worden regelmatig observaties bij de
kleuters uitgevoerd. Wij hanteren hiervoor
het observatie- en registratiesysteem KIJK!.
KIJK! is een werkwijze waarmee wij de
ontwikkeling van de kleuters in kaart
brengen, een daarop afgestemd aanbod
ontwerpen en monitoren wat het effect
daarvan is op de ontwikkeling van de
kinderen. Indien nodig worden er
onderzoeken gedaan. Dit alles natuurlijk in
goed overleg met de ouders.

Groep 1-2 onderwijstijd in uren per week
Kring

4.4
Gym
5

Werkl
es

10

(buiten
) spel

Educatieve
1.3
activiteit/fruit
0
-eten

1.1
5

7.3
Totaal
0

25
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Leerjaren 3 t/m 8
Vanaf groep 3 gaan methodedoelen een
steeds belangrijkere rol spelen. We
gebruiken methoden waarin de kerndoelen
zijn afgedekt, waarin we goed kunnen
differentiëren op drie niveaus en die goede
software bieden voor leerling en leerkracht.
Voor alle leergebieden hebben wij
eigentijdse methoden gekozen, die
aansluiten bij onze schoolpopulatie en
schooldoelen. Door deze methoden i.c.m. de
kleutermethode door de hele school te
gebruiken garanderen wij de doorgaande
lijn van de kleuters t/m 8 waardoor
kinderen een ononderbroken ontwikkeling
door kunnen maken.
Naast de methoden is er ook een uitgebreid
aanbod aan ICT-programma’s, die bijna alle
leergebieden bestrijken, waarmee wij met
onze leerlingen aan de slag kunnen. Zoals in
de visie en uitgangspunten omschreven
vinden we het belangrijk om kinderen
moderne vaardigheden bij te brengen. Dit
doen we onder andere door het laten
maken van leervragen, het leren stellen van
kritische vragen en het bijbrengen van ICTgeletterdheid.
De basisvaardigheden (lezen, rekenen, taal
en begrijpend lezen) staan bij ons vooral op
de ochtend gepland. Verder staan
wereldoriëntatie (geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur, techniek, verkeer),
de expressievakken (beeldende vorming,
muziek, drama) en gym op het programma.

Leerjaren 3 t/m 8 onderwijstijd in uren per week
Rekenen
Taal
Verhalen vertellen
Woordenschat
Spelling
Schrijven
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Stil lezen, Connect
lezen, duo lezen
Wereld oriëntatie
Engels
Verkeer
Zelfstandig werken
Gym
Beeldende
vorming
Muziek, Drama
Presentaties/seo
Educatief activiteit
tijdens het eten
Huiswerk/plannen
Ochtendpauze
Totaal

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

4

4
2.30
0.30

4
2.30
0.30

4
2.30
0.30

4
2.30
0.30

1.30
0.30
1
1
1.45

1.30
0.15
1
1
1.45

1.30
0.15
0.30
1
1.15

1.30

1.15

4
2.30
0.30
1
1. 30
1
2.15
1
1

1.30

1

3

3

3
1

2. 15
1.30

2.15
2

2.15
2

0.15
2.15
2

3
0.30
0.30
3.30
2

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

0.30

0.30
0.30
1.15

0.30
0.30
1.15

0.30
0.30
1.15

0.30
0.30
1.15

0.30
0.30
1.15

1.15
25

0.30
1.15
25

0.30
1
1
2.30
5

1.15

1.15
25

1.15
25

1.15
25

1.15
25

0.30
0.45
1.15

3.30
2
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AANSLUITENDE ONDERWIJSACTIVITEITEN
Culturele activiteiten
Wij vinden cultuureducatie en culturele
activiteiten heel belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. We sluiten met
de activiteiten aan bij ons lesprogramma. De
werkgroep Cultuur bekijkt ieder jaar de
planning van de lessen in alle jaargroepen
en zoekt daar geschikte culturele
activiteiten bij.

Sport
In samenwerking met Sportservice
Nijmegen en Quick doen de groepen 4 tot
en met 8 mee aan de Quick-games. Ook
wordt er jaarlijks een sportdag door school
georganiseerd. De gemeente organiseert, in
samenwerking met andere instellingen,
sportwedstrijden voor leerlingen van de
basisscholen. Onze school schrijft zich voor
een aantal van deze activiteiten in, zoals het
schoolvoetbal. Daarnaast maken leerlingen
van de groepen 3 tot en met 8 kennis met
allerlei verschillende sporten tijdens het

programma “Sport jij al?” Hiervoor komen
trainers en jeugdleiders van verenigingen
kennismakingslessen geven tijdens de
beweging/gymlessen.

Schoolreisje
De kleuters tot en met groep 7 gaan één
keer per jaar op schoolreisje. De kleuters
zoeken het meestal dicht bij huis. Zij gaan
bijvoorbeeld naar een speeltuin. De andere
groepen gaan wat verder weg en bezoeken
een pretpark. Gezelligheid en veiligheid
staan voorop. De schoolreisjes worden
betaald van de vrijwillige ouderbijdrage.

Schoolkamp
In groep 8 sluiten we de basisschoolperiode
af met een schoolkamp. Dit valt onder
lestijd. We verwachten dat alle kinderen van
groep 8 hieraan meedoen. Bij het
schoolkamp houden we rekening met de
verschillende achtergronden van onze
kinderen.
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KINDCENTRUM ACTIVITEITEN
Vieringen
De populatie van TOON bestaat uit kinderen
van verschillende levensbeschouwelijke
richtingen. Wij vinden het belangrijk om
met en van elkaar te leren en oog te hebben
voor de diversiteit aan religieuze
opvattingen. Het is belangrijk interesse te
hebben voor en ervaringen op te doen met
elkaar. Samen praten en vieren is daar een
manier voor. Op TOON besteden wij
aandacht en vieren met elkaar de start van
het schooljaar, het feest van Sinterklaas, de
kerstviering en het kerstdiner. Wij proosten
met ouders en kinderen op het nieuwe jaar,
geven aandacht aan carnaval en Pasen. Wij
vieren het Suikerfeest en geven aandacht
aan het Offerfeest. En natuurlijk sluiten wij
aan het einde van het schooljaar
gezamenlijk af met een viering in de
sporthal. Op TOON is er plaats voor
iedereen en dat laten wij zien door de
manier waarop wij gezamenlijk onze feesten
inhoud en vorm geven.

