
Rooms Katholieke Basisschool De 
Zilverberg

De informatie in deze schoolgids vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Schoolgids

2019-2020

https://www.scholenopdekaart.nl/


1 Over de school
1.1 Algemene gegevens

1.2 Profiel van de school

2 Het onderwijs
2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

2.3 Extra faciliteiten

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

3 Ondersteuning voor leerlingen
3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

3.2 Veiligheid

4 Ouders en school
4.1 Hoe ouders worden betrokken

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

4.3 Schoolverzekering

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

5 Ontwikkeling van leerlingen
5.1 Tussentijdse toetsen

5.2 Eindtoets

5.3 Schooladviezen

5.4 Sociale ontwikkeling

5.5 Kwaliteitszorg

6 Schooltijden en opvang
6.1 Schooltijden

6.2 Opvang

6.3 Vakantierooster

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Inhoudsopgave



Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Rooms Katholieke Basisschool De Zilverberg

Voorwoord
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Contactgegevens

Rooms Katholieke Basisschool De Zilverberg
Koningin Julianastraat 6
6611BR Overasselt

 0246221454
 http://www.zilverbergoverasselt.nl
 directie@zilverbergoverasselt.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Lonneke Hubers-Bongaerts directie@zilverbergoverasselt.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting primair onderwijs Condor
Aantal scholen: 10
Aantal leerlingen: 1.768
 http://www.spocondor.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV Stromenland PO 2507.
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

177

2018-2019

In schooljaar 2018-2019 is er sprake van een lichte groei in leerlingen aantal. Er komen meer gezinnen 
in Overasselt wonen. Deze lichte groei is, op basis van de groei gegevens van de Gemeente Heumen, de 
verwachting voor de komende 3 jaren. Daarnaast zien we gezinnen verhuizen buiten de gemeente. Dit 
maakt prognoses soms wat lastig.

Kernwoorden

Leren door betrokkenheid.

Veilig schoolklimaat.Jeelo: JE Eigen LeerOmgeving.

Talenten ontwikkelen. Gezonde school, GGD.

Missie en visie

Leren door betrokkenheid .

Basisschool ‘ De Zilverberg’  in Overasselt heeft in schooljaar 2019-2020 acht groepen. Dit zijn twee 
combinatie groepen 1-2 en verdere homogene groepen 3 t/m 8. Hierbij wordt met regelmaat 
groepsdoorbroken gewerkt. Leerlingen met dezelfde onderwijsbehoefte of interesse worden dan 
gecombineerd. 

De Zilverberg kent een rustige werksfeer in de groepen en de algemene ruimten, zoals het leer-
werkplein en aula. Op deze manier kunnen leerlingen gericht aan hun taak bezig zijn. De inrichting van 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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de algemene ruimten sluit aan bij het Jeelo-project dat op dat moment gaande is. Deze betekenisvolle 
omgeving vergroot de betrokkenheid van leerlingen. 

We dagen leerlingen uit betrokken te zijn bij zelfstandig leren, samenwerken en samen leven. Als u hier 
meer over wilt weten, drukt u op de buttons visie en Jeelo. 

Op de speelplaats is veel ruimte voor vrijspel, maar ook voor groepsspelen als voetbal en hockey. 
Tijdens de pauze momenten is er verschillend spelmateriaal voor alle  leeftijden en er is een 
moestuin. De leerlingen komen veelal met de fiets of lopend naar school. Dat past ook bij onze 
‘Gezonde School’ visie.

Het team van 'De Zilverberg' heeft in de dagelijkse praktijk aandacht voor elkaar en de omgeving. Dit is 
te zien aan het veilige pedagogisch klimaat en diverse samenwerkingen met instellingen en 
verenigingen in het dorp. Het primaire onderwijs proces is hierin altijd het uitgangspunt: aandacht voor 
de onderwijsbehoefte van individuele en groepen leerlingen. Dat maakt 'De Zilverberg' tot een 
betrokken onderwijsomgeving.

Hoe ziet dit er concreet uit? 

Leerkrachten denken na over het vergroten van betrokkenheid.Door leerlingen bewust te laten 
nadenken over: Hoe voel ik mij? Ben ik geïnteresseerd? Is dit belangrijk? Kan ik dit? In de voorbereiding 
op de lessen denken onze  leerkrachten actief na over  strategieën,  tempo (van de les), 
enthousiasmeren en over positieve sfeer in de groep. Aan het einde van de lessen en activiteiten maken 
zij gebruik van effectieve feedback. Leerkrachten ‘boeien’ de leerlingen met onderwijs dat zin en 
betekenis voor hen heeft. Dit geeft voor de leerkracht en de leerling  inspanning en ontspanning 
tegelijk. Het sluit aan op de natuurlijke behoefte van mensen om dingen beter te begrijpen en iets met 
deze kennis te doen.

