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Voorwoord 

Geachte ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de schoolgids van de school voor speciaal basisonderwijs Het 
Mozaïek, schooljaar 2021-2022.  
 
Een schoolgids is op de eerste plaats samengesteld om ouders/verzorgers te 
informeren over onze school. U wordt in deze schoolgids geïnformeerd over de wijze 
waarop wij het onderwijs op onze school vormgeven, maar ook over allerlei 
praktische, organisatorische zaken. De schoolgids is ook een middel om 
verantwoording af te leggen t.a.v. het schoolbestuur en inspectie. Wij hopen dat u 
deze schoolgids met belangstelling zult lezen en steeds zult raadplegen als u 
informatie over de school nodig heeft. 
 
De schoolgids kan een bijdrage leveren aan de samenwerking tussen ouders en 
verzorgers en school. Juist op een school voor speciaal basisonderwijs is deze 
samenwerking belangrijk om samen zorg te dragen voor een positieve ontwikkeling 
van de kinderen die SBO Het Mozaïek bezoeken.  
 
Op het moment van schrijven van de schoolgids, hebben we nog steeds te maken 
met corona en de hierbij behorende maatregelen. Het is moeilijk om in deze tijd 
vooruit te kijken en voorspellingen te doen over hoe ons onderwijs er de komende 
tijd precies uit zal zien. Daarom hebben we ervoor gekozen in deze schoolgids te 
beschrijven vanuit welke visie we werken en hoe we dat in de praktijk graag willen 
vormgeven. Is dit door de omstandigheden van de coronacrisis op dat moment niet 
mogelijk dan zullen we u daarover informeren. Wij zullen ons als school zijnde altijd 
houden aan de richtlijnen die gegeven worden door het RIVM en het protocol van 
het SO-SBO. Op onze website zal het meest recente protocol altijd te vinden zijn. 
 
Het team van SBO Het Mozaïek wenst u en uw kind een fijne, leerzame tijd op onze 
school toe. 
 
Team SBO Het Mozaïek.  
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1. Onze school  

School voor speciaal basisonderwijs Het Mozaïek: de naam ’’Het Mozaïek’’ is 
gekozen om aan te geven hoe belangrijk elk kind en elke medewerker is in deze 
school voor speciaal basisonderwijs. In een mozaïek is elk stukje belangrijk om een 
mooi patroon te krijgen. De vele kleuren in een mozaïek zijn te vergelijken met de 
verschillen tussen de kinderen en tussen de medewerkers. Juist de verschillen zorgen 
in de samenwerking voor een interessant, stimulerend klimaat waarin kinderen en 
teamleden kunnen groeien. De school valt onder het bestuur van stichting Kindante. 
 
Adres: Valkstraat 2 

6135GC Sittard 
       046 - 451 80 60 
E-Mail: info@sbohetmozaiek-sittard.nl 
Website : www.sbohetmozaiek-sittard.nl 
Directeur: Fieny Cals 
 

  

mailto:info@sbohetmozaiek-sittard.nl
http://www.sbohetmozaiek-sittard.nl/
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 Stichting Kindante 
 
Stichting Kindante bestuurt 32 scholen voor basisonderwijs in de 
gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Beekdaelen en 
Stein. Verder ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen en 2 SO 
scholen. 
 
Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft 
talenten. Kindante is een onderwijskundige organisatie waar alle talenten in onze 
scholen kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden, waar een ieder ongeacht 
achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en erkend weet in authenticiteit en 
autonomie.  
We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en 
transparantie en onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen wil halen wat er in 
zit. Daar waar het moet en waar het ook kan, bieden we onderwijs op maat. Binnen 
ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een kansrijke 
medeburger welke zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de 
samenleving”. Leren ‘leren’ en leren ‘leven’ is hierbij het motto.  
Meer informatie treft u aan op de website van Kindante. Klik hier of ga naar 
www.kindante.nl 
 
Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit:  
dhr. drs. P. (Peter) Lemmens en mevr. drs. Th. (Thecla) van Hoogstraten 

    
Het college van bestuur en het BURO Kindante zijn gehuisvest op adres: 
Dr. Nolenslaan 138 
6136 GV Sittard 
Tel. 046 – 4363366 
 

 Onderwijskundige visie van Kindante 

Onderwijs is in beweging. Kindante is in beweging. Maar hoezeer Kindante ook 
verandert, één ding blijft zeker hetzelfde: het kind staat voorop! Kindante heeft op 
basis van input uit alle geledingen van de stichting een toekomstgerichte 
onderwijskundige visie opgesteld. Het is een visie geschreven vanuit degenen waar 
het om gaat: de kinderen. Deze visie dient als inspiratie en voedingsbodem voor alle 
ontwikkelingen binnen Kindante en als leidraad voor ons denken en handelen. 
Kindante is een stichting die het belang van het kind voorop stelt. Niet alleen in 
woorden, maar ook in de praktijk.  

https://www.kindante.nl/
http://www.kindante.nl/
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De onderwijskundige visie is de kern van onze stichting, die breed wordt gedeeld 

en beleefd onder medewerkers, ouders, kinderen en onze kindpartners. In dit 

document wordt de onderwijs-kundige visie vanuit de missie van Kindante 

verwoord. Verdeeld over zes kernthema’s wordt uitgelegd waar Kindante voor 

staat voor de kinderen en jongeren in onze omgeving: 

1. In het nu leven 
2. Eigenaarschap 
3. Kennis en vaardigheden om te leren leven 
4. Bewust zijn van en kunnen inzetten van talenten 
5. Maatschappelijk bewust zijn 
6. Attitude tot een leven lang leren. 

  
Wat wil Kindante bereiken voor de kinderen en wat vraagt dit van ons als 
onderwijsstichting? Het kind voorop en daarom is de onderwijskundige visie dus ook 
vanuit het kind en de jongere - de ‘ik’ - geschreven, met een duidelijk perspectief op 
het onderwijs dat Kindante -de ‘wij’ - wil bieden. Daar waar de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren niet vanzelfsprekend gaat, biedt Kindante hen optimale 
leiding, begeleiding, structuur en veiligheid om naar vermogen te kunnen leren, 
leven en zich te ontwikkelen tot deelname aan de maatschappij. 
Het visiedocument is terug te vinden op de site van Kindante www.kindante.nl   Klik 
op ‘Onderwijs’ en onderaan deze genoemde pagina staat de link naar het document.  
 

 Doelgroep SBO Het Mozaïek 
 
Het SBO is voor kinderen waarbij de reguliere basisscholen handelingsverlegen zijn 
en onvoldoende tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoeften van 
deze leerlingen. SBO Het Mozaïek biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 
jaar. Op SBO Het Mozaïek zitten leerlingen waarbij sprake is van een stapeling van 
problematieken op het gebied van leren, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling, 
waardoor in elk geval voor een bepaalde tijd het volgen van onderwijs binnen de 
reguliere basisschool moeilijk en soms onmogelijk is.  
  

http://www.kindante.nl/
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 Schoolgrootte 
 
De afgelopen jaren is het aantal leerlingen van onze school gedaald door zowel de 
krimp van het aantal leerlingen in ons voedingsgebied als door de invoering van 
passend onderwijs. De afgelopen twee jaar zien we weer een lichte stijging van 
aantallen met name door de grote toestroom van jonge leerlingen. 
De laatste jaren hebben we rond de 155-160 leerlingen bij de start van het 
schooljaar. De groepsgrootte varieert van 14 tot 18 kinderen per groep, afhankelijk 
van de leeftijd, de sociaal-emotionele ontwikkeling en met name van de onderwijs-
behoeften van de leerlingen. Gedurende het hele schooljaar tot aan de meivakantie 
hebben kinderen de mogelijkheid om bij ons in te stromen. Na de meivakantie 
worden er in de regel geen kinderen meer geplaatst in het betreffende schooljaar. 
 

 Faciliteiten 
 
De school ligt in de wijk Limbrichterveld aan een doorgaande weg. Aan de achterzijde 
van de school is parkeergelegenheid voor het taxivervoer van de kinderen en een 
kiss and ride strook voor ouders die kinderen met de auto halen.  Ook is er aan de 
achterzijde van de school bij het station een parkeerplaats waar ouders een uur lang 
gratis mogen parkeren. 
 
De school heeft 12 bruikbare klaslokalen met elk een digitaal schoolbord. Daarnaast 
beschikt de school over een handvaardigheid lokaal, technieklokaal, bibliotheek, 
leskeuken, aula, klein computerlokaal en een aantal kleinere werkruimtes. We 
beschikken over drie speelplaatsen, een aangelegen gymzaal, een keuken en een 
speellokaal voor de kleuters. 
 