Naschoolse activiteiten
Binnen de naschoolse activiteiten van het
Kindcentrum zijn er diverse
onderwijsactiviteiten opgenomen om ook na
lestijd tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoefte van de leerlingen.
Jaarlijks worden er vele activiteiten door Het
Kindcentrum georganiseerd.
We maken een onderscheid tussen twee
soorten activiteiten:
➢ Verlengde schooldag: de activiteiten
worden klassikaal aangeboden en
zijn gratis.
➢ Het Activiteitenplein: Dit zijn
verschillende cursussen die in een
periode van 6 weken worden
gegeven. Het programma van het
Activiteitenplein sluit aan op de
behoefte van de kinderen en draagt
bij aan een rijke speel, -leer, en
leefomgeving, waardoor hun
ontwikkelkansen vergroten. De
kosten tussen zijn tussen €2, en €3,per periode van 6 weken.
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Hieronder staan een aantal voorbeelden van
activiteiten uitgeschreven. Voor het gehele
programma verwijzen wij u naar het
activiteitenprogramma van Het
Kindcentrum. Dit programma is te verkrijgen
bij de coördinator van het Activiteitenplein.

sporten. Hierbij staan verschillende
(basis)vaardigheden en sportvaardigheden
centraal, die geschikt zijn voor de
leeftijdsgroep. Per periode komen er
bekende en onbekende sporten aan bod.

Verlengde schooldag

De huiskamer wordt in groepen
aangeboden (groep 1-2, groep 3-4, groep 56). Elke periode komt er een ander thema
aan bod, waarbij de kinderen binnen dat
thema verschillende leuke en leerzame
activiteiten gaan doen. Voorbeelden van
thema’s zijn circus, kunst, techniek en feest.
Kinderen hebben zelf veel inbreng,
aangezien de 1e les het thema goed wordt
besproken en alle ideeën worden
opgeschreven. Er is veel begeleiding
aanwezig, zodat er veel persoonlijke
aandacht is en kinderen geholpen worden
om hun eigen talent te ontdekken.

De kinderen van cluster 5/6 krijgen
ongeveer 18 keer per jaar van 13.15 uur tot
15.15 uur expressielessen onder leiding van
de Lindenberg en een leerkracht van TOON.
Deze lessen zijn gekoppeld aan de
wereldoriëntatielessen. Op deze manier
vergroten we de woordenschat en
ontwikkelen we andere talenten bij de
kinderen. De Verlengde schooldag valt
binnen de Kindcentrumtijd, het wordt gratis
klassikaal aan groep 5 en 6 aangeboden.

Naschoolse activiteit: Huiskamer

Naschoolse activiteit:
Huiswerkbegeleiding
Halverwege groep 6 wordt het huiswerk
systematisch opgebouwd. Het huiswerk
heeft als doel de kinderen in eigen tijd
verantwoordelijk te maken voor taken en
voor te bereiden op het voortgezet
onderwijs waar huiswerk een onderdeel is
van het onderwijs. Voor de leerkrachten is
de manier waarop leerlingen omgaan met
huiswerk ook een goed signaal om een
gerichte schoolkeuze te kunnen adviseren.
We organiseren na lestijd
huiswerkbegeleiding voor de leerlingen uit
cluster 7/8. Hier wordt de kinderen geleerd
hoe ze kunnen plannen en krijgen ze extra
aandacht bij huiswerk wat ze moeilijk
vinden. Deze begeleiding vindt plaats op
een rustige plek en met een oud-leerkracht
van onze school.

Naschoolse activiteit: Sport
Het sporten wordt in de clusters (kleuters,
groep 3/4/5, groep 6/7/8) aangeboden. De
kinderen kunnen een uur per week komen
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ONZE ONDERSTEUNING AAN UW
KINDEREN
Onze visie op ondersteuning:
➢ We hanteren de principes van adaptief
onderwijs. Een kind heeft behoefte aan
relatie (erbij horen), behoefte aan
competentie (iets kunnen) en de
behoefte aan autonomie (iets zelf doen
en kunnen). Door tegemoet te komen
aan deze behoeften willen we inspelen
op de verschillen tussen kinderen en
daarmee de kansen van alle kinderen in
Neerbosch-Oost op een succesvolle
schoolloopbaan vergroten. Dit vanuit
een duidelijke structuur.
➢ Leerkrachten hebben zicht op het
ontwikkelingsperspectief van kinderen.
➢ We bieden waar nodig ondersteuning en
kunnen dat ook organiseren. Daar waar
we zelf de extra zorg niet kunnen
bieden, maken we gebruik van externe
netwerken.

Het volgen van de ontwikkeling
We willen in onze school systematisch
aandacht schenken aan de voortgang van
het leer- en ontwikkelingsproces van de
kinderen. Het behoort tot de taak van iedere
leerkracht om goed zicht te krijgen op de
stimulerende en belemmerende factoren bij
de ontwikkeling van iedere leerling uit
zijn/haar klas. Aan de hand van deze
factoren bepaalt de leerkracht hoe hij/zij
iedere leerling zo goed mogelijk kan
begeleiden.

Informatie verzamelen over de
leerling
In een klassensituatie wordt er door de
leerkrachten geobserveerd hoe kinderen
omgaan met de aangeboden leerstof en
wordt de aangeboden leerstof getoetst. De
opmerkingen van de observaties en de

resultaten van de methodetoetsen (dit zijn
de toetsen die horen bij de methoden)
worden geregistreerd. Naar aanleiding
hiervan wordt soms de leerstof aangepast.
Leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld extra
instructie, herhaling en/of uitbreiding van
de leerstof.