Ook vinden wij het belangrijk hoge verwachtingen na te streven. Het gericht stellen van doelen, 
analyseren van resultaten en  evalueren van het aanbod zorgt voor een passend onderwijsaanbod. Zo 
sluiten wij  aan bij de leervoorwaarden en talenten van leerlingen. Deze hoge verwachtingen’spreken 
we ook naar elkaar uit, daar waar het gaat om ‘teamleren’ en werken in een lerende organisatie. Hoge 
verwachtingen stellen en uitspreken naar leerlingen, maakt dat er dialoog tot stand komt over doelen. 
Wat is haalbaar? Wat wil jij leren? Hoe ga je dat proberen? En wat ga je doen als het niet lukt? 

Voorwaarden om te kunnen ontwikkelen vanuit betrokkenheid is een veilig pedagogisch klimaat met 
een uitdagende en passende leer- en werkomgeving voor leerkrachten en leerlingen. Concrete 
voorbeelden hiervan zijn het leerplein, de moestuin, het drama/ muzieklokaal maar ook het visueel 
maken van leerontwikkeling in tabellen en modellen  in de groep (visible learning). Met ons onderwijs 
willen we bereiken dat de leerlingen uitgroeien tot een maatschappelijk betrokken, bewuste en 
verantwoordelijke volwassenen, zodat ze met de juiste bepakking naar het vervolg onderwijs kunnen 
gaan.

Prioriteiten

In schooljaar 2019-2020 geven we extra aandacht aan:

• Verbeteren van het beredeneerd aanbod in de groepen 1-2.
• Aansluiting groep 2 op groep 3.
• Voortzetten doorgaande lijn schrijfontwikkeling; in de groepen 1t/m 5 werken we met de nieuwe 
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methode Klinkers. In groep 7 en 8 letten we op de handschrift verzorging tijdens de toegepaste 
opdrachten van Jeelo.

• Tijdens de zes Jeelo projecten verduurzamen wij de samenwerking met maatschappelijke 
organisaties in en om Overasselt. We vragen hen doelgericht mee te werken aan de projecten.

• Taalverzorging, woordenschat en spellingonderwijs verbeteren.
• Gericht sturen op Executieve Functies bij instructie en verwerking.
• Cultuureducatie: verbinden van muziek, drama en culturele vorming aan de projecten van Jeelo, 

inzet van cultuursubsidie.
• Borging van begrijpend lezen in de middenbouw en bovenbouw middels brongebruik Jeelo,en 

lesson-up uit methode Kidsweek.

Dit geven wij vorm door: � 

• De leerkrachten volgen de ontwikkelingen in de maatschappij en spelen in op de vaardigheden 
die nodig zijn in de 21e eeuw  en kijken wat dit voor de leerling en ons onderwijs kan betekenen.

• De leerkrachten sluiten aan bij de zone van de naaste ontwikkeling.
• De leerkrachten passen het IGDI model (of ADI) toe in hun dagelijks werken. � 
• De leerkrachten voeren gesprekken met kinderen waarbij de eigen verantwoordelijkheid en de 

eigen inbreng over  hun leerproces centraal staat.� 
• Activiteiten worden in een betekenisvolle context aangeboden.
• ICT in het onderwijs is een vanzelfsprekendheid.

De volgende prioriteiten zijn al toegepast in school en blijven aandacht krijgen:

• Wij blijven ons woordenschat- en spellingonderwijs verbeteren door onderwijs kansrijk te 
verbinden tussen groepen. 

• Wij breiden de zorg voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong verder uit. Het centrale 
thema is: Passend Onderwijs . 

• Op onze school werken we met een gedragsprotocol, waarin de verschillende stappen m.b.t. zorg 
en aanpak zijn vastgelegd. Onze  preventieve manier van werken aan een veilig en goed 
pedagogisch klimaat op school is door de onderwijsinspectie in mei 2017 als ‘goed’ beoordeeld. 
Hierbij richten wij ons op leerkrachtengedrag, rust en structuur binnen het schoolgebouw, 
bekrachtigen van positief gedrag, regels op het schoolplein en de samenwerking met ouders. De 
doorgaande lijn pedagogisch handelen is hierin sturend, naast het pestprotocol, gedragsprotocol 
en het schoolveiligheidsplan. Deze documenten zijn in te zien op de site. 

Identiteit

Levensbeschouwelijk onderwijs

Jeelo biedt binnen de thema’s levensbeschouwende lessen en doet een actief beroep op de sociale 
vaardigheden, de zogenoemde "deugden". 

We blijven komend schooljaar de methode 'Leefstijl' als bron gebruiken om het meeste leerrendement 
en oefening te bieden. De Zilverberg heeft van oudsher een katholieke grondslag.  

Gedurende het schooljaar staan we stil bij verschillende katholieke jaarfeesten. Omdat de samenleving 
steeds gevarieerder wordt, besteden we tijdens projecten aandacht aan andere geloven en stromingen 
in de wereld.