  



   
 

                        
 Schoolgids SBO Het Mozaïek                info.mozaiek@kindante.nl 

9 

2. Missie, visie en taakstelling 

2.1 Missie 
 
SBO het Mozaïek wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan het actualiseren van de 
eigen kracht van kinderen door tegemoet te komen aan de ondersteunings-
behoeften van de kinderen. We willen het kind in staat stellen om zich zo te 
ontwikkelen dat deze met vertrouwen in eigen kunnen een passende opleiding gaan 
volgen en eigen plek in de samenleving te vinden. ´Leren leren en leren leven’ is 
hierbij het motto. 
 
Als speciale basisschool vinden we het belangrijk om onze kinderen ook die kennis, 
vaardigheden en competenties mee te geven zodat ze zich ontwikkelen tot mensen 
met zelfvertrouwen, zelfkennis en een positief gedrag, die sociaal, actief en 
economisch kunnen deelnemen aan onze maatschappij. 
 

2.2 Visie 
 
Kinderen op onze SBO-school hebben recht op een gevarieerde leeromgeving, 
waarin ze adaptief onderwijs ontvangen dat afgestemd is op hun leermogelijkheden 
en onderwijsbehoeften. Het kind en zijn ontwikkeling staat bij ons centraal. Hierbij 
is het kind in zijn eigenheid ons uitgangspunt. Ieder kind is anders, ieder kind is voor 
ons uniek. Dit betekent dat wij hier rekening mee willen houden. We proberen 
zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen door handelingsgericht (HGW) te 
werken via de 1-zorgroute. We maken een bewuste keuze om met de technische 
vakken rekenen en spelling/lezen te werken in niveaugroepen. 
 
Een kind is echter meer dan taal en rekenen. Sociale vaardigheden, emotionele 
ontwikkeling, lichamelijke opvoeding, expressievakken (beeldende vorming, 
tekenen, muziek en koken) en technische vaardigheden zijn voor een totale 
ontwikkeling van het kind even belangrijk. Door ook voldoende aandacht aan deze 
vakken en vaardigheden te besteden krijgt elke leerling bij ons de kans zijn of haar 
talenten optimaal te ontwikkelen. 
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2.3 Uitgangspunten 
 

Kinderen verschillen in de manier waarop zij leren. Alle kinderen hebben echter drie 
basisbehoeften: competentie, relatie, autonomie. 

 
-  competentie:  Geloof in eigen kunnen.  Ik ben iemand die “iets” kan.  
-  relatie:   Het gevoel, dat mensen mij waarderen en met mij om willen  
   gaan. Ik leer met anderen.  Ik hoor erbij. 
-  autonomie:  Het gevoel dat ik iets kan ondernemen, zonder dat anderen  
   mij daarbij moeten helpen. Ik kan het zelf. 

 
Om aan deze basisbehoeften tegemoet te komen is ons onderwijs gebaseerd op de 
drie pijlers van actief onderwijs:  
 
1. Strategisch leren  
Kinderen maken zich methodes en strategieën eigen waarmee zij zelf problemen 
kunnen oplossen en die zij ook in andere situaties kunnen gebruiken. De leerkracht 
stimuleert de kinderen om zich bewust te worden van de manier waarop zij leren en 
stimuleert hen het eigen leerproces te plannen. Wanneer kinderen zich bewust zijn 
van de manier waarop zij leren en in staat zijn om hun eigen leerproces te plannen, 
nemen ze meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en zijn zij bovendien 
beter in staat om het geleerde toe te passen in andere situaties. Routines zijn hierbij 
heel helpend. Dit zijn terugkerende, vaststaande werkvormen, die aanzetten tot 
leren. 
 
 Sluit aan bij autonomie en competentie 
 Kernwoorden bij strategisch leren: directe instructie, eigenaarschap, 

transfer, verantwoordelijkheid  
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2. Sociaal leren 
Leren is een sociaal proces. Wanneer kinderen met elkaar samenwerken, leren zij 
altijd meer dan alleen. Kinderen kunnen elkaar helpen, elkaar aanvullen of elkaar op 
ideeën brengen. De inzet van diverse coöperatieve werkvormen tijdens de 
verschillende fases van een les is een uitstekend instrument om tot sociaal leren te 
komen. Door samen te leren zijn kinderen in hun ontwikkeling verbonden met de 
ander. 
 
 Sluit aan bij relatie 
 Kernwoorden bij sociaal leren: respect voor elkaar, samen, verbinding, 

eigenheid 

3. Betekenisvol leren 
Betekenisvol leren betekent dat leren een actief proces is, waarin kinderen hun eigen 
kennis construeren. Dat is het geval, wanneer de activiteiten zin hebben voor het 
kind. Daarom zorgen we ervoor dat kinderen zoveel mogelijk in aanraking komen 
met ‘echte’ situaties, die functioneel zijn en die hen aanspreken. Het werken via 
thema´s uit de belevingswereld van de kinderen is hiervoor een goed hulpmiddel. 
  
 Sluit aan bij autonomie en competentie 
 Kernwoorden bij betekenisvol leren: actief, zinvol, betrokken, thematisch 

  
Daarnaast vormt het denken vanuit meervoudige intelligentie een belangrijke bron 
bij het vorm geven aan het actief leren van kinderen. Elk kind leert anders.  Het leren 
door handelend en/of ontdekkend bezig zijn in het kader van verwerking van 
(aangeboden) leerstof biedt daarbij perspectief voor alle uitstroomniveaus.  
 

2.4 Taakstelling 
 
Het SBO is een flexibele organisatie, die ondersteuning wil bieden aan diverse 
onderwijsbehoeften van verschillende leerlingen. Deze flexibiliteit geldt ook voor 
externe ondersteuning, gericht op het onderwijssysteem, de leerkracht en op 
leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. 
Permanente kennis- en vaardigheidsvergroting is hierbij standaard voor alle 
medewerkers van een SBO-school. Dit vraagt in ieder geval om een planmatige inzet 
van de deskundigheidsbevordering (individueel- en op teamniveau) aansluitend bij 
de ontwikkelingen van passend onderwijs. Het hieraan tegemoet komen kan ook in 
samenwerking met externe partners vorm krijgen, waarin afstemming wordt gezocht 
in rol en verantwoordelijkheden. SBO het Mozaïek heeft een interne en een externe 
taakstelling.  
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2.4.1 Interne taakstelling 
 
Binnen het SBO constateren we dat kinderen extra veel moeite hebben met planning, 
organisatie, timemanagement, werkgeheugen en metacognitie. Het SBO is er dan 
ook, mede in het kader van opbrengstgericht werken, sterk op gericht deze 
executieve functies te optimaliseren bij kinderen.  
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind, wij als school 
voor het onderwijs. Daarbij zijn wij beiden gericht op hetzelfde doel: kinderen 
maximale kansen op maat bieden binnen de mogelijkheden van het kind, de school 
en de ouders. Onderwijs en opvoeding zijn zo nauw met elkaar verbonden dat 
scholen en ouders als partners moeten optrekken om deze gezamenlijke doelstelling 
te bereiken. De rol van ouders en de school bij opvoeding en onderwijs is niet gelijk, 
maar wel gelijkwaardig. Partnerschap en heldere communicatie over taakstelling, 
rollen en verantwoordelijkheden bij onderwijs en ondersteuning helpen om 
vroegtijdig problemen in onderwijs en opvoeding te signaleren en daar met een 
passende interventie op te reageren. Het is uiteindelijk de school die over de aard 
van de onderwijsinterventie beslist en dit in overleg met ouders vastlegt. Het SBO 
werkt respectvol en op gelijkwaardige wijze handelingsgericht samen met alle 
partners die betrokken zijn bij het onderwijs aan de kinderen binnen het 
samenwerkingsverband en zorg, zij het intern of extern. 
 

2.4.2 Externe taakstelling 
 
Naast de interne taakstelling heeft SBO Het Mozaïek ook een externe 
taakstelling binnen het onderwijsloket KindanteKwadrant. 
 
Wat is KindanteKwadrant?  
Scholen kunnen bij dit onderwijsloket terecht met alle ondersteuningsvragen die 
betrekking hebben op het vervullen van de zorgplicht en kwaliteitszorg in het kader 
van passend onderwijs. Deze zorgplicht en kwaliteitszorg zijn een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van Kindante: bestuur, leerkrachten, intern begeleiders en 
directeuren. Binnen het werkveld zien we dat de vragen en de daaruit 
voortvloeiende onderwijsbehoeften van kinderen steeds complexer worden. Als 
beroepskracht wordt van je verwacht dat je op steeds meer vragen een antwoord 
weet te geven en meer onderwijs en zorg op maat kunt leveren. De leerkracht wordt 
nu, meer dan ooit, gezien als de verantwoordelijke regisseur van het aan de kinderen 
aangeboden onderwijs, hierbij ondersteund door de intern begeleider en onder 
eindverantwoordelijkheid van de directeur. 
Deze ontwikkelingen roepen veel kwaliteitsvragen op die zich richten op het 
verzorgen van kwalitatief goed onderwijs door bijvoorbeeld goed afgestemde 
instructies en goed klassenmanagement dat recht doet aan de verschillen in de 
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groep. Daarnaast willen leerkrachten en intern begeleiders hun deskundigheid 
vergroten, specifieke expertise verkrijgen, die hen in staat stelt aan speciale 
onderwijsbehoeften van kinderen tegemoet te komen. 
 