CITO Leerlingvolgsysteem
Naast de methodetoetsen en observaties
maken we ook gebruik van het CITO
Leerlingvolgsysteem. Dit is een systeem van
toetsen dat aanvullende gegevens levert
over de leerling. Het laat zien wat de
leerling in een bepaalde periode heeft
bijgeleerd. Wij nemen toetsen van het CITO
Leerlingvolgsysteem af in de groepen 3 t/m
8. Op deze wijze krijgen we een goed beeld
van de vorderingen gedurende de jaren op
de basisschool. De toetsen zijn objectief en
maken het mogelijk om scores van een
individueel kind en/of de groep te
vergelijken met andere kinderen/groepen
in Nederland. Heel veel scholen in
Nederland werken met deze toetsen.
Het aantal behaalde punten wordt omgezet
in een toetsscore van I t/m V. De scores
betekenen het volgende:
▪ I-score is ruim boven het gemiddelde
▪ II-score is boven het gemiddelde,
▪ III-score is gemiddeld,
▪ IV-score is beneden het gemiddelde,
▪ V-score is ruim onder het gemiddelde.
Kleuters leren elke dag iets nieuws: kleuren,
tekenen, motorieke ontwikkeling, maar ook
het leggen van sociaal contact en het
maken van vriendjes hoort daarbij. Voor
leerkrachten is het belangrijk om die
ontwikkeling te kunnen volgen. Wij nemen
bij de kleuters geen Cito-toetsen bij de
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kleuters af. Wij hebben hiervoor gekozen
omdat de ontwikkeling van zulke jonge
kinderen vaak in sprongen verloopt. Wat
vandaag nog niet beheerst wordt, is
volgende week geen probleem, maar
andersom komt ook voor.
Natuurlijk vinden wij het belangrijk om een
goed beeld van iedere kleuter te hebben.
Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld aan de
hand van observaties, gesprekjes of
spelletjes nagaan hoe hun kleuters er nu
voor staan. De verzamelde informatie wordt
in ons leerlingvolgsysteem KIJK! gezet,
zonder dat de kleuter daarvoor zelf een
toets hoeft te maken. Op basis van de
gegevens kan de leerkracht bijvoorbeeld
besluiten of een kleuter wat extra hulp
nodig heeft.
Naast observaties, methodetoetsen en
CITO- toetsen krijgt de leerkracht ook
informatie over leerlingen door gesprekken
te voeren met ouders, collega’s en
schoolleiding. Alle verkregen informatie
wordt geregistreerd in het leerling-dossier.

Voortgezet onderwijs
Na acht -of soms negen- jaar op de
basisschool, zal uw kind verder gaan op het
voortgezet onderwijs (V.O.). Uiteraard zorgen
wij voor een goede begeleiding van deze
belangrijke overgang. In groep 7 vertelt de
leerkracht aan welke richting voortgezet
onderwijs wij denken. Dan kunt u dan alvast
gerichter open dagen van het voortgezet
onderwijs bezoeken.
Begin groep 8 geeft de leerkracht een
voorlopig advies voor het vervolgonderwijs.
In dat jaar is er ook in december een
informatieavond over het voortgezet
onderwijs voor de ouders/verzorgers.
Vervolgens zijn er eind januari
adviesgesprekken. Dit advies wordt
gebaseerd op: rapporten, CITO
Leerlingvolgsysteem, inzet, motivatie,
omgang met huiswerk en onze algemene

indruk van uw kind door de jaren heen. Ons
advies wordt vastgesteld in overleg met de
leerkrachten van groep 8, de IB-er, de
bouwcoördinator en de directeur.
Na het advies moet u uw kind zelf opgeven
bij een school voor voortgezet onderwijs. De
leerkrachten van groep 8 kunnen u helpen
bij het maken van een goede keuze.

Rapport
Twee keer per jaar krijgen de oudste
kleuters t/m groep 8 een rapport. In het
rapport kunt u lezen hoe het met uw kind
gaat op cognitief en sociaal-emotioneel
gebied.

Extra begeleiding door de
leerkracht in de groep:
De leerkracht schept binnen de klas
mogelijkheden voor het extra begeleiden
van kinderen die dit nodig hebben d.m.v. het
organiseren van een effectief
klassenmanagement.
Deze begeleidingscyclus duurt maximaal 6
weken. Als het doel van de begeleiding niet
en/of gedeeltelijk is behaald kan de
leerkracht kiezen voor een vervolg op de
begeleidingscyclus (6 weken). Pas als de
leerkracht alles binnen zijn/haar
mogelijkheden heeft geprobeerd, wordt een
afspraak gemaakt met de Intern Begeleider.
De leerkracht vermeldt de extra begeleiding
beknopt in het digitale leerlingendossier. De
IB-er coacht leerkrachten op de werkvloer
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met als doel de leerkrachten vaardiger te
maken om kinderen een passend aanbod te
bieden (professionalisering).

De Groepsbespreking
Twee keer per jaar voert de intern
begeleider een groepsbespreking met
leerkrachten. Onderwerpen die hier aan de
orde komen zijn: groepssfeer, didactisch
niveau, organisatie en leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften.
N.a.v. groepsplannen worden de
toetsgegevens en scores geanalyseerd met
leerkrachten op het gebied van technisch
en begrijpend lezen, spelling en rekenen. De
leerkracht maakt de groepsplannen en
evalueert deze twee keer per jaar.

Individuele leerlingbespreking
De leerkracht maakt een afspraak met de
IB-er over leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. De IB-er
bespreekt de leerling met de leerkracht
tijdens een individuele leerlingbespreking.
De voorbereiding van het handelingsplan
vindt plaats in deze individuele
leerlingbespreking.
Leerkrachten vullen het HP in en er is
controle door de IB-er. De uitvoering in de
groep gebeurt door de leerkracht, waarna
de evaluatie van het HP volgt met de IB-er.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de intern begeleider.

Speciale behoefte op medisch
gebied
Wij hopen dat alle kinderen in goede
gezondheid naar school kunnen gaan.
Helaas is dit niet bij alle kinderen het geval.
In het geval van ziekte van een kind kan het
soms nodig zijn om tijdens lestijd een
medische handeling uit te voeren. Denk aan
bloed prikken bij diabetespatiënten en/of
het toedienen van medicijnen.

Omdat de school een onderwijsinstelling is
en leerkrachten/medewerkers geen
medische achtergrond of kennis hebben, is
het belangrijk om hier zorgvuldig naar te
kijken. Als school hanteren we een protocol
medicijnvertrekking en medisch handelen
op school. Hierin beschrijven we hoe we
handelen indien:
- Het kind ziek wordt op school.
We het verzoek ontvangen tot het
verstrekken van medicijnen.
Er medische handeling verricht
moeten worden
Het uitvoeren van een medische handeling
brengt veel verantwoordelijkheid met zich
mee voor een leerkracht/medewerker. Ook
is het belangrijk dat een
leerkracht/medewerker zich bekwaam
genoeg voelt om de handeling te kunnen
uitvoeren. De wet schrijft daarom voor dat
leerkrachten/medewerkers het uitvoeren
van medische handelingen bij kinderen
mogen weigeren. Mocht hiertoe besloten
worden, dan zullen we dit in goed overleg
met de ouders toelichten. Vervolgens
zoeken we samen met u naar een goede
oplossing. Wanneer besloten wordt dat de
leerkracht de handeling wel gaat uitvoeren,
leggen wij dit vast in een protocol. Dit
protocol wordt ondertekend door school, de
ouders en door de behandelend kinderarts.