De eerste H. Communie en het Vormsel:
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De voorbereiding op de eerste Heilige Communie vindt buiten schooltijd plaats. De parochiewerkgroep 
organiseert deze voorbereiding en viering. De voorbereiding en uitvoering van het vormsel wordt 
geregeld door de werkgroep vormsel. Deze werkgroep werkt onder verantwoording van het 
parochiebestuur.
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De Zilverberg is aangesloten bij Stichting Primair Onderwijs Condor (www.spocondor.nl).De school is 
gesitueerd in het dorp Overasselt.  

De school heeft rond de 180 leerlingen. Op De Zilverberg zijn ongeveer 15 mensen werkzaam. Ons 
team bestaat uit leerkrachten, intern-begeleider, onderwijsassistent en directeur. Verder beschikt de 
school over een vrijwillige conciërge gedurende 2 ochtenden per week,twee dagen in de week is er een 
administratief medewerker. Enkele leerkrachten hebben naast hun groepsleerkracht taak een 
specialistische taak: zoals ICT, hoog- en meer begaafdheid, cultuureducatie, rekenen, gedrag, 
kartrekker Jeelo. 

Gedurende het schooljaar maken we gebruik van studenten van de PABO, het ROC, Universiteit en V.O 
stages. Wij zijn een leerplek voor studenten van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

 Op het moment dat een leerkracht ziek is of (studie)verlof heeft, maken wij gebruik van de 
vervangerspool CPV-vabo.

Mocht de situatie zich voordoen dat er geen invallers beschikbaar zijn, dan hebben wij een vaste 
verdeling van de leerlingen over de resterende groepen. In geval dat er meerdere leerkrachten ziek zijn 
en er geen vervanging beschikbaar is, dan worden leerlingen naar huis gestuurd. Wij communiceren dit 
zo vroeg mogelijk. In de afgelopen jaren is dit gelukkig nog niet voorgekomen.

Naast de CPV-pool hebben wij een vijftal ouders met een onderwijsbevoegdheid. Zij mogen gebeld 
worden op het moment dat er geen inval mogelijk is. Wij streven ernaar om ouders niet in de groep te 
plaatsen bij hun zoon of dochter.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalvorming
5 uur 5 uur 

Beginnende 
gecijferdheid 5 uur 5 uur 

(Fijn) motorische 
ontwikkeling 5 uur 5 uur 

Sociale vaardigheden
5 uur 5 uur 

Spelontwikkeling
3 uur 3 uur 

Orientatie op jezelf en 
de wereld 2 uur 2 uur 

In onze onderbouwgroepen wordt gewerkt met onderstaande hoofdgebieden:

- Visueel motorische ontwikkeling

- Taal-denkontwikkeling

- Auditieve ontwikkeling

- Leesvoorwaarden en rekenvoorwaarden ontwikkeling

- Sociaal- emotionele ontwikkeling

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De wereld oriënterende vakken en kunstzinnige vorming komt binnen de Jeelo projecten aanbod. Dit is 
zo'n 10 /12 uur per week.

Engels wordt in de groepen 1-2 spelenderwijs middels liedjes aangeboden, vanaf groep 5 krijgen de 
leerlingen middels de methode Take it Easy wekelijks Engels.

De gymlessen worden verbonden aan elkaar aangeboden. Dit komt voort uit het verlies van reistijd 
naar de gymzaal. Groepen 1-2 maken gebruik van het speellokaal in school.
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Lezen is inclusief: technisch lezen, begrijpend lezen en begrijpend luisteren.

Taal is inclusief: spelling, mondeling en schriftelijke taalvaardigheden.

De uren per vakgebied worden per groep bepaald n.a.v. de onderwijsbehoeften en kunnen daardoor 
mogelijk afwijken van bovenstaand schema.

Jeelo: Het projectonderwijs dat gedurende het schooljaar aangeboden wordt omvat een aantal van 
bovenstaande vakken: wereldoriëntatie, actief burgerschap, sociaal emotionele ontwikkeling, 
kunstzinnige en creatieve vorming. 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 uur 5 uur 5 uur 

Taal
5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Wereldoriëntatie
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Schrijven
1 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min 30 min

Acrief burgerschap
15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Computerlokaal
• Een aula met podium en bijbehorende muziek/ geluid en lichtinstallatie.
• De bibliotheek bevat boeken die eigendom zijn van De Zilverberg. Wij bezoeken Biblioheek Zuid-

Gelderland in het verenigingsgebouw in Overasselt.
• Het leerwerkplein, met werkplekken waar indiviudeel en samengewerkt kan worden. Hier staan 
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ook diverse pc's.

Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt’.

Onze school kent een warme overdracht met de kinderdagverblijven 'De Beestenboel', "Het 
Spetterkasteel" en de peuterspeelzaal. Dit houdt in dat op het moment dat een peuter, kleuter wordt er 
een gesprek is tussen ouders, voorschoolse locatie en de leerkracht van groep 1-2. Hier wordt de 
samenwerking tussen ouder en school gestart.