Wat doet KindanteKwadrant? 
Om de scholen te ondersteunen bij het invullen van de gezamenlijk gedragen 
verantwoordelijkheden voor onderwijs- en zorgkwaliteit, heeft Kindante alle huidige 
expertise samengebracht onder het onderwijsloket van KindanteKwadrant en werkt 
hierin heel nauw samen met domein onderwijs van Kindante. Hier kun je terecht 
voor een laagdrempelig, snel en deskundig advies voor ondersteuningsbehoeften op 
school-, leerkracht-, leerling - en ouderniveau. Voor beantwoording en uitvoering 
van de ondersteuningsvragen kan KindanteKwadrant een beroep doen op de inzet 
van intern personeel van Kindante, specialisten met aangetoonde competenties. 
 
Bij KindanteKwadrant wordt op basis van de ondersteuningsvraag, de aangeleverde 
informatie en analyses aangevuld met een verhelderingsgesprek, gezocht naar de 
best beschikbare match met één van de ondersteuners.  
De consulenten van KindanteKwadrant zijn generalisten, vaak met specifieke 
specialisaties. Een aantal van deze mensen zijn óók werkzaam binnen SBO Het 
Mozaïek. 
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3.Passend Onderwijs 

3.1 Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg 
 

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. 
Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de 
zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle 
leerlingen een passende plek.  
 
Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg: 
Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en 

Stein. 
Regio Maastricht-Heuvelland:  Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, 

Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul 
Regio Parkstad:  Brunssum, Beekdaelen (Nuth, Onderbanken), 

Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en 
Voerendaal. 

 
Schoolondersteuningsprofiel 
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP): een beschrijving van de 
onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het school-
ondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school en het 
samenwerkingsverband. 
 
Onderwijsondersteuning 
De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus: 
Ondersteuningsniveau 1:  Onderwijs in de groep 
Ondersteuningsniveau 2:  Ondersteuning in de groep 
Ondersteuningsniveau 3:  Ondersteuning op school met interne deskundigen 
Ondersteuningsniveau 4:  Ondersteuning op school met externe specialisten 
Ondersteuningsniveau 5:  Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs 
 
In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen 
basisondersteuning en extra ondersteuning. Alle basisscholen bieden de 
basisondersteuning (niveau 1 tot en met 4). Dit doen zij autonoom of met behulp 
van netwerkpartners. Niveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal(basis) 
onderwijs. 
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Gemeentelijke ondersteuning 
Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder 
verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school 
gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de 
onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, 
behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.   
 
Zorgondersteuning 
Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekerings-wet 
nodig heeft, worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens 
schooltijd. 
 

Knooppunt 

Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het 
knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk 
werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten 
aan op maat en naar behoefte.  
 

3.2 Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot (speciaal) basis 
onderwijs 

  
Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) 
aan bij een school van voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen.  
 
Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet 
mondeling wordt doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het 
samenwerkingsverband voorgeschreven. Besturen en scholen hanteren eigen 
formulieren; deze staan altijd op de website van de school.  
 
De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk 
aanmeldt bij een school. Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of 
vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding 
vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of de kinderopvang (bij eerste 
aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te beoordelen of de school van 
aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.  
 
De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan 
worden toegelaten. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als de 
school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende 
onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een 
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school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans 
wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders en de 
mogelijkheden van scholen.  Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs 
nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart via de trajectbegeleider van 
het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang 
een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs.  
 
Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen - 
in overleg met de ouders - voor een goede, soepele overgang en informatie-
overdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband. 
 
Informatie samenwerkingsverbanden 
Voor meer informatie : zie www.passendonderwijszuid.nl   
Hier is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen. 
 
Contactgegevens: 
Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek 
Adres:  Eloystraat 1a 

6166 XM Geleen 
Directeur:   Tiny Meijers-Troquet 
Telefoon:  085 - 488 12 80 
E-mail:  t.meijers@swvpo-wm.nl 
 
Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland 
Adres: Nieuw Eyckholt 290E 

6419 DJ Heerlen 
Directeur:  Doreen Kersemakers 
Telefoon:  085 - 488 12 80 
E-mail:  info-po@swvzl.nl 
 
Samenwerkingsverband Parkstad 
Adres: Nieuw Eyckholt 290E 

6419 DJ Heerlen 
Directeur:  Doreen Kersemakers 
Telefoon:  085 - 488 12 80 
E-mail:  info-po@swvzl.nl 
 
 
 
  

http://www.passendonderwijszuid.nl/
mailto:t.meijers@swvpo-wm.nl
mailto:info-po@swvzl.nl
mailto:info-po@swvzl.nl
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3.3 Cluster maatKRACHT 
 
Stichting Kindante telt vijf scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal 
onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO): 

1. SBO Het Mozaïek in Sittard 
2. SBO De Blinker in Geleen 
3. SBO De Horst in Echt 
4. SO/VSO De Parkschool in Limbricht 
5. SO/VSO Xaverius in Sittard en Geleen 

 
Deze scholen samen vormen cluster MaatKRACHT. De kern van de visie van Kindante 
en haar scholen is ‘Wij geven richting en bieden ruimte’. Daar waar ontwikkeling van 
kinderen en jongeren niet vanzelfsprekend gaat, bieden de scholen van 
MaatKRACHT de leerling optimale leiding en begeleiding, structuur en veiligheid om 
naar vermogen te kunnen leven, leren en zich te ontwikkelen tot deelname aan de 
maatschappij.  
 
De onderwijskundige koers van MaatKRACHT start met het achtereenvolgens 
beschrijven van de centrale waarden, de missie en visie.  
 
Centrale waarden | Wie zijn wij? 

 Elk kind heeft recht op optimale ontwikkeling en optimale kwaliteit van 
ondersteuning en zorg. 

 Partnerschap en heldere communicatie zijn belangrijke waarden van 
MaatKRACHT.  

 Samenwerken om zo optimaal mogelijk tegemoet te kunnen komen aan elke 
leerling die ons is toevertrouwd. 

 MaatKRACHT werkt respectvol en op gelijkwaardige wijze samen met alle 
partners. 

 Alle betrokkenen binnen het continuüm van zorg zijn medeverantwoordelijk 
voor het realiseren van het ontwikkelingsperspectief. 

 
Missie | Wat is onze toegevoegde waarde? Wat geven we kinderen mee? 

 MaatKRACHT is een organisatie van samenwerkende Kindante SBO en (V)SO 
scholen die ervoor zorgt dat leerlingen voor wie de ontwikkeling niet 
vanzelfsprekend verloopt passend onderwijs kunnen volgen. Dit op basis van 
de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 

 Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is richtinggevend. Opbrengsten, 
optimaal maatschappelijk perspectief en optimaal welbevinden zijn hierbij 
leidend.  
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Visie | Hoe ziet het er over enkele jaren uit? Wat willen we creëren?  

 Als een onderscheid moet worden gemaakt tussen leerlingen, dan gebeurt 
dit op basis van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in plaats van op 
‘labels’. 

 Alle leerlingen kennen hulpvragen die vragen om een unieke, op elke leerling 
specifiek toegesneden aanpak, vanuit de gedachte van adaptief onderwijs. 

 MaatKRACHT werkt respectvol en op gelijkwaardige wijze handelingsgericht 
samen met alle partners die betrokken zijn bij het onderwijs aan de 
leerlingen binnen de samenwerkingsverbanden (zowel intern geplaatste als 
extern ondersteunende leerlingen). 

 
De komende jaren willen we de krachten binnen MaatKRACHT verder bundelen om 
zo door te ontwikkelen naar één flexibele en wendbare organisatie op meerdere 
locaties. De weg naar deze flexibele organisatie is uitgewerkt op drie domeinen.  
Als eerste ‘Kijk op de leerling’ welke hieronder wordt uitgewerkt. Een volgend 
domein is ‘Kijk op de professional’ waarbij elk personeelslid de ruimte krijgt om 
zowel vanuit de individuele als de collectieve kracht en verantwoordelijkheid 
persoonlijk te ontwikkelen om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van MaatKRACHT 
richting een professionele leergemeenschap.  
Tot slot het domein ‘Kijk op de organisatie’ waarbij de organisatie op zo’n manier 
wordt ingericht om alle gewenste ontwikkelingen in gang te zetten: een schoolleider 
per locatie en twee bovenschoolse directeuren met de verantwoordelijkheid voor 
het gehele cluster.  
 