BSOT (Brede school
ondersteuningsteam)
Als blijkt dat de interne ondersteuning voor
een kind niet toereikend is, kan over worden
gegaan tot het aanmelden voor het BSOT. In
dit team zitten verschillende interne en
externe deskundigen zoals de directeur, de
intern begeleider, de
schoolverpleegkundige van de GGD, de
onderwijsondersteuner van het
samenwerkingsverband, de
schoolmaatschappelijk werkster en de
School als vindplaats. Dit team komt samen
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met de ouders bij elkaar om vanuit een
brede invalshoek passende hulp te geven
voor het kind.
De leerkracht vult samen met de IB-er het
groeidocument van de leerling in. Deze
wordt besproken met ouders voordat we
hierover spreken binnen het BSOT. Samen
komen tot: Wat heeft deze leerling nodig?
Indien u meer informatie wilt over onze
interne ondersteuning voor kinderen met
speciale behoeften, kunt u contact
opnemen met onze intern begeleider (IB-er).

Kindercoach
Op school hebben we een leerkracht die
uren heeft om kinderen te coachen, de
kindercoach. De kindercoach biedt
begeleiding aan kinderen en hun
ouders/leerkrachten. De vraag kan vanuit
de leerkrachten en/of de ouders komen.
Soms in samenspraak met de
schoolmaatschappelijk werker en altijd via
de Intern begeleider van de school. De
hulpvraag van het kind staat daarbij
centraal. Kindercoaching werkt helpend bij
problemen op sociaal-emotioneel gebied.
De kindercoaching is een steun in de rug,
maar geen therapie.

en kwaliteiten van een kind en helpen het
kind deze te (her)vinden en te versterken.
Schoolmaatschappelijk werk
Wanneer ouders vragen hebben over hoe
het op school gaat met hun kind (op
cognitief en sociaal-emotioneel gebied) dan
nemen zij rechtstreeks contact op met de
leerkracht. Echter soms kunnen kinderen
zich op school niet goed ontwikkelen,
omdat er thuis in het gezin bepaalde
problemen bestaan die niet zo snel kunnen
worden opgelost. Dergelijke problemen
kunnen overal voorkomen. We denken
hierbij aan moeilijkheden met de opvoeding,
relatieproblemen of andere zorgen in het
gezin waardoor het schoolleven van het
kind nadelig wordt beïnvloed. In dit geval,
wanneer een thuissituatie indirect gevolgen
heeft voor het functioneren van een kind op
school, kan een afspraak gemaakt worden
met de schoolmaatschappelijk werker.
Het kan ook voorkomen dat de leerkracht
aan ouders het voorstel doet om in overleg
te treden met het schoolmaatschappelijk
werk. Natuurlijk bepaalt u als ouder zelf of u
daar gebruik van wenst te maken.

Eén van de belangrijkste taken is het
vergroten van het zelfvertrouwen bij
kinderen. Wij gaan uit van de eigen kracht
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Ondersteuning in relatie met
gezondheid
Iedere school heeft contact met het
gezondheidsteam van de GGD. Dit team
bestaat uit een schoolarts, een sociaal
verpleegkundige, een assistente en een
logopediste. Het schoolgezondheidsteam
begeleidt en bewaakt de gezondheid van
kinderen vanaf 4 jaar, in aansluiting op het
consultatiebureau. Centraal hierbij staat, dat
voorkomen beter is dan genezen. Het team
werkt daarom ook samen met de school
aan het gezondheidsbeleid. Wat zijn de
taken?
➢ Screening vijf- of zesjarigen
Bij dit onderzoek bekijkt de assistente
samen met u de ontwikkeling van uw
kind. Daarnaast kunt u zelf ook
onderwerpen ter sprake brengen. Bij dit
onderzoek hoort ook een lichamelijk
onderzoek. U krijgt hiervoor een
uitnodiging.
➢ Logopedisch onderzoek vijfjarigen
De logopediste onderzoekt bij alle
vijfjarigen de ontwikkeling van spraak,
taal, afwijkende mondgewoonten, stem
en gehoor. Bij dit onderzoek hoeft u niet
aanwezig te zijn. U krijgt bericht
wanneer dit onderzoek bij uw kind
plaatsvindt. Ook krijgt u schriftelijk
bericht van de resultaten van dit
onderzoek.

lengte en gewicht gemeten en het zien
en horen getest. Daarnaast wordt
gekeken naar de houding van uw kind.
Ook komen onderwerpen als voeding,
slapen, spelen, omgaan met andere
kinderen enz. aan de orde. U kunt ook
zelf onderwerpen aan de orde stellen. U
krijgt een uitnodiging voor dit
onderzoek.
➢ Onderzoek op verzoek
Naast al deze onderzoeken kan de arts,
verpleegkundige of logopediste uw
kind altijd een keer extra onderzoeken.
Dit kan bijvoorbeeld als u er zelf om
vraagt. U kunt daarvoor bellen met het
secretariaat van de afdeling
Jeugdgezondheidszorg. Een onderzoek
op verzoek kan ook gebeuren naar
aanleiding van een vorig onderzoek of
op verzoek van een leerkracht.
U kunt bij de schoolarts en
verpleegkundige terecht met al uw
vragen over de gezondheid van uw
kind. Ook alle vragen die te maken
hebben met gezondheid op school kunt
u bij hen neerleggen.
U kunt bellen met het secretariaat afdeling
Jeugdgezondheidszorg: 024-3297135
(bereikbaar van maandag t/m donderdag
van 08.30-10.00 uur en 14.00-16.00 uur en
op vrijdag van 08.30-10.00 uur).

➢ Herhalingsinentingen
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar
wordt, zijn de herhalingsinentingen
tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) én
tegen Bof, Mazelen en Rode hond
(BMR). De twee inentingen worden
tegelijk gegeven. U krijgt hiervoor een
uitnodiging.
➢ Screening 11 jarigen
Bij dit onderzoek bekijkt de assistente
samen met u de ontwikkeling van uw
kind. Tijdens dit onderzoek worden o.a.
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RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
Inspectie
De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit
van het onderwijs. We hebben het
basistoezicht gekregen. Het hele rapport
kunt u vinden op de site van de
onderwijsinspectie.

Cito Eindtoets Basisonderwijs
Rechtsonder in de tabel kunt u aflezen hoe
de leerlingen van groep 8 de laatste drie
jaren gemiddeld gescoord hebben op de
Cito Eindtoets Basisonderwijs. Zoals u ziet,
hebben de leerlingen van TOON de
afgelopen jaren iets lager dan het landelijk
gemiddelde gescoord.
Echter hebben wij op TOON te maken met
gewogen leerlingen. Een gewogen leerling
is een leerling waaraan een gewicht wordt
toegekend op basis van:
- Het opleidingsniveau van de ouders
- De herkomst van ouders
- Mogelijke schuldenproblematiek
- Verblijfsduur in Nederland
De inspectie houdt bij het beoordelen van
de resultaten van een school rekening met
het percentage gewogen leerlingen op de
gehele school. Dit doen ze door aan het
percentage gewogen leerlingen een
ondergrens te koppelen. Zoals u ziet
presteren we ruim boven de ondergrens
van de onderwijsinspectie.