Tijdens de jaarlijkse St.Maartenoptocht worden deze voorschoolse organisaties uitgenodigd om deel te 
nemen.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

(Passend) Onderwijs en leerlingenzorg Leerlijnen en ontwikkelingslijnen 

Onze school volgt systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de kinderen door gebruik te 
maken van leerlijnen en ontwikkelingslijnen. Deze lijnen worden regelmatig besproken met ouders en 
kinderen. Bij de groepen 1-2 zorgen wij voor een aanbod vanuit doelen aansluitend bij BOSOS-
leerlijnen, en vanaf groep 3 voor een aanbod passend bij de doelen van de methodische leerlijnen. 

Leerlingvolgsysteem 

Om onderwijs op maat op een verantwoorde wijze te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat de 
ontwikkeling van het kind gedurende zijn schoolperiode nauwkeurig wordt gevolgd. Onze school volgt 
systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de kinderen door gebruik te maken van de 
methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we van het Cito Volgsysteem een aantal LVS-
toetsen (rekenen, lezen en taal) en het Computerprogramma LOVS. Met de toetsen volgen wij 
leervorderingen op systematische wijze en krijgen we inzicht in de resultaten van ons onderwijs op 
leerling-, groeps- en schoolniveau. Met deze informatie evalueren en plannen we vervolgens cyclisch 
ons onderwijsaanbod. Voor de verwerking en voor de analyse van toetsresultaten op leerling- en 
groepsniveau gebruiken we het Computerprogramma LOVS. 

De Zilverberg maakt ook gebruik van De SCOL, een leerlingvolgsysteem gericht op sociale 
competenties in het basisonderwijs en brengt deze van de leerling, de groep en de school systematisch 
in kaart. De SCOL – Sociale Competentie Observatie Lijst – is een scorelijst die de leerkracht vanaf 
groep 3 t/m groep 8 voor elke leerling tweemaal per jaar invult: rond de herfstvakantie en de tweede 
keer in het voorjaar. Met de SCOL signaleren we en hebben we tevens handvatten voor het onderwijs in 
sociale competentie. In de SCOL gaat het altijd om positief, waarneembaar en onderwijsbaar gedrag en 
meten we in welke mate een leerling zich sociaal competent gedraagt. De items Sociale Veiligheid en 
Welbevinden zijn sinds dit voorjaar opgenomen in de vragenlijst voor leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. 

Voor de kinderen in de groepen 1 en 2 volgen de leerkrachten de sociaal-emotionele ontwikkeling 
middels observatielijnen van BOSOS. Groepsbespreking, analyses en interventies Na iedere 
halfjaarlijkse periode van lvs-toetsen, methodetoetsen en observaties vanuit BOSOS bespreekt de 
leerkracht de resultaten en analyses op leerling- en groepsniveau met de intern begeleider. Naar 
aanleiding hiervan bekijken zij samen welke leerling en/of groep specifieke interventies nodig heeft en 
op welke manier dit het beste kan gebeuren. Daarnaast worden in groep 1-2 ook de kleutertoetsen van 
Cito afgenomen.

Op didactisch gebied spreken we van instructiebehoefte, op pedagogisch gebied van 
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ondersteuningsbehoefte. De leerkracht heeft hiervoor op een groepsoverzicht beschermende en 
belemmerende factoren van leerlingen verzameld, en deze worden gekoppeld aan 
onderwijsbehoeften. Vervolgens gaan de interne begeleider en leerkracht interventies beschrijven voor 
de hele groep en subgroepen. Klassikaal werken lijkt soms handig, maar biedt niet altijd voldoende 
mogelijkheden om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen. Werken in subgroepen is 
een belangrijke mogelijkheid. Uit praktische overwegingen is er slechts een beperkt aantal subgroepen 
per vak- of vormingsgebied mogelijk. Op het weekrooster worden (per dag) doelen en het aanbod 
beschreven. De planningsperiode beslaat een beperkte tijd (10 weken) omdat vanuit tussen evaluaties 
het aanbod opnieuw kan worden bijgesteld voor de groep of bepaalde leerlingen. 

Rapportgesprekken 

De leerkracht bespreekt de ontwikkeling van het kind tijdens de rapportgesprekken met de ouders. Als 
er naast de rapportgesprekken ontwikkelingen zijn waarvan de leerkracht het nodig vindt om hierover 
tussentijds met de ouders te communiceren dan geschiedt dit bijtijds en op initiatief van de leerkracht. 

Handelingsplannen / onderwijsarrangementen 

Voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften wordt een onderwijsarrangement opgesteld. Een 
onderwijsarrangement vormt de basis voor een individueel handelingsplan, dat de leerkracht in nauw 
overleg met de interne begeleider opstelt. Een handelingsplan wordt gecommuniceerd en geëvalueerd 
met het kind en de ouders/opvoeders (zie ook item: Passend Onderwijs).

Passend onderwijs 

De ambitie van de Zilverberg is om elke ondersteuning tijdig en zo dichtbij mogelijk in overleg met 
ouders te realiseren. De Zilverberg probeert door handelingsgericht arrangeren aan te sluiten op de 
onderwijsbehoeften. De leerkrachten gaan daarbij uit van de vraag: “Wat heeft dit kind nodig om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen? De extra ondersteuning die een kind nodig heeft, wordt vastgelegd in 
een arrangement. 