De missie van Kindante begint met de zin: ‘Het kind staat voorop en dus centraal’. 
Vanuit dit uitgangspunt wordt het derde domein ‘Kijk op de leerling’ uitgebreid 
beschreven. 
 
MaatKRACHT neemt verantwoordelijkheid voor elke leerling die wordt aangemeld 
bij één van de locaties. Daardoor kunnen we de leerling plaatsen op de school die 
qua onderwijs en ondersteuning het best aansluit bij de behoeften van de leerling. 
Mocht een leerling toch niet op de passende school zijn geplaatst of mocht de school 
niet meer passend zijn a.g.v. veranderende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
van de leerling, kan binnen het cluster in goed overleg met de betrokkenen snel 
overgeplaatst worden naar een andere school.  
Hiervoor is o.a.  ‘MaatKRACHT-plaatsing’ ingericht. Deze werkgroep bestaat uit m.n. 
orthopedagogen en psychologen, werkzaam op de diverse locaties welke ook binnen 
de samenwerkingsverbanden een rol hebben.  
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‘MaatKRACHT-plaatsing’ werkt vanuit de volgende uitgangspunten: 

 Werkwijze van de Samenwerkingsverbanden is tot aan het moment van 
afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring leidend. MaatKRACHT-Plaatsing 
komt in beeld op het moment dat een advies voor een specifieke 
schoolkeuze nodig is. 

 In de praktijk is de meerwaarde met name te vinden in de individuele vragen 
van leerlingen en hun ouders.  

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen binnen het cluster.   
Dit betekent dat: 

 we bij twijfel gezamenlijk aan ‘de voorkant’ op zoek gaan naar de meest 
optimale onderwijs-/zorgplek voor de leerlingen.  

 we door de samenwerking op MaatKRACHT-niveau de ontwikkeling van de 
leerlingen beter kunnen blijven monitoren waardoor we ook sneller kunnen 
handelen mochten er mutaties nodig zijn. 

 we daar waar onze bestaande expertise tekort schiet in gezamenlijkheid op 
zoek gaan naar mogelijkheden om een passend aanbod te creëren binnen 
MaatKRACHT. Met name voor die leerlingen waarbij de individuele 
MaatKRACHT-school twijfels heeft of zij wel het juiste ondersteuningsaanbod 
voor deze leerling kan realiseren. Daar waar dat niet mogelijk is gaan we 
samen op zoek naar de meest optimale plek buiten het cluster.  

 indien de ontwikkeling van een leerling daar aanleiding toe geeft, we door de 
samenwerking onze ‘handelingssnelheid’ kunnen vergroten. Er is zicht op 
elkaars expertise en de dossiers zijn bekend. 

 bestaande expertise gedeeld wordt. 

 Leerlingen en hun mogelijkheden worden bekeken en besproken vanuit 
verschillende invalshoeken en perspectieven. 

 
 

3.4 Inschrijving op SBO Het Mozaïek 
 
Inschrijving volgt na een positief besluit tot het verstrekken van een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) die leidt tot toelating en plaatsing. Als het 
uiteindelijk tot een inschrijving komt, wil de school graag beschikken over de juiste 
informatie. De ouders worden gevraagd om informatie te verstrekken op het 
inschrijfformulier. De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal 
vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen, zoals schoolniveau en godsdienst. 
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de 
leerling administratie Esis van onze school. 
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Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit 
betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de 
toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt 
noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde 
gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de 
gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij - op uw verzoek - de 
informatie verbeteren of aanvullen. Zijn er wijzigingen in deze gegevens dan deze 
doorgeven aan de administratie. Daarnaast dient u via het ouderportaal ISY aan te 
geven of u wel of niet toestemming geeft voor het maken van foto´s van uw kind. 
Geen toestemming voor het maken van foto´s betekent dat we op de website geen 
foto´s met activiteiten zullen plaatsen waarop uw kind zichtbaar is, maar ook dat uw 
kind NIET op de klassenfoto gezet mag worden.  
 
Voor meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen 
wij u naar het privacyreglement van Kindante. Deze is te vinden op Isy en de website 
van onze school.  
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4. Organisatie van het onderwijs 

4.1 Wie werken er in onze school? 
Binnen onze school werken veel verschillende personeelsleden. Elk personeelslid 
heeft zijn eigen taak en functie. 
 
Directeur           
Fieny Cals 
 

Directieondersteuning 
Esther Wijnen 
 
Interne begeleiders  
Jacqueline Schols (IB-er onderbouw en middenbouw) 
Ria Niederberger (IB-er schoolverlatersgroepen) 
Sabine Koninck ( IB-er bovenbouw) 
 
Groepsleerkrachten  
Evelyne van Zolingen 
Suzan van Aarnhem 
Nicolle Brouns 
Nikki fung 
Rilana Hochstenbach 
Goyka Wolter 
Elice Raaymakers 
Sandra Schiffelers 
Harry Lemmens 
Romy Vanderbroeck 
Monique Klander 
Sabine Kisters 
Esther Wijnen 
Marij Widdershoven 
Manon Dieteren 
 
Coördinator Informatie- en Communicatietechnologie (ICT): 
Angélique Vanthoor,  
Nikki Fung 
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Dyslexie- en rekenspecialisten:  
Sabine Kisters (dyslexie) 
Jacqueline Schols (dyslexie) 
Angelique van Thoor (rekenen) 
 

Stagecoördinator en projectleider talentenschool 
Suzan van de Bergh 
 
Ambulante begeleiders KindanteKwadrant: 
Rianne Meurders 
Claire Gruisen 
Angelique van Thoor 
 
Kindcoaches  
Petra Dohmen 
Marij Widdershoven 
 
Orthopedagogen: 
Claire Gruisen 
Godelieve de Heij 
 
Vakdocent Muziek: 
Manon Dieteren 
 
Vakdocent bewegingsonderwijs: 
Emile Sturmans 
 
Logopediste: 
Pia Houben 
 
Onderwijsassistenten: 
Selma Bejaoui  
Wilma Loo 
Wendy Wijshoff 
Susan Verbeet 
 
Conciërges  
Mart Theunissen 
Maurice Pfennings 
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Administratief medewerker: 
Jeannette Andela 
 

Schoolmaatschappelijk werk via Partners in Welzijn 
Ankie Linssen 
 
Vrijwilligers 
Gabriëlle Peeters  
Margo Lemmens 
Nicole Hoedemakers 
Sandy van Helsen 
 

4.2 Hoe werken wij op onze school? 
 
De leerlingen zijn ingedeeld in stamgroepen. De stamgroep is de ’’thuisbasis’’ voor 
het kind. In deze groep zal het kind het grootste deel van de dag doorbrengen. Op 
onze school worden de stamgroepen worden aangeduid met de naam van de 
groepsleerkracht(en). Bij het samenstellen van de stamgroepen, houden we 
rekening met:   

- de leeftijd van de kinderen 
- de onderwijsbehoeften van de kinderen 
- de sociaal-emotionele ontwikkeling 

 
Het onderwijs voor de vakgebieden technisch lezen en spelling en rekenen wordt in 
niveaugroepen aangeboden. De indeling van deze niveaugroepen wordt bepaald 
door het niveau van het kind voor het betreffende vakgebied en door zijn/haar 
specifieke ondersteuningsbehoeften op taal- of rekengebied. Het kan dus 
voorkomen dat een leerling in een niveaugroep voor technisch lezen/spelling op een 
hoger of lager niveau ingedeeld wordt dan voor rekenen. Bij de rapportbespreking 
wordt steeds heel precies aangegeven op welk niveau de leerling werkt als je het 
niveau vergelijkt met een reguliere basisschool.   
 

4.3 Het lesprogramma 
 
Op onze school worden dezelfde vakken gegeven als op elke andere basisschool. De 
wijze waarop de vakken gegeven worden is soms wel anders. Bij de plaatsing van 
kinderen op onze school proberen we op basis van de ontvangen informatie vermeld 
in de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en andere gegevens zoals aanvullende 
onderzoeken in de eerste weken van plaatsing, zo concreet mogelijk in kaart te 
brengen wat de mogelijkheden en sterke kanten van een kind zijn en welke 
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aandachtspunten er zijn in het vormgeven van het onderwijs. Zoals reeds beschreven 
wordt op basis van deze gegevens het ontwikkelingsperspectief van het kind 
vastgesteld en beschreven. 
 