Uitstroomgegevens Voortgezet
Onderwijs
Uitstroomgegeven naar VO
schooljaar 2018-2019
Advies
Aantal lln
% 100
VWO
2
5,7%
HAVO-VWO
2
5,7%
HAVO
5
14,3%
VMBOt-HAVO
5
14,3%
VMBO
theoretisch
VMBO
basis/kader
PRO

8

22,9%

13

37,1%

0

0%

Uitstroomgegevens SBO/SO
In het afgelopen schooljaar zijn er vijf
leerlingen naar het SBO verwezen.

Cito Eindtoets Basisonderwijs uitslagen
Jaar

TOON
gecorrigeerd

2017
2018
2019

533,6
534,5
532,3

Landelijk
gemiddelde

535,1
534,9
535,7

Ondergrens
onderwijsinspectie

526,7
526,7
526,7
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OUDERS EN SCHOOL
Ouders als partner

Informatieavond groep 3 t/m 8

We willen allemaal dat ieder kind zich zo
goed mogelijk ontwikkelt en zoveel
mogelijk kansen krijgt. We richten ons
daarom op het belang van het kind, ieder
vanuit de eigen specifieke mogelijkheden,
kennis en vaardigheden. In de relatie tussen
Het Kindcentrum en ouders is er een
wisselwerking (partnerschap). Voor een
optimale ontwikkeling hebben de kinderen
ons allemaal nodig. Wat verwachten we van
ouders en van onszelf?

Voor de ouders van leerlingen uit groep 3
t/m 8 is er in het begin van het schooljaar
een informatieavond met uitleg over de
inhoud en organisatie van het onderwijs.

➢ Steunen, sturen en stimuleren.
➢ Echt praten met de kinderen.
➢ Hoge maar reële verwachtingen ten
aanzien van het schoolsucces van
hun kinderen.
➢ Een rijke leef- en leeromgeving via
“informeel leren”

Informatieverstrekking op school
Het is goed als ouders nauw betrokken zijn
bij de ontwikkeling van hun kind op school.
Daarom zijn er diverse gelegenheden op
school waarvoor ouders worden
uitgenodigd om zich te laten informeren
over hun kind en zijn of haar ontwikkeling,
evenals over de inhoud van ons onderwijs.

Oudergesprekken
Twee keer per jaar (in oktober en februari)
houden we zogenaamde 10-minuten
gesprekken. Voor de kleuters is het tweede
gesprek in mei of juni. Daarin bespreekt de
leerkracht met alle ouders individueel de
vorderingen van hun kind. In februari wordt
ook het rapport besproken. Naast de vaste
momenten kunnen u of de leerkracht altijd
op verzoek een extra oudergesprek
plannen.

Ouderbijeenkomsten peuters en
kleuters
Vijf keer per jaar worden ouders van de
groepen 1 en 2 geïnformeerd over de
manier waarop zij hun kind kunnen helpen
en ondersteunen bij de schoolse activiteiten
rondom de thema´s van Piramide.

Inloopmomenten cluster 3 t/m 8
In het schooljaar worden drie momenten
georganiseerd om ouders mee te laten
kijken in de groep en te informeren over de
inhoud van ons onderwijs. U kunt dan van
08.30 tot 09.00 uur een kijkje in de klas van
uw kind nemen.

Open inloop ochtend (nieuwe)
ouders
Drie keer in het schooljaar hebben we een
open inloop ochtend. Deze ochtend kunnen
mogelijke nieuwe ouders een rondleiding
krijgen door het Kindcentrum.
Niet alleen de nieuwe ouders maar ook
onze huidige ouders zijn dan welkom om
een kijkje te nemen in de school van hun
kinderen.

Data van alle bijeenkomsten kunt u vinden
op de kalender die bij deze schoolgids
hoort.
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Het Ouder-Kind-Centrum
In het Ouder-Kind-Centrum worden
activiteiten georganiseerd voor de ouders.
Iedere ochtend is er een koffie-inloop. Op
de koffieochtenden kunnen ouders met
elkaar in gesprek gaan over verschillende
onderwerpen.

buitenschoolse zaken. Wij stellen dat zeer
op prijs. Voor sommige zaken is het zelfs
noodzakelijk dat ouders ons helpen. Zonder
uw hulp kunnen bijvoorbeeld excursies niet
doorgaan. Uw hulp kan onder andere
gevraagd worden bij excursies, sportdagen
en kamp.

Informatie per mail

De klassenouders

Bij de inschrijving van uw kind op
Kindcentrum TOON ontvangen wij uw
mailadres. Op dit mailadres ontvangt u alle
nieuwsbrieven en mailberichten vanuit de
school, groep en/of leerkracht. Wanneer u
ons per mail wilt bereiken, kunt u onze
mailadressen vinden op de website van de
school, onder het kopje contact.

Foto’s op de website
Bij de inschrijving geeft u aan of er foto’s van
uw zoon/dochter in het open en/of
gesloten deel van de website mogen. Ieder
jaar ontvangt u een inlogcode waarmee u
de foto’s op het gesloten deel van de
website kunt bekijken.

Nieuwsbrief
Om de week komt er per mail een
nieuwsbrief uit van Kindcentrum TOON.
Hierin staan belangrijke data, nieuws uit de
groepen, maar bijvoorbeeld ook nieuws
vanuit Bindkracht 10, ROC, de bibliotheek,
SJANO etc.

Voor de peutergroepen t/m groep 8 zijn er
doorgaans twee ouders per groep die de
leerlingen en het teamlid helpen bij de
organisatie van activiteiten zoals knutselen,
excursies, feesten, verjaardagen teamlid en
deelname aan werkgroepen. Onze
klassenouders zijn ook de schakel naar
andere ouders. Zij nemen contact met u op
als er behoefte is aan extra hulp of uw
mening. Klassenouders gaan in principe
mee naar de volgende schooljaren. Vijf keer
per jaar zijn er klassenoudervergaderingen.

De ouderraad (OR)
De ouderraad is een groep ouders, die in
samenwerking met het team allerlei
activiteiten en festiviteiten organiseert voor
de leerlingen van onze school en hun
ouders. Enkele activiteiten zijn: festiviteiten
rondom Sinterklaas, Kerst en Ramadan,
organisatie van sportdagen, uitvoeringen,
tentoonstellingen, schoolreisje e.d. Als u een
bijdrage wilt leveren kunt u contact
opnemen met de voorzitter: Sharon
Hoveling (sharonhoveling@hotmail.com).