Zo’n arrangement kan bijvoorbeeld bestaan uit de kennis van een (externe) deskundige, specifiek 
lesmateriaal, of de inrichting van een aangepaste werkplek voor een leerling. Samen met de leerkracht, 
leerlingen, ouders en ondersteunende deskundigen gaan we op zoek naar de beste ondersteuning op 
de school en in het gezin. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij in kaart gebracht wat 
wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen 
met extra onderwijsbehoeften. Het onderstaande schema geeft aan wat er allemaal mogelijk is. Meer 
informatie over het SOP is te vinden op onze website.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 4

Gedragsspecialist 4

Intern begeleider 4

Rekenspecialist 8

Specialist hoogbegaafdheid 4

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Een aantal functies wordt door 
dezelfde persoon vormgegeven.

-

logopedist vanuit individuele 
behandelingen

4

pedagogisch handelen specialist 8

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op de Zilverberg werken we preventief door een aantal structuren met elkaar te verbinden:

Zeven Zilveren Zilverberg regels:

Binnen onze school werken wij aan een goed schoolklimaat. Hiervoor zijn i.s.m. ouders De Zeven 
Zilveren Zilverbergregels opgesteld. Deze vindt u bij elke ingang en in elke klas. 

1. Ik ben ik , jij bent jij. Iedereen hoort erbij! 
2. Probeer eerlijk te zijn, maar doe daarbij de ander geen pijn. 
3. Help een ander waar je kan, gezellig samen daar genieten wij van. 
4. Schelden doet zeer, daarom doen we dat nooit meer. 
5. We praten met elkaar en luisteren naar elkaar. 
6. We zorgen samen voor plezier, ja… dat doen we hier. 
7. Spullen van jou, spullen van mij. Zorg ervoor, dan blijven we blij

- We belonen gewenst gedrag middels het programma Class Dojo. Dit is afkomstig uit PBS. (positive 
behavior support) De leerlingen kunnen zowel individueel als met hun groep punten verdienen, op 
doelen en afspraken die zij samen met de leerkracht centraal stellen. 

- We hanteren ons anti pestprotocol. Deze vindt u op de site. De contactpersoon is Ib-er Desiree 
Leenders. Het pest protocol geeft richting hoe te handelen. In onze dagelijkse praktijk merken wij dat 
het preventief handelen waardevoller is dan het protocolleren van stappen. Hiervoor is een open 
dialoog nodig. Zodra er iets met een leerling speelt proberen leerkrachten zo snel mogelijk de driehoek: 
school-ouder-kind te maken. We vragen ouders hetzelfde te doen.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
BOSOS observaties en de SCOL vragenlijst.
 Voor de kinderen in de groepen 1 en 2 volgen de leerkrachten de sociaal-emotionele ontwikkeling 
middels observatielijnen van BOSOS.

De SCOL, een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie in het basisonderwijs en brengt deze van 
de leerling, de groep en de school systematisch in kaart. De SCOL – Sociale Competentie Observatie 
Lijst – is een scorelijst per leerling die de leerkracht vanaf groep 3 t/m groep 8 tweemaal per jaar invult: 
rond de herfstvakantie en de tweede keer in het voorjaar. 

Met de SCOL signaleren we en hebben we tevens handvatten voor het onderwijs in sociale 
competentie. In de SCOL gaat het altijd om positief, waarneembaar en onderwijsbaar gedrag en meten 
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we in welke mate een leerling zich sociaal competent gedraagt. De items Sociale Veiligheid en 
Welbevinden zijn sinds voorjaar 2017 opgenomen in de vragenlijst voor leerlingen in de groepen 6, 7 en 
8. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Desiree Leenders. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via desireeleenders@zilverbergoverasselt.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Desiree Leenders. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via desireeleenders@zilverbergoverasselt.nl.
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Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over De Zilverberg kunt u dit melden bij de directie. De school heeft in een 
handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en meningsverschillen. Deze 
handleiding ligt voor iedereen bij de directie ter inzage. Wij proberen klachten altijd eerst op een goede 
manier op school af te handelen. De mogelijkheid bestaat echter dat u als ouder/verzorger uiteindelijk 
niet tevreden bent over de wijze waarop de school met een geschil omgaat. In zo’n geval kunt u beroep 
doen op de Klachtenregeling van de Stichting SPO Condor die geldt voor alle bij Condor aangesloten 
scholen en dus ook voor De Zilverberg. Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact opnemen met de 
volgende personen: Intern contactpersoon is Desiree Leenders: 
DesireeLeenders@zilverbergoverasselt.nl

Extern vertrouwenspersoon: 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• Ouders ontvangen de kalender en een link naar "scholenopdekaart.nl m.b.t. de schoolgids.
• Ouders krijgen maandelijks de nieuwsbrief ' Zilverbergexpres'.
• De leerkracht plaatst foto's op de Parro app eens in de twee weken.
• Ouders krijgen via Parro herinneringsmails of informatiemails m.b.t. speciale activiteiten.
• Teamleden en directie staan dagelijks buiten op het schoolplein in wisselende samenstelling bij 

de start van de dag om evt. snel uit te wisselen.
• Vier keer per jaar is er een inloopochtend met koffie en thee, georganiseerd door de 

schooldirectie.
• Drie keer per jaar krijgen ouders de uitnodiging voor een kwartier gesprek met de leerkracht
• Leerkracht en ouder spreken per mail of liever nog 'live' met elkaar indien er vragen zijn over de 

ontwikkeling van de leerling.
• Leerkrachten reageren op werkdagen op mails en telefonische verzoeken binnen 48 uur.