Op basis van de genoemde informatie wordt een kind ingedeeld in een stamgroep 
van de school en indien wenselijk in de reken- en/of lees-spellingsgroep. De 
leerkrachten stemmen hun onderwijs af op de kinderen. Dit betekent vaak dat in een 
groep niet alle kinderen dezelfde lesstof aangeboden krijgen. De leerkracht werkt 
dan met een aantal subgroepen. De differentiatie zit niet alleen in het niveau van de 
leerstof. Binnen de subgroepen kan er bij behoefte ook nog gedifferentieerd worden 
naar wijze en duur van instructie (auditief, visueel, concreet, verlengd), gebruik van 
materialen, mate van zelfstandigheid, werktempo van leerlingen etc. Wij vinden het 
natuurlijk belangrijk dat kinderen zo zelfstandig mogelijk leerstof verwerken en 
informatie verzamelen, maar bij kinderen met leerproblemen is het ook vaak nodig 
om als leerkracht heel sturend te zijn in het aansturen van het leerproces. De 
ondersteuningsbehoefte van het kind of de subgroep is hierbij bepalend. 

 
In de ochtenduren kiezen we ervoor om bij de vakken lezen/spellen en rekenen in 
niveaugroepen te werken. Dit heeft als voordeel dat we bovenstaande zo goed 
mogelijk kunnen realiseren. Bij de vakken die vallen onder wereldoriëntatie 
(aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs) werken wij met aantrekkelijke 
methoden. We vinden het ook belangrijk dat leerlingen vaker de kans krijgen om zelf 
een thema te kiezen waar ze meer informatie over willen hebben. Daarbij stimuleren 
wij het gebruik van zo veel mogelijk verschillende informatiebronnen: boeken, 
tijdschriften, krant, internet, film e.d. Ook de presentatie van het project in de groep 
kan heel divers zijn. Leerlingen kunnen over zo’n door hen zelf uitgewerkt thema een 
spreekbeurt houden. 
 

4.4 De basisvaardigheden 
 
Basisvaardigheden zijn de belangrijkste technische vakken op school: rekenen en 
Nederlandse taal. Onder Nederlandse taal verstaan we: 

- technisch lezen en spelling 
- begrijpend lezen 
- taalonderwijs (mondelinge taal, woordenschat, schrijven en kijk op taal) 
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4.4.1 Technisch lezen en spelling  
 
Onder technisch lezen verstaan we precies lezen wat er staat. In de eerste groepen 
van onze school moet hard gewerkt worden aan de voorbereiding van dit lezen: de 
kinderen moeten verschillen tussen klanken horen, ze leren van de klanken die de 
juf zegt een woord te maken en ze leren om de klanken van een woord apart te 
horen.  

De kinderen krijgen in elke klas oefeningen die horen bij het leesniveau dat ze al 
gehaald hebben (beheersen). Elk niveau heeft nieuwe vaardigheden die de kinderen 
eerst moeten leren voor ze een boekje op dat niveau kunnen lezen. 
 
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen ook thuis lezen. We bedoelen dan niet 
alleen het lezen in leesboekjes, maar ook het lezen in kranten en tijdschriften, 
reclamefolders en de ondertiteling op televisie. Daarnaast kunnen kinderen in de 
bibliotheek gratis een boekje lenen. Als je plezier krijgt in lezen, dan lees je vanzelf 
al een beetje beter.      

               
 

Als kinderen te weinig blijken te profiteren van de werkwijze, de didactiek in de 
groepen waar de leesmethode van de school leidraad is, dan kan een kind in een van 
de lees -spellingsgroepen geplaatst worden waar op een aangepaste wijze aan de 
ontwikkeling van het kind via Connectlezen, Ralfi lezen of Toch nog leren lezen.  
 

Spelling of het zonder fouten schrijven is voor veel kinderen erg moeilijk. Je moet 
eerst goed luisteren welke klanken er in een woord zitten en die daarna goed 
opschrijven. Als de kinderen wat verder zijn, moeten er allerlei regels en afspraken 
geleerd worden. Het is hierbij belangrijk dat leerlingen de geleerde regels en 
afspraken ook gebruiken bij het schrijven van een verhaal, een brief 
of een e-mail. Voor het spellingsonderwijs kunnen de leerlingen 
ingedeeld worden in een van de niveaugroepen als dan beter 
aangesloten kan worden bij hun onderwijsbehoefte. Sinds 2012 
wordt er in alle groepen gewerkt met het computerprogramma 
BLOON. Het is een methode-onafhankelijke manier van oefenen van spelling met 
behulp van de computer op school, maar ook vanuit thuis. Alle woordpakketten die 
de kinderen op school leren staan ingevoerd in BLOON en kunnen dus door de 
kinderen geoefend worden. Alle oefeningen die gemaakt zijn door de kinderen, zijn 
via de computer zichtbaar voor de leerkracht op school. Ook gaan we dit jaar in alle 
groepen werken met de nieuw aangeschafte methode Spelling op Maat, die aansluit 
bij onze taalmethode Taal op Maat. 
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4.4.2 Begrijpend lezen 
 
Begrijpend lezen is het lezen om de inhoud van een verhaal te begrijpen. 
Met de voorbereiding van de vaardigheden nodig bij het begrijpend lezen wordt al 
gestart in de kleutergroepen, waar we met behulp van prentenboeken de kinderen 
leren goed te luisteren, voorspellingen te maken, verbanden te leggen en er samen 
over te praten. 
Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vakken, omdat het kunnen begrijpen 
van schriftelijke taal een voorwaarde is om kennis en informatie te verwerven. Om 
lezen en met name het verwerken van de inhoud van de tekst voor kinderen 
aantrekkelijk te maken gebruiken we al langere tijd “Nieuwsbegrip’’. Dit zijn teksten 
die digitaal aangeleverd worden en altijd een actueel thema betreffen. Nieuwsbegrip 
zet sterk in op vergroten van de woordenschat en het aanleren van strategieën om 
teksten beter te leren te begrijpen. 
 

4.4.3 Taalonderwijs 
 
We werken met de methode Taal op Maat. Taal op Maat besteedt structureel 
aandacht aan de vier domeinen van taalonderwijs volgens de pijlers van actief 
onderwijs:  

 woordenschat 

 spreken en luisteren 

 schrijven (stellen) 

 Kijk op taal (taalbeschouwing) 
 
Een voldoende woordenschatbeheersing is cruciaal voor taalvaardigheid. Je hebt 
immers woorden nodig, kennis over hun betekenis en gebruik om je gedachten en 
ideeën over te kunnen brengen, zowel mondeling als schriftelijk. Ook voor het 
begrijpen van geschreven en gesproken taal is woordenschat belangrijk.  
 
Spreken en luisteren is op onze school en in de samenleving heel belangrijk. Het is 
erg belangrijk dat om gedachten en gevoelens te kunnen vertellen aan een ander. 
Kinderen moeten ook leren om naar een ander te luisteren en proberen om die 
ander te begrijpen. Kinderen die het moeilijk vinden om duidelijk te maken wat ze 
bedoelen, worden ook belemmerd in hun sociale contacten. Voor een aantal 
(bovenbouw)kinderen is er de mogelijkheid om in een communicatie-groepje bij de 
logopedist extra ondersteuning te krijgen. 
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Schrijven ook wel schriftelijk vertellen genoemd, is heel moeilijk voor veel kinderen 
op onze school. Je moet eerst precies weten wat je wil vertellen en daarna moet je 
uitzoeken in welke volgorde je dat wil vertellen. Als dat allemaal duidelijk is, moet je 
die gedachten opschrijven. Daarbij moet je dan weer rekening houden met allerlei 
regels en afspraken. Er worden verschillende stelopdrachten aangeboden. Naast het 
bekende `verhalen schrijven` kunt u hierbij ook denken aan het maken van 
uitnodigingskaarten, receptenboekjes, protestbrieven, meningsbrieven, posters 
reclameteksten, strips, boodschappenlijstjes.  

Bij schrijven en spreken is kennis over regels nodig om taal correct toe te passen. Dat 
zijn spelling- en interpunctieregels bij schrijven. Bij spreken is er aandacht voor 
correct formuleren.  Als leerlingen zich bewust zijn van en kunnen reflecteren op de 
structuur en betekenis van taal, helpt hen dit bij andere vaardigheden als begrijpend 
en technisch lezen en spellen. 
 

4.4.4 Rekenen en wiskunde 
 
Rekenen is handelen. Daarmee bedoelen we dat je in een sommetje eigenlijk kort 
opschrijft wat je gedaan hebt: ergens iets bij doen, ergens iets afdoen, iets 
vermenigvuldigen of iets verdelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen 
trucjes leren. We willen dat kinderen begrijpen wat ze doen.  
Wij werken met de rekenmethode ¨De wereld in getallen¨ in combinatie met de 
leerlijnen in Gynzy. Onze rekenmethode  De wereld in getallen¨ is een realistische 
rekenmethode omdat kinderen dagelijkse probleempjes voorgelegd krijgen die ze 
door middel van redeneren moeten omzetten naar een formule (som) en die 
vervolgens oplossen. In het begin worden de sommen gemaakt met echt materiaal 
uit het dagelijks leven. We willen het kind de handeling achter de som laten ervaren, 
zodat het de som beter kan begrijpen. Op onze school wordt ook veel aandacht 
besteed aan het leren omgaan met geld, het kloklezen en het meten en wegen. Ook 
bij deze onderdelen zijn de leerstapjes klein en wordt veel herhaald. 
 