Website
Op onze website is veel informatie te
vinden. Zoals deze schoolgids en de
nieuwsbrieven. Maar ook het schoolplan,
lestijden en vakanties, foto’s, de
jaarkalender, informatie over Kindcentrum
het Octaaf en nog veel meer!
www.kindcentrumtoon.nl

Ouderhulp
Ouders zijn op heel veel manieren bij onze
school betrokken, zowel bij schoolse als bij
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De medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school heeft een
medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat
uit ouders en personeel van de school. De
leden van de raad worden gekozen door
alle ouders en personeel van de school.
Via de medezeggenschapsraad op school
praten ouders en personeel mee over het
schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen
moet de school advies of instemming
vragen aan de medezeggenschapsraad
voordat een besluit genomen wordt.
Daarmee is de medezeggenschapraad een
belangrijke manier om mee te praten over
het beleid op school.

De samenstelling van de TOONraad
ontstaat door middel van jaarlijkse
verkiezingen. Kinderen uit de groepen van
de clusters 5-6 en 7-8 kunnen zich
verkiesbaar stellen. Het kind presenteert
zichzelf in de groep. De leerkracht bepaalt
op welke manier de presentatie wordt
vormgegeven. Uit elke groep wordt er 1 kind
door de klas democratisch gekozen.

Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR)
Deze raad, bestaande uit ouders en
leerkrachten van verschillende scholen van
de Joseph stichting, houdt zich bezig met
bovenschoolse zaken. Onze school wordt
vertegenwoordigd door één leerkracht.

De TOONraad
De TOONraad geeft de kinderen van TOON
een stem zodat zij (on)gevraagd kunnen
meepraten, meedenken en mee doen als
het gaat over belangrijke TOON
onderwerpen zoals bijvoorbeeld het nieuwe
gebouw, activiteiten, het schoolplein etc.
Het doel van deze kinderraad is dat
kinderen inspraak hebben, ideeën kunnen
aandragen en samen kunnen overleggen
over activiteiten en ontwikkelingen binnen
het kindcentrum. Zij oefenen met
verschillende taken en
verantwoordelijkheden tijdens de
vergaderingen.
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Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens
misverstanden of worden er fouten
gemaakt. Ouders kunnen dit in eerste
instantie bespreken met de leerkracht van
hun kind en/of andere direct betrokkenen.
Ons streven is dat elke leerkracht ouder en
kind altijd serieus neemt en goed naar hen
luistert en samen met hen naar de best
mogelijke oplossing zoekt.
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus
genomen wordt of dat er niet goed naar u
geluisterd wordt, dan kunt u de zaak
bespreken met de bouwcoördinator. Indien
ook dat niet het gewenste resultaat heeft,
kunt u zich tot de directie wenden. Als u
hierna alsnog een klacht in wilt dienen, kunt
u zich wenden tot de vertrouwenspersoon
van de school die u zal begeleiden bij het
indienen van de klacht bij het bestuur.
In overleg met de vertrouwenspersoon
wordt bekeken wat er moet worden gedaan
of wie er moet worden ingeschakeld om tot
de best mogelijke oplossing te komen. Als
het nodig mocht zijn, wordt een klacht
doorverwezen naar de externe
vertrouwenspersoon of naar de
onafhankelijke klachtencommissie van de
besturenorganisatie waarbij wij als school
zijn aangesloten. Ons bestuur heeft het
landelijk model klachtenregeling
ondertekend. Deze regeling is te verkrijgen
bij de directie of de interne contactpersoon.
Natuurlijk hoopt iedereen dat het nooit
nodig zal zijn om een klacht in te dienen.
Mocht dit toch gebeuren, dan proberen wij
als school ervoor te zorgen de klachten op
een juiste manier af te handelen. De school
voelt zich, samen met u, verantwoordelijk
voor het realiseren van een veilige school
met een prettig pedagogisch klimaat.

Samengevat:
1. Overleg met de leerkracht→ opgelost
↓ bij onvoldoende resultaat
2. Overleg met de bouwcoördinator→
opgelost
↓ bij onvoldoende resultaat
3. Overleg met de directie→ opgelost
↓ bij onvoldoende resultaat
4. Overleg met de interne
vertrouwenspersoon → opgelost
↓ eventueel doorverwijzing
naar extern
vertrouwenspersoon
5. Inschakeling van de externe
vertrouwenspersoon→ opgelost
↓ bij onvoldoende resultaat
6. Indiening van de klacht bij de
onafhankelijke klachtencommissie.
Interne vertrouwenspersonen van onze
school:
Mireille Philips en Karlijn de Jong (0243771250)
Externe vertrouwenspersoon:
Carla Leen (06-51296551 / 088-1447273)
Landelijke klachtencommissie:
Postbus 162, 3440 AD Woerden
(tel. 0348-405245, fax 0348-405244)

30

ALGEMENE SCHOOLZAKEN
Buitenschoolse opvang

Gezonde voeding

Voorschoolse opvang

De kinderen gaan niet tussen de middag
naar huis, maar eten in de klas met de
leerkracht of pauzeouder. Op TOON is ons
streven om zo gezond mogelijk te lunchen.
Wat dat precies inhoudt zal voor iedereen
verschillend zijn. We willen ook proberen de
hoeveelheid afval die het lunchen op school
met zich mee brengt te beperken. Welke
richtlijnen we hiervoor gaan opstellen zullen
we samen met de ouders gaan bespreken.

Voorschoolse opvang vindt plaats op ons
Kindcentrum. Iedere schooldag vanaf 7.30
uur kunnen de kinderen terecht in onze
‘huiskamer’. Onder begeleiding van een
pedagogisch medewerker kunnen de
kinderen bijvoorbeeld een spelletje doen,
tekenen of lezen. Om 8.20 uur worden de
kinderen daarna naar de klas gebracht.

Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang is door KION
geregeld en vindt ook plaats op ons
Kindcentrum. Deze opvang is voor kinderen
van 4 tot 13 jaar. De kinderen kunnen er 5
werkdagen per week en 52 weken per jaar
terecht. Ook tijdens vakanties en op
studiedagen van de basisschool. De
pedagogisch medewerkers zorgen ervoor
dat kinderen zich prettig en op hun gemak
voelen. Tijdens de opvang worden allerlei
leuke activiteiten georganiseerd voor en
met de kinderen.
Voor informatie, vragen, of voor inschrijving
kunt u terecht bij de cluster manager van
Kion, Guus van Kan of op bso Toon (voorheen
Het Octaaf) (kion.nl)

De vrijwillige ouderbijdrage
Elk schooljaar wordt aan de ouders een
bijdrage gevraagd van 30 euro voor de
extraatjes tijdens activiteiten op school voor
uw kind(eren). De bijdrage wordt onder
andere besteed aan het schoolreisje en de
kerstviering. De bijdrage kunt u overmaken
op Bankrekening NL64 TRIO 0197 8351
39 t.n.v. Stichting ouderbijdrage basisschool
TOON te Nijmegen onder vermelding van
de naam en de klas van uw kind(eren).

Hoofdluisbeleid
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend
probleem op scholen en dus ook op onze
school. Op plaatsen waar veel mensen bij
elkaar komen kan deze besmetting
makkelijk van de één naar de ander
overgebracht worden luizen verspreiden
zich wanneer haren elkaar raken. Luizen
krijgen is pech. Luizen kwijtraken is een
kwestie van goed kammen. Het is de
verantwoordelijkheid van de school om te
signaleren, waardoor de verspreiding van
hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt.
Het is de verantwoordelijkheid van ouders
om kinderen te controleren op hoofdluis, te
behandelen en te kammen. Op school is er
een vast ‘luizenteam’ van ouders die in de
eerste week na een vakantie de kinderen
controleren. De dag vóór het kammen krijgt
uw kind een aankondigingsbriefje mee,
zodat u hier rekening mee kunt houden bij
het kapsel van uw kind. Wanneer er luizen
bij uw kind worden geconstateerd, dan
wordt u door de leerkracht op de hoogte
gebracht. De rest van de ouders wordt
geïnformeerd dat er luizen zijn. Twee weken
later is er een nacontrole van de groep.
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Aanmelden nieuwe leerlingen
Het aanmelden van kinderen gaat altijd in
eerste instantie via Schoolwijzer Nijmegen
(online via www.schoolwijzernijmegen.nl of
bezoek Schoolwijzer Nijmegen, Kelfkensbos
38).
Ouders die van Schoolwijzer de bevestiging
hebben gekregen dat hun kind geplaatst
kan worden op TOON worden geacht deze
plaats te bevestigen bij school. U kunt
hiervoor contact opnemen met de
coördinator Eva van den Berg (024-3771250).
U wordt dan gevraagd om een
inschrijfformulier in te vullen, zodat uw kind
officieel kan worden ingeschreven bij de
school.
Na de aanmelding via schoolwijzer regelen
we met u alle administratieve zaken.
Ongeveer 6-8 weken voordat uw kind start
op school vindt het intakegesprek plaats.
Hierbij bespreken we de ontwikkeling van
het kind tot nu toe. U ontvangt dan ook een
boekje met informatie over de
kleutergroepen.
Tijdens of kort na de intake krijgt u bericht
waar uw kind geplaatst wordt. Voordat een
kind in groep 1 start, zal het een aantal keer
komen oefenen. We noemen dit ‘inlopen’.
Het inlopen vindt plaats 3 weken voordat
het kind 4 jaar wordt. Dit zijn 6 ochtenden,
dus 2 ochtenden per week.

Aanmelding van peuters
Aanmelden via Schoolwijzer Nijmegen kan
vanaf dat uw kind 2 jaar en 9 maanden is.
Wanneer

kinderen 4 jaar zijn, kunnen zij ingeschreven
worden op een basisschool. Kinderen zijn
pas bij 5 jaar leerplichtig. Wordt uw kind
binnen 2 weken na de zomervakantie 4 jaar
dan mag hij/zij met ingang van het nieuwe
schooljaar direct komen. Kinderen die na 31
mei 4 jaar worden, worden na de
zomervakantie geplaatst. Bezoek van de
peuters aan onze school vindt niet plaats
voordat het kind 3 jaar en 10 maanden is.

Aanmelding vanuit een andere
school
Wanneer een aanmelding kinderen betreft
die al op een andere school zitten, wordt er
altijd contact opgenomen met die andere
school. Bij verhuizing wordt het kind in
principe geplaatst. We gaan ervan uit dat
het kind in de wijk naar school moet kunnen.
Als ouders om een andere reden van school
willen wisselen, vindt er overleg plaats met
de andere school om te kijken of onze
school een betere plaats kan bieden aan het
kind. Als er onderzoeken gaande zijn, zal
eerst het resultaat van het onderzoek
afgewacht worden. In overleg met de
betreffende leerkracht(en) wordt bekeken in
welke groep het kind het best geplaatst kan
worden. De inhoud van het onderwijskundig
rapport dat de andere school over deze
leerling heeft samengesteld, speelt hierbij
ook mee. Waar nodig vindt aanvullend
onderzoek plaats op onze school. We
verwachten van ouders dat ze meewerken
met de school om de onderzoeken snel en
efficiënt te laten verlopen. Tussentijdse
overgang moet u ook altijd melden bij
Schoolwijzer Nijmegen.
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ZIEKMELDEN EN VERLOFREGELING
Bij ziekte verwachten we van
ouders/verzorgers dat zij hun kind zelf
afmelden door vóór lestijd te bellen met de
school of het door te geven aan de
leerkracht. We vragen u om bezoek aan
huisarts, tandarts en andere specialisten
zoveel mogelijk na lestijd te plannen.

Verlofregeling
Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat
hun leerplichtig kind op een school staat
ingeschreven en moeten erop toezien dat
hun kind de school bezoekt. Dat wil zeggen
dat er behalve bij ziekte of bijzonder verlof
geen les of praktijktijd mag worden
verzuimd.

De Leerplichtwet
Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn
verplicht om naar school te gaan, zo schrijft
de leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5
tot 16 jaar zijn leerplichtig. Soms is er een
reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school
hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of
verplichtingen die voortvloeien uit
geloofsovertuiging of levensovertuiging. De
leerplichtwet is er vooral op gericht om het
onderwijsritme van de leerling niet te
verstoren, vastgestelde vakanties
daargelaten.
Verzuimprotocol
Daarnaast is in Nijmegen een
verzuimprotocol opgesteld waarin de
gemeente met de
schoolbesturen in het Primair Onderwijs
afspraken heeft gemaakt over de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan de
uitvoering van de Leerplichtwet.

Verzuimregistratie
Wij houden van alle ingeschreven leerlingen
de afwezigheid bij. Als een leerling

ongeoorloofd verzuimt, waarschuwt de
school de leerplichtambtenaar. In het
verzuimprotocol staat
vermeld wanneer wij verplicht zijn om
schoolverzuim te melden. Wanneer de
leerplichtambtenaar een melding van de
school ontvangt, ontvangt hij een
verzuimoverzicht waarop duidelijk staat
aangegeven voor welk soort verzuim de
melding gedaan wordt. De
leerplichtambtenaar zoekt vervolgens uit
waarom een kind niet op school is
verschenen of regelmatig afwezig is.