Om een kind tot ontwikkeling te laten komen hebben ouders en school elkaar nodig. Zodra er vragen 
zijn rondom de ontwikkeling maken we de driehoek: kind-ouder-school zo snel mogelijk. Dit houdt in 
dat we overleggen: wat zien jullie? Wat zien wij? Hoe zullen we aansluiten bij deze ontwikkeling? 
Daarnaast hebben wij ouders nodig om ons onderwijs vorm te geven, zij praten thuis nog met de 
kinderen na over een thema, kijken mee in de huiswerkmap vanaf groep 5 en vergroten de 
betrokkenheid van de leerling, door zich verbonden te voelen met de school.

Daarom proberen wij op verschillende plaatsen en momenten ouders in school te halen. De deur staat 
altijd open, loop binnen en kijk/vraag en help mee en doe mee. Daarnaast zijn de extra handen nodig 
om te komen tot het onderwijs dat wij willen geven. Ook Jeelo sluit hierop aan: je eigen omgeving, wijst 
erop dat er binnen en buiten de muren van school in contexten geleerd wordt: samenleven, 
samenwerken en zelfstandig werken. http://www.jeelo.nl

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Mevr. E. Weltevrede 

Tolkamp 9 6602 DN Wijchen 

Tel: 06-33057896 (werk) 

evelyn.weltevrede@xmsnet.nl

Mevr. B. Wijlens-Hulshof 

Hazeldonklaan 9

6573 BJ Beek-Ubbergen 

024-6841023 

bmmhulshof@hotmail.com 

Klachtencommissie: 

De klachtencommissie voor het katholiek onderwijs 

Postbus 82324 2508 EH  Den Haag 

telefoon: 070-3861697 

E-mail: info@gcbo.nl  

Klachtenregeling: 

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. We gaan er vanuit dat de meeste klachten in 
overleg met de leerkracht of schoolleiding opgelost kan worden. Als u er met de leerkracht en de 
schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan 
kunt  u deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze 
klachtencommissie. De volledige klachtenregeling, kunt u vinden op de site.

Klachten ongewenste omgangsvormen:

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, 
discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning 
door een interne contactpersoon. De interne contactpersoon is er voor u en voor de leerlingen. Door 
middel van een klassenbezoek aan het begin van het schooljaar maakt zij/hij zich bekend bij de 
leerlingen. Zij/ hij luistert en neemt uw klacht serieus. Zij/ hij geeft u informatie over mogelijke 
vervolgstappen en advies. Zij/hij maakt met u een stappenplan voor het stoppen van het door u 
gesignaleerde ongewenste gedrag. 

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als 
een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven 
van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar. Ieder jaar staan in de schoolgids de namen en 
telefoonnummers van de extern vertrouwenspersonen vermeld. Klachten over ongewenst gedrag, die u 
onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen  aan de klachtencommissie. De externe 
vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject. 

16



Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

 De ouderraad, het bestuur van de oudervereniging, presenteert zichzelf op de informatieavond en 
werft op dat moment actief leden voor de ouderraad (bestuur) en voor diverse activiteiten waarbij 
ouders een flinke steen bijdragen in de organisatie: St. Maarten, boekenmarkt, schoolplein, verkeer, 
Sinterklaas, Kerstviering, Carnaval, afscheid groep 8, schoolreis. Ouders praten en denken mee over de 
invulling van diverse activiteiten. Tijdens de ouderraad bijeenkomsten schuift een lid van het 
schoolteam aan. De ouderraad omschrijft zichzelf als "Wij verzorgen de slingers van de feesten en 
activiteiten op school. De kers op de taart."

Daarnaast kent iedere klas 2 contactouders: de leerkracht vraagt tijdens de informatieavond welke 
ouders zich beschikbaar willen stellen. Deze ouders overleggen met de leerkracht over de organisatie 
en de uitvoering van activiteiten (in de klas en excursies) en zij stemmen indien nodig af met de 
Ouderraad.

Binnen school zijn daarnaast ouders actief in:

- de schoolbibliotheek

- het team van luizenkammers

- verkeerswerkgroep

- schoolpleinwerkgroep

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld 
kunt u ook contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief) 

Inspectie voor het basisonderwijs:  

Email: info@owinsp.nl 

Website: www.onderwijsinspectie.nl  

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 

Meldplicht seksueel intimidatie. 