De methode is de rode lijn voor het rekenwiskunde onderwijs, maar de leerkracht 
past, vaak na overleg met de intern begeleider, voor een aantal kinderen de methode 
aan. Zo wordt er voor een aantal kinderen gekozen om een vaste oplossingsstrategie, 
een steeds terugkerende wijze van aanpak, te leren gebruiken. Het is bij rekenen 
onze bedoeling dat de kinderen wat ze op school leren, ook buiten school kunnen 
gebruiken: we willen hen hierin zelfstandig en onafhankelijk maken. 
 
Onze school heeft een rekenspecialist die het proces rondom het rekenonderwijs 
bewaakt en mee vorm geeft. Zij ondersteunt leerkrachten met de juiste handelings-
adviezen en kan indien nodig rekenonderzoeken bij kinderen afnemen.  
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4.5 Engels 
 
Beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker in onze 
huidige maatschappij. Daarom zijn wij sinds een aantal jaren begonnen met het 
geven van Engels in onze hoge middenbouw en bovenbouwgroepen. 
Het doel van Engels is om een eerste basis te leggen om te kunnen communiceren 
met anderen die Engels spreken. 
In de basisschool wordt het onderwijs in de Engelse taal, waar mogelijk, in 
samenhang gebracht met inhouden van andere vakken. Bijvoorbeeld met de 
inhouden in oriëntatie op jezelf en de wereld. Het gaat dan om eenvoudige 
alledaagse onderwerpen als ‘woonomgeving’, ‘vrije tijd en hobby’s’, ‘het lichaam’ en 
‘het weer’. Bij het onderwijzen in de Engelse taal gaat het vooral om mondelinge 
communicatie en om het lezen van eenvoudige teksten. Het schrijven beperkt zich 
tot het kennismaken met de schrijfwijze van een beperkt aantal, vaak voorkomende 
Engelse woorden. Voorts leren kinderen om woordbetekenissen en schrijfwijzen van 
woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek. 
 

4.6 Wereldoriëntatie (W.O.) 
 
W.O. vinden wij belangrijk omdat wij kinderen willen leren om de wereld om hen 
heen te ontdekken en te gaan bewonderen en ze zich steeds meer gaan afvragen 
hoe de dingen nu precies in elkaar zitten. 
De vakken die bij wereldoriëntatie horen zijn: 

- aardrijkskunde 
- geschiedenis 
- natuur- en techniekonderwijs 
- gezondheidsonderwijs 
- verkeer 

Deze vakken worden in de laagste onderbouwgroepen in projecten verweven, 
waardoor het voor ouders en andere belangstellenden vaak moeilijk te zien is wat 
nu aardrijkskunde, geschiedenis etc. is. Wij willen leerlingen nog meer de 
mogelijkheid gaan bieden om zich afhankelijk van hun eigen interesses verder te 
verdiepen in een bepaald aspect van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur. De 
werkvormen van coöperatief leren kunnen hierbij ingezet worden om leerlingen 
samen aan een bepaalde taak te laten werken.  
 
Bij het aanbieden en verwerken van leerstof biedt W.O. en met name 
techniekonderwijs nieuwe kansen om kinderen zich dingen uit de hen omringende 
wereld eigen te maken via onderzoekend- en ontwerpend leren (O&O-leren). Veel 
kinderen leren het beste door handelend en onderzoekend met zaken bezig te zijn. 
Het onderzoeksproces wordt daarbij als 'spel' gebruikt. Door het werken in groepjes 
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vinden discussies plaats en leren leerlingen met en van elkaar. Leerlingen worden 
door de leraar gestimuleerd te handelen en zich te gedragen als nieuwsgierige, 
kritische en creatieve onderzoekers en/of ontwerpers. Als onderzoekers en 
ontwerpers leren kinderen verschillende vaardigheden en denkwijzen toepassen, die 
goed aansluiten bij een aantal 21ste eeuwse vaardigheden, zoals: samenwerken, 
kritisch denken, creatief denken en probleemoplossend vermogen. 
 

4.7 Koken 
 
In de grote keuken van onze school – vier units – koken de leerkrachten met alle 
kinderen van de school. Koken is een prima vak om heel praktisch te leren. Koken is 
niet alleen leuk om samen te doen en daarna iets lekkers te eten, maar kan ook goed 
ingezet worden om: 

- kinderen planmatig te laten werken 
- kinderen samen te laten werken 
- kinderen nauwkeurig te laten lezen en taal om te zetten in handelen 
- kinderen te laten toepassen wat ze bij rekenen geleerd hebben (wegen, 

inhoudsmaten meten e.d.) 
Onderwijsassistente Wilma Loo bereidt de kooklessen voor en geeft de lessen samen 
met de leerkracht. Zij wordt hierbij ondersteund door de vrijwilligster Margo 
Lemmens. 
 

4.8 Expressievakken 
 
De vakken die aan de orde komen zijn: 

- muziek 
- tekenen 
- handvaardigheid 

De expressievakken zijn voor de kinderen van onze school een mogelijkheid om te 
laten zien hoe ze de wereld om zich heen zien. Ze hoeven het nu niet alleen met 
woorden te doen, want in een tekening of een werkstukje kan het kind een heleboel 
over zichzelf en zijn/haar kijk op de wereld vertellen. Bovendien kunnen ze ook heel 
veel plezier beleven aan het maken van iets moois. Voor sommige kinderen is het 
heel belangrijk om te laten zien waarin ze wel heel goed zijn. 
We maken gebruik van een vakdocent tekenen/handvaardigheid die op vrijwilligers 
basis de creatieve lessen mede verzorgt, naast het aanbod van de leerkrachten.  De 
vakdocent muziek geeft in blokken van 6 tot 8 lessen gerichte muzieklessen. 
Daarnaast gaan we in dit schooljaar actiever met muziek aan de slag met behulp van 
een subsidie en externe muziekdocent die hierbij het team ondersteunt. 
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4.9 Lichamelijke oefening 
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op school ook leren hoe ze hun lichaam zo 
goed mogelijk kunnen gebruiken. In de gymnastieklessen die in alle groepen gegeven 
worden, leren we de kinderen dan ook zich zo goed mogelijk te bewegen. 
Suzan van de Bergh heeft de vakopleiding voor bewegingsonderwijs gevolgd. Zij 
coördineert de bewegingslessen en zorgt elke week voor een uitgewerkt 
programma. Daarnaast zijn er mogelijk op bepaalde dagen ook CIOS-stagiaires 
aanwezig, die ondersteunen in de gymles. 
 
Voor de gymnastiekles heeft uw kind het volgende nodig: 

- sportkleding 
- gymschoenen (met witte zool) 

 
Horloges en sieraden worden vaak aan de leerkracht in bewaring gegeven. 
Leerkracht en school zijn niet verantwoordelijk en ook niet verzekerd voor 
zoekgeraakte eigendommen. Om problemen te voorkomen, adviseren we om 
onnodige sieraden thuis te laten, op dagen dat uw kind gymnastiekles heeft. 
 

4.10 Coöperatief leren en meervoudige intelligentie 
 
Coöperatief leren is een werkvorm die in de laatste schooljaren een steeds 
duidelijkere plaats krijgt in de vormgeving van ons onderwijs. De werkvormen van 
coöperatief leren zijn bedoeld om kinderen op basis van heel duidelijke afspraken te 
leren zelfstandiger te werken, waarbij in kleine groepjes van twee of vier kinderen 
opdrachten uitgewerkt worden. Belangrijk hierbij is dat elk kind een eigen 
verantwoording heeft voor een deel van de opdracht. Samenwerken is dus 
noodzakelijk om de opdracht tot een goed resultaat te brengen. Coöperatief leren 
past goed bij onze visie en de pijler ´relatie´ van actief onderwijs.  
 