Verlof/vrijstelling aanvragen
Verlofaanvragen worden altijd individueel
beoordeeld. Een aanvraag voor verlof
wegens ‘andere gewichtige
omstandigheden’ dient acht weken van
tevoren of direct na het ontstaan van de
situatie bij de directeur van de school (tot en
met 10 schooldagen) of de
leerplichtambtenaar (meer dan 10
schooldagen) te worden ingediend. Alle
verzoeken voor extra verlof moeten
schriftelijk worden aangevraagd.
Formulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij de
conciërge. Dit formulier levert u na invulling
in.

Vrijstellingsaanvraag bij minder dan 10
dagen
De directeur beoordeelt bij maximaal 10
dagen het formulier, waar nodig in overleg
met de leerplichtambtenaar, of er een
gewichtige reden is voor verzuim. Als een
leerling verzuimt zonder dat hiervoor een
geldige reden is, als dit niet met de school is
overlegd, of als de schooldirecteur de
aanvraag heeft afgewezen, zijn de ouders
van de leerling strafbaar.
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Vrijstellingsaanvraag bij meer dan 10 dagen
Vrijstelingsaanvragen voor meer dan 10
dagen moeten bij de leerplichtambtenaar
worden ingediend. Het ingevulde en
ondertekende verlofformulier kunt u samen
met de benodigde verklaringen inleveren
op school.
Voorbeelden van momenten waarop een
leerling verlof krijgt:
➢ een officiële religieuze feestdag;
➢ een huwelijk in eerste of tweede lijn;
➢ een begrafenis in eerste of tweede lijn.
In de volgende situaties kan geen verlof
worden gegeven:
➢ familiebezoek in het buitenland;
➢ vakantie in een goedkope periode, in
verband met een speciale aanbieding of
bij gebrek aan andere
boekingsmogelijkheden;
➢ Een uitnodiging van familie of vrienden
om buiten de normale schoolvakantie
op vakantie te gaan;
➢ eerder vertrek of latere terugkeer in
verband met (verkeers)drukte;
➢ verlof voor een kind, omdat andere
kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Vakantieverlof
De perioden waarin de vakanties zijn
vastgesteld worden aan het begin van het
schooljaar vermeld op de kalender en staan
op de website van de school. Verzoeken
van extra vakantie buiten de
schoolvakanties worden in de regel
afgewezen. In verband met de specifieke
aard van het beroep van één van de ouders
kan een verzoek om verlof buiten de
reguliere schoolvakanties worden
ingediend. Uit dit verzoek moet blijken dat in
geen enkele reguliere schoolvakantie het
gezin gezamenlijk 2 weken vakantie kan
houden. Bij dit verzoek moet een
werkgeversverklaring worden toegevoegd

waaruit de specifieke aard van het beroep
blijkt. Het betreft doorgaans beroepen in de
toeristische industrie.

School meldt ongeoorloofd
verzuim
Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder
geldige reden. Een geldige reden is
bijvoorbeeld overmacht, een gewichtige
omstandigheid of ziekte. School moet
ongeoorloofd verzuim melden vanaf 16 uur
(5 dagdelen) lesuren binnen 4
aaneengesloten lesweken. Luxeverzuim, de
officiële benaming voor vakantieverlof,
wordt altijd aan de leerplichtambtenaar
gemeld.

Frequent te laat komen
Wanneer een leerling 16x of meer te laat
komt in een periode van 4 weken, dan valt
dit verzuim onder de wettelijke meldplicht.
Na u als ouder eerst herhaaldelijk
aangesproken te hebben zullen we dit
melden bij de leerplichtambtenaar.

Frequent ziekmelden
Wanneer een leerling 4 keer of meer per
schooljaar wordt ziekgemeld zullen wij een
zorgmelding doen bij de
leerplichtambtenaar of aan de schoolarts.
Een melding wordt alleen gedaan als het
ziekteverzuim niet conform het ziektebeeld
is. Als ouders weigeren naar de schoolarts
te gaan bij frequent ziekteverzuim dan is
school verplicht dit aan de
leerplichtambtenaar te melden.

Bereikbaarheid
leerplichtambtenaar
Bij de gemeente Nijmegen zijn meerdere
leerplichtambtenaren werkzaam. Zij zijn
bereikbaar via telefoonnummer 024-329 80
03 of per e-mail via leerplicht@nijmegen.nl.
Indien u mailcontact wenst kunt u het beste
de website van uw woongemeente
raadplegen voor het e-mailadres.
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PRIVACY
De Europese Privacywet, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
beschermt volwassenen en jongeren tegen
onjuist gebruik van persoonsgegevens. De
school leeft deze regels na. Op onze school
wordt dus zorgvuldig omgegaan met de
privacy van onze leerlingen en hun
ouders/verzorgers. In verband met het
geven van onderwijs, het begeleiden van
onze leerlingen, en de vastlegging daarvan
in de administratie van de school, worden er
persoonsgegevens verwerkt. Het
vastleggen en gebruiken van deze
persoonsgegevens is beperkt tot informatie
die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs.
De gegevens worden beveiligd opgeslagen
en de toegang daartoe is beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal
leermateriaal. De leveranciers van die
leermaterialen ontvangen een beperkt
aantal leerling-gegevens. De school heeft
met die leveranciers strikte afspraken
gemaakt over het gebruik van
persoonsgegevens, zodat misbruik wordt
voorkomen. Gegevens worden alleen

gedeeld met andere organisaties indien er
een grondslag voor is of als
ouders/verzorgers daar toestemming voor
hebben gegeven bijv. voor publicatie van
beeldmateriaal.
Aan het volledige Privacy statement van
onze school wordt nog gewerkt. Daarin is
beschreven hoe de school concreet omgaat
met de persoonsgegevens van leerlingen
en ouders/verzorgers en wat hun rechten
zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen ook
terecht bij de directie van onze school.
Algemene afspraken over privacy worden
momenteel beschreven in het Privacy
reglement van de stichting waartoe onze
school behoort. U kunt zich voor vragen of
klachten over privacy richten aan het
bevoegd gezag of aan de Functionaris
Gegevensbescherming (FG) die daarvoor
speciaal is aangewezen.
Contactgegevens FG
fg@josephscholen.nl
024 - 381 8280
Kelfkensbos 38, 6511 TB Nijmegen
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