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/ leerlingen 
zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk 
sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van 
aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

De klachtenregeling is daarnaast te vinden in de navigeerbalk op de 
homepage http://www.zilverbergoverasselt.nl, onder het item 'kwaliteit' .
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 27,00

Daarvan bekostigen we:

•
Aankleding van diverse jaarfeesten zoals carnaval, kerst, sint, St. Maarten maar ook 
aankleding van het schoolplein, een sponsorloop organiseren voor het goede doel en een 
bijdrage aan de afscheidsavond van groep 8.

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

De Zilverberg is een gezonde school en zorgt voor schoolfruit. Ouders betalen hiervoor een bijdrage. 
De boer levert 2 keer per week vers fruit, appels, peren en mandarijnen in het seizoen.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 

4.3 Schoolverzekering

Het schoolbestuur heeft een verzekering afgesloten voor schade waarvoor de school aansprakelijk 
gesteld kan worden.

Aansprakelijk voor schade:

Alle schade die toegebracht wordt door een leerling aan gebouwen, inventaris of andere eigendommen 
van de school, wordt door de school hersteld. De kosten daarvan moeten door de ouders van betrokken 
leerling worden terugbetaald. Deze kosten worden in geen geval door de schoolverzekering vergoed. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Via de site op de homepage kunnen ouders de ziekmelding doen.http://www.zilverbergoverasselt.nl

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Via de site op de homepage kunnen ouders verlof aanvragen. De wettekst is hier met een link te 
vinden.http://www.zilverbergoverasselt.nl 

de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wij monitoren de tussentijdse resultaten door:

• Het nakijken van werk, observaties van de leerkrachten tijdens de lessen, hierop wordt direct 
geanticipeerd.

• Resultaten van blok of methode gebonden toetsen, leerlingen krijgen indien nodig herhaling of 
verrijking aangeboden. Herhaling of extra instructie kan geboden worden in de groep of 
groepsdoorbroken.

• Leerkrachten richten de planning van het onderwijs elke 8 weken anders in, op basis van 
onderwijsbehoeften kunnen niveaugroepen anders samengesteld worden.

• Leerkrachten overleggen inhoudelijk met elkaar of vragen consultatie bij de Intern Begeleider.
• Na de afname van de niet methode gebonden toetsen (CITO LVS) volgt een schoolanalyse en 

groepsanalyse. Doelen worden bijgesteld, zichtbaar gemaakt in ParnasSys.

5.2 Eindtoets

De Zilverberg scoort boven het gemiddelde van de scholengroep, 2 leerlingen zijn niet meegerekend zij 
zijn te kort op school om mee te tellen. Beide leerlingen hadden ook een goede score.

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 17,6%

vmbo-k 5,9%

vmbo-(g)t 23,5%

havo 11,8%

havo / vwo 11,8%

vwo 29,4%

• De leerkrachten van groep 8 houden ook na de uitstroom van leerlingen contact met het VO.
• Samen met de Ib-er bezoeken de leerkrachten van groep 8 de informatieavonden over de 

wijzigingen in werkwijzen. Tevens informeren zij naar de doorgestroomde leerlingen en de 
adviezen. Op deze manier zijn we kritisch naar ons protocol en passen we indien nodig werkwijze 
"advies VO" aan.

• Oud leerlingen wordt ook gevraagd hoe zij de overstap ervaren hebben en of het advies passend 
is geweest.

• De bijlage geeft de doorstroom naar het Kandinsky College in Nijmegen aan. 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

samen

respectveilig

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Middels de observaties en interventies van SCOL (Sociale Competentie Observatielijst) creëren  wij  een 
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veilige leer- leef- en werkomgeving.

Vanuit de basis werken wij met een doorgaande pedagogische aanpak. Op onze Jeelo school werken 
wij actief aan samen leven in elk project. Daarnaast werken wij actief samen met ouders en leerlingen 
aan een effectief en veilig klassenklimaat.

We werken op deze werkwijze om gewenst gedrag te stimuleren hetgeen een veilige leeromgeving tot 
gevolg heeft en een positieve invloed op de opbrengsten.

Twee keer jaar registreren de leerkrachten op basis van hun observaties de ontwikkeling van elk kind in 
SCOL.Alle ontwikkelingsfasen zijn beschreven. Op het individueel rapport kan de vooruitgang van het 
kind bekeken worden door het kind te vergelijken met zichzelf (eerdere registratie) en met wat van een 
kind van die leeftijd verwacht mag worden. Op het groepsrapport wordt zichtbaar hoe de groep zich als 
geheel ontwikkelt en wat de effecten zijn van ons onderwijsaanbod.Wij zien dan ook of bepaalde 
ontwikkelingsgebieden extra stimulans nodig hebben. Met het groepsoverzicht brengen we de 
onderwijsbehoeften van ieder kind in beeld. 

Op basis van het groepsrapport en het groepsoverzicht stellen we het groepsplan op, met gerichte 
activiteiten om de kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling. Deze stappen herhalen zich. Dit 
stemt perfect overeen met de cyclus van het handelingsgericht werken (HGW).Ouders en school 
werken hierin samen aan een gedragsbeheersing en/of verandering. Onze kernwaarden is dat wij : 
geloven in de ontwikkeling van leerlingen.