Bij het inzetten van meervoudige intelligentie (MI) houdt de leerkracht nog concreter 
rekening met de sterke kanten van leerlingen. Zo kan een kind met een sterke 
muzikale intelligentie steun hebben aan een tel-liedje bij het leren van het tellen van 
een hoeveelheid. Het team is geschoold in het differentiëren op basis van 
meervoudige intelligentie. Kinderen leren niet allemaal in hetzelfde tempo. Zowel 
het differentiëren in de groep als het inzetten van coöperatieve werkvormen en als 
het inzetten van het gericht kijken naar kinderen in het kader van MI zijn middelen 
om aan te sluiten bij de wijze van leren van elk kind.  
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4.11 Sociale vaardigheden 
 
In alle groepen wordt aandacht besteed aan het trainen van sociale vaardigheden. 
Sinds 2011 gebruiken we het meetinstrument SCOL (sociale competentie observatie 
lijst). Binnen de SCOL zijn er 8 categorieën die gaan over sociaal competent gedrag 
van kinderen en 2 categorieën over welbevinden en sociale veiligheid: 

1. ervaringen delen (heeft het kind plezier met anderen?) 
2. aardig doen (benader je anderen op een positieve manier?) 
3. samen werken (kan de leerling met anderen overleggen, afspraken maken en 

ideeën inbrengen?) 
4. een taak uitvoeren (hoe gaat het kind om met opdrachten?) 
5. jezelf presenteren (hoe beweegt de leerling zich onder de mensen?) 
6. een keuze maken (in hoeverre beslist de leerling zelf of in hoeverre laat hij zich 

leiden door anderen?) 
7. opkomen voor jezelf (hoe gaat de leerling om met weerstand? Vraagt hij op 

tijd om hulp?) 
8. omgaan met ruzie (kan de leerling een verschil van mening of een 

belangentegenstelling oplossen?) 
9. Welbevinden 
10.  Sociale Veiligheid 

 
De SCOL meet de sociale competentie van de leerlingen aan de hand van vragen over 
hun gedrag. Op basis van de uitkomsten van de SCOL schrijft de leerkracht een 
groepsplan. In dit plan staat aan welke vaardigheden in een bepaalde periode 
aandacht wordt besteed en hoe de leerkracht dat vorm wilt geven.  

Bij sociale competentie staat centraal hoe kinderen omgaan met andere mensen.  
Sociale competentie is adequaat kunnen en willen handelen in sociale situaties. Een 
kenmerk van sociaal competent gedrag is dat het past bij de leeftijd. Hoe sociaal 
competent gedrag er concreet uitziet, varieert dus met de leeftijd van de leerling. In 
de ene situatie vinden we gedrag prima, maar datzelfde gedrag beoordelen we in 
een andere situatie als misplaatst. Over het algemeen kunnen we zeggen dat 
situaties, zoals tijdens de les, voor de leerlingen meestal meer vertrouwd zijn. In deze 
situaties worden ze vanzelf gestimuleerd om bepaald gedrag te laten zien. De regels 
zijn duidelijk.  
In vrije situaties, zoals tijdens de pauzes, of een schoolreisje wordt er meer van de 
leerlingen zelf verwacht. Ook is er een verschil tussen hoe leerlingen omgaan met 
medeleerlingen of met de leerkracht en andere volwassenen. Sommige leerlingen 
gaan gemakkelijker om met leeftijdgenoten, anderen vinden het gemakkelijker om 
met volwassenen om te gaan.  
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4.12 ICT 
 
Digitale hulpmiddelen zoals computers en iPad zijn tegenwoordig niet meer weg te 
denken uit onze maatschappij. Op school zijn we in het bezit van een 
computernetwerk, dat voorzien is van diverse ondersteunende programma’s. 
Verder hangt in ieder klaslokaal een digitaal smartboard. Onze methoden hebben 
software die voor de kinderen ingezet wordt. Onze visie is dat ICT een middel is om 
onze gestelde doelen voor de kinderen mede te bereiken, maar ICT is geen doel op 
zich.  
 
In schooljaar 2021-2022 willen we wederom extra aandacht gaan bieden aan 
Mediawijsheid. Dit betekent dat we kinderen kritisch leren kijken naar informatie die 
ze via de digitale wereld verwerven en zelf publiceren. Dit doen we middels 
voorlichtingslessen en lesprogramma’s en door deel te nemen aan de week van de 
Mediawijsheid. We willen kinderen vooral bewust maken van de mooie, maar zeker 
ook de mindere mooie kanten van sociale media en dat ze altijd kritisch met deze 
informatie om moeten gaan. Op school hebben we de afspraak dat personeel van de 
school geen vrienden op sociale media worden met kinderen of ouders. 
Binnen onze school hebben we een protocol opgesteld ten aanzien van 
Mediawijsheid, zowel in ouder- als in kindertaal. Dit is terug te vinden op de website.  
 
We werken in de school ook met de Gynzy IPads ingevoerd. Belangrijk blijft hierbij 
dat we de iPad ook als middel zien en niet als doel. Het hart van de les blijft de 
instructie van de leerkracht; de iPad is slechts een middel om het geleerde te 
verwerken of belangrijke zaken op te zoeken. 
Verder vinden wij het als team heel belangrijk dat kinderen goed kunnen blijven 
schrijven en zullen we het schrijfonderwijs en schriftelijke verwerkingen blijven  
aanbieden. 
 

5 Zorg voor de kinderen 

5.1 De plaatsing van nieuwe leerlingen in de school 
 

Alle scholen van het SWV zijn “voordeur” en ouder(s), verzorger(s) kunnen bij de 
school van hun voorkeur aanmelden. Alle partijen in het Samenwerkingsverband 
Westelijke Mijnstreek (SWVWM) moeten hun verantwoordelijkheid nemen in het 
bieden van basis- en extra ondersteuning in de basisscholen. Ouder(s), verzorger (s), 
leerkrachten, interne begeleiders, scholen, schoolbesturen en het SWV zoeken 
elkaar op in samenwerking om af te kunnen stemmen op de ondersteuningsvraag 
van het kind.  
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Indien de vraag van het kind onvoldoende beantwoord kan worden door de 
reguliere basisschool wordt de trajectbegeleider ingeschakeld van het SWV. Deze 
zal aansluiten bij een knooppuntoverleg samen met ouder(s), verzorger(s). Er zal 
samen gekeken worden of in het voorliggende proces alle noodzakelijke stappen 
zijn gezet. Indien dit het geval is zal in eerste instantie gekeken worden of een 
andere basisschool de gewenste hulp kan bieden. Zo ja, zal een 
verplaatsingsgesprek worden georganiseerd, samen met de ouder(s)/ verzorger(s), 
de huidige basisschool en de nieuwe basisschool. 
 
Het kan ook voorkomen dat het SBO de meest geschikte plek is voor het kind. Dan 
wordt door de trajectbegeleider een knooppunttoeleiding met ouders/ verzorgers, 
de reguliere basisschool of voorschoolse voorziening en indien nodig, het SBO 
georganiseerd. Als blijkt dat een SBO-plaatsing nodig is, dan moet het SWV een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven, met daaraan gekoppeld financiële 
consequenties voor alle participanten. Indien men gezamenlijk besluit om de TLV aan 
te vragen voor het SBO zijn er 3 handtekeningen nodig: van ouder(s)/verzorger(s), 
SBO en basisonderwijs. De directeur van het samenwerkingsverband geeft de 
uiteindelijke TLV af. De aanvraag voor een TLV moet schriftelijk worden ingediend bij 
het SWV, voorzien van een gedegen onderbouwing. Het is een wettelijke verplichting 
dat deskundigen het SWV adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het 
S(B)O. Deze deskundigen zijn in ieder geval een onafhankelijke orthopedagoog of 
psycholoog en afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling tenminste een 
tweede deskundige (b.v. een kinderpsychiater, maatschappelijk werker, arts) De TLV 
heeft een beperkte looptijd. Na afloop van deze looptijd kan er een herbeoordeling 
worden aangevraagd, indien SBO nog steeds de meest geschikte plek is voor de 
leerling.  
 
Voor de plaatsing van een leerling op het SBO wordt nagegaan of er voldoende 
informatie beschikbaar is om een passend onderwijsaanbod voor de leerling te 
realiseren. Bij plaatsing wordt van iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OP) 
uitgeschreven, waarin eigenschappen, de sterke en minder sterke kenmerken van 
de leerling opgenomen worden. Aan dit profiel wordt een te verwachten 
leerontwikkeling gekoppeld. In dit startdocument, waarin de bij plaatsing bekende 
gegevens opgenomen worden, wordt de ontwikkeling van een leerling vastgelegd en 
steeds getoetst aan de ontwikkelingslijn die de school bij plaatsing heeft vastgelegd. 
Bij de leerling-besprekingen worden steeds opnieuw de doelen en de wijze waarop 
deze bereikt moeten worden vastgelegd in dit OP. 
 