Zie hiervoor ook ons preventieve handelen bij "beleid".

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Binnen onze school hebben wij de volgende kwaliteitsdocumenten voor ons onderwijs:

- Kwaliteitskaart per vakgebied

- Onze schoolafspraken m.b.t. de gouden weken en pedagogisch handelen.

- Communicatie met ouders.

- Uitwerken van het tevredenheidsonderzoek vanuit "Scholen met Succes" naar schoolinterventies.

- Schoolafspraken en draaiboeken t.a.v. schoolactiviteiten en de administratieve afspraken voor ons 
leerling administratie systeem.

Komend schooljaar bevorderen wij onze deskundigheid in: 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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- ICT inzetten bij begrijpend lezen, Jeelo en automatiserings oefeningen.

- Uitbreiden coöperatieve werkvormen, middels de handleiding van de leesmethode Station Zuid en 
Lijn 3.

- Begrijpend lezen, interne scholing.

- Verbeteren van het basisaanbod naar een goed aanbod middels klassenmaganement.

- Inzet van de videobegeleiding PH Meter, CED groep.

- Daarnaast volgen diverse leerkrachten verschillende individuele opleidingen of cursussen.
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6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Woensdag  - 08:30 - 12:15  -  - 

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:00

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Vrijdag: leerlingen in groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 vrij.

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groep 8 en groep 5 dinsdagmiddag

gymnastiek groep 6 en groep 7 woensdagochtend

gymnastiek groep 3 en groep 4 donderdagmiddag

De gymnastiek lessen bestaand uit twee delen: een spelles en toestelles duren en worden in 1 blok van 
1,5 uur gegeven. Op deze manier verliezen we minder lestijd aan het transfer van en naar de gymzaal 
'Passelegt.'

• groep 3 gaat lopend naar de gymzaal, afhankelijk van de groepsgrootte gaan er ouders mee
• groep 4 t/m 8 gaan op de fiets, groep 4 heeft hulpouders die meefietsen.
• vanaf groep 6 wordt geïnventariseerd of leerlingen vanuit de gymles zelf naar huis mogen fietsen.

Leerlingen zorgen zelf voor gymkleding en gymschoenen.

De groepen 1-2 bewegen in het gymlokaal op school. Zij hoeven enkel gymschoentjes mee te nemen.

Het rooster van de gymles ontvangt u aan de start van het schooljaar 2019-2020 en is vanaf dat 
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen, de leerlingen zijn vrij:

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 12 oktober 2019 20 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020

Tweede  Paasdag 13 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag 01 juni 2020 01 juni 2020

Zomervakantie 11 juli 2020 23 augustus 2020

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kion, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Kion, broodnodig., in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kion en De Eerste Stap, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Kion verzorgt opvang tijdens studiedagen en schoolvakanties. Op de website van Kion kunt u hierover 
informatie vinden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

moment te vinden op onze website.
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- 4 oktober 2019

- 7 november 2019

- 10 april 2019

- 2 juni 2019

- 29 juli 2019

continurooster:

-12 december 2019 en 9 april 2020 

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

GGD, schoolverpleegkundige in overleg in overleg

Op school werken wij niet met vaste spreekuren. u kunt altijd vai de mail of telefonisch een afspraak 
maken met een van onze teamleden.

U kunt gebruik maken van de opvoedspreekuren van de CJG Heumen; iedereen kan binnenlopen bij 
CJG Heumen indien u een vraag heeft. De medewerkers zijn er voor advies bij kleine vragen over 
opgroeien en opvoeden, maar kunnen ook snel zorgen voor de juiste hulp bij grotere problemen. De 
hulp van het CJG is gratis. Centrum voor jeugd en Gezin kerkplein 8 (eerste verdieping Maldensteijn) 
6581 AC Malden Opvoedspreekuur.

Jeugdgezondheidsdienst GGD Gelderland-Zuid algemeen 088-1447144 www/ggdgelderlandzuid.nl De 
afdeling jeugdgezondheidszorg in de regio Nijmegen volgt alle 0 tot 19 jarigen in hun ontwikkeling. 
Hun aandacht gaat daarbij uit naar mogelijke gezondheidsrisicio's en (toekomstige) 
gezondheidsproblemen bij uw kind. Zij bieden individuele zorg aan leerlingen, maar ook collectieve 
voorlichting aan leerlingen. Speciale aandacht 5- 8 en 11 jarigen, op deze leeftijd volgt een sceening.

Vier keer per jaar is er koffieochtend, ouders kunnen dan binnen lopen. De directie is dan aanwezig en 
er is dan ruimte voor vragen. Daarnaast is er altijd informatie over de laatste onderwijsinnovaties of 
lopende zaken. De koffieochtenden van 8.30-9.30 uur zijn op:

• 9 oktober 2018
• 12 december 2018
• 17 januari 2018
• 15 mei 2019
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