5.2 Volgen van ontwikkeling van de kinderen 
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Als uw kind op onze school geplaatst is, vindt er regelmatig overleg plaats om de 
ontwikkeling van uw kind goed te volgen. Twee keer per jaar worden daarvoor 
toetsen afgenomen voor de onderdelen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling 
en rekenen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkelingen wordt gemeten via het 
meetinstrument de SCOL. De resultaten worden in een digitaal leerlingvolgsysteem 
opgenomen en in het ontwikkelingsperspectief van de leerling vastgelegd. In de 
leerling-besprekingen van de leerkracht met de intern begeleider en de 
orthopedagoog wordt steeds nagegaan of de leerling zich ontwikkelt volgens de 
vastgelegde ontwikkelingslijn. Op deze wijze kan steeds goed gevolgd worden 
hoeveel maanden het kind gevorderd is in de afgelopen maanden. Zijn de resultaten 
wat betreft de opbrengsten anders dan verwacht, dan wordt nagegaan op welke 
wijze het onderwijsaanbod bijgesteld moet worden. Deze resultaten worden ook 
met de ouders besproken tijdens de rapportbesprekingen. In de rapporten wordt 
per onderdeel opgenomen welk niveau het kind bereikt heeft gezien de toets 
resultaten. De gebruikte toetsen zijn dezelfde als de basisschool gebruikt en geven 
dus het niveau van een bepaalde leergroep aan.  
 

5.3 Zorg voor het jonge kind 
 
Onze onderbouw bestaat uit één kleutergroep waar leerlingen zitten in de leeftijd 
tussen 4 en 6 jaar en twee groepen met kinderen tussen de 6 en 8 jaar waar 
onderwijsaanbod wordt gerealiseerd dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften 
van de leerling. De leerlingen vertonen een achterstand op één of meerdere 
ontwikkelingsgebieden. De achterstand kan per kind erg verschillend zijn.  
In deze groepen zien wij kinderen met extra ondersteunings-behoeften op:  
 
 sociaal emotioneel gebied 
 spraak/taalgebied 
 grof en fijn motorisch gebied 
 op het gebied van zelfsturing en zelfstandigheid.  
 leergebied/didactisch gebied 

 
Cognitief zien we vaak een groot verschil in mogelijkheden van kinderen. In de 
groepen zitten tussen de 12-18 leerlingen, afhankelijk van de ondersteunings-
behoeften en complexiteit van de groep. In de jongste groep starten we meestal met 
minder kinderen, maar vindt er instroom gedurende het jaar plaats. 
Deze leerlingen vragen speciale zorg en begeleiding in de groepen, waar deskundig 
en planmatig handelen in een rijke leeromgeving voorwaarde is. De groepsleerkracht 
werkt daarom in de groep samen met de logopediste en indien nodig met een 
klassenassistente. De orthopedagoog en interne begeleider zijn nauw betrokken bij 
deze groepen.  
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Hoe wordt deze zorg vorm gegeven? 
 

 Een breed aanbod van spelmogelijkheden die horen bij de uitbreiding van 
sociale vaardigheden en de taal die daarbij hoort.  

 Inzet van materialen die horen bij de algehele taalontwikkeling en de 
voorwaarden die horen bij de ontwikkeling van de geletterdheid.  

 Aanbod rondom getalbegrip en begrippen voor rekenvoorwaarden 
afgestemd op het niveau en de gestelde doelen van het kind.  

 Spel in hoeken en spel met constructie en ontwikkelingsmaterialen.  
 Verscheidenheid van aanpakken. Verschillende gedragingen vragen om een 

specifieke aanpak.  
 Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn voor alle kinderen van 

belang. 
 Aandacht voor het individuele kind. Ieder kind heeft zijn eigen traject, dat 

goed gevolgd en begeleid wordt door de medewerkers. Observeren, 
analyseren en in kaart brengen van de behoeften van het kind zijn 
belangrijke aandachtspunten. 

 Vanaf zes jaar starten wij met het aanvankelijk lezen en wordt er gekeken of 
kinderen toe zijn aan het rekenonderwijs van groep drie. Mocht dit niet zo 
zijn dan wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften op dat gebied en sluiten 
we daarbij aan.  
De kinderen krijgen instructie op niveau in kleine groepen, met visuele 
ondersteuning en veel herhaling. 

 Brede expertise. De medewerkers hebben een ruime ervaring in het 
herkennen en omgaan met leer, gedrag en ontwikkelingsstoornissen. 
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5.4 Begeleiding kinderen naar het Voortgezet Onderwijs 
 
De kinderen verlaten onze school wanneer het gunstigste tijdstip is gekomen om de 
overstap naar het voortgezet onderwijs (VO) te maken. Wij houden rekening met 
leervorderingen, sociaal emotionele vaardigheden, leeftijd en de door het 
voortgezet onderwijs gestelde voorwaarden. In de regel stappen kinderen over in 
het jaar waarin ze 13 jaar worden. Soms kan een kind de overstap eerder maken en 
in een uitzonderingssituatie blijft het kind nog een jaar langer op het SBO. Het team 
van Het Mozaïek heeft een adviserende taak bij deze overstap. De ouders melden 
hun kind aan bij een school voor Voortgezet Onderwijs. Om ouders goed en tijdig te 
kunnen adviseren werken we in de loop van het schooljaar 2021-2022 op de 
volgende manier: 
 

- Op dinsdag 27 oktober om 19.30 uur organiseren we een informatieavond 
voor de ouders van de toekomstige schoolverlaters. Wij informeren u over de 
verschillende vormen van voortgezet onderwijs en de criteria die gesteld 
worden om toegelaten te worden. Ook over de instanties die beslissen over 
het toelaten van een leerling krijgt u informatie. Daarnaast worden allerlei 
specifieke onderwerpen van de schoolverlaters besproken en hoe het traject 
verloopt richting Voortgezet Onderwijs. 
 

- Voor kinderen met een advies Praktijkschool wordt een individueel 
intelligentieonderzoek afgenomen.  

 
- In januari vullen leerkrachten een formulier in met korte vragen met 

betrekking tot gedrag en sociale vaardigheden. Daarnaast vullen zij voor elke 
leerling een vragenlijst in waarin de onderwijsbehoeften van de leerling 
opgenomen zijn. Voor het VO is dit belangrijk om rekening mee te houden. 
Verslagen van onderzoeken en kopie leerlingenvolgsysteem met alle 
leerresultaten worden eveneens toegevoegd. 

 
- In januari/februari worden de gegevens van de didactische resultaten en 

observaties besproken met een van de orthopedagogen van onze school, de 
leerkracht en intern begeleider om u een gericht advies te kunnen geven.  

 
- In februari krijgen alle ouders een uitnodiging voor een adviesgesprek en 

ontvangen een kopie van alle documenten die digitaal verstuurd worden naar 
het VO. Na dit gesprek melden de ouders hun kind aan. 
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- In februari/maart vinden vaak ook de open dagen van de scholen voor 
Voortgezet Onderwijs plaats, zodat ouders en kind een beeld krijgen van de 
verschillende scholen. Wij informeren u over de data. 

 
- In mei/juni krijgen de ouders van het voortgezet onderwijs bericht of hun 

keuze akkoord bevonden is door de school die de ouders gekozen hebben. 
Voor praktijkonderwijs is een beschikking noodzakelijk. In deze periode krijgt 
u hierover eveneens bericht. 
 

- Er vindt vervolgens een “warme overdracht” plaats: de zorgcoördinatoren van 
de verschillende VO-scholen komen op school om met de interne begeleider 
en leerkracht in een persoonlijk gesprek nog eens duidelijk te bespreken wat 
er voor het succes van uw kind in het VO belangrijk is. Kinderen worden bij dit 
gesprek ook uitgenodigd om zelf aan te geven waar zij graag hulp bij zouden 
krijgen. 
 

 

5.4.1 Uitstroomgegeven van de schoolverlaters 
 
DaCapo VMBO is met alle VMBO-locaties samen gestart in het voormalige HEAO-
gebouw in de Havikstraat te Sittard. Er is een nieuwe zorgstructuur opgezet waarbij 
de elementen van de vroegere ondersteuningsklassen en Eysenhegge in een breder 
kader ingezet worden. 
 

SCHOOLVERLATERS 2020-2021: 21 Leerlingen naar het voortgezet onderwijs 
Praktijkonderwijs  : 3   
VMBO ondersteuningsklas Basis beroepsgericht: 6 
VMBO Basis kader : 2   
VMBO Kader/ TL : 1   
VMBO Kader : 3   
VMBO TL: 1   
VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs): 5   
Hiervan gaan 4 leerlingen onderwijs in België volgen 
 
Van de huidige schoolverlaters stromen 17 leerlingen op koers van hun bestemming 
uit, 2 kinderen lager dan hun uitstroombestemming uit en 2 kinderen hoger dan hun 
uitstroombestemming uit.  
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5.5 Speciale ondersteuning 
 
Gedurende het schooljaar kan blijken dat het wenselijk is dat een kind extra 
begeleiding krijgt ten aanzien van een bepaald ontwikkelingsgebied. In 
onderstaande paragrafen wordt beschreven welke ondersteuning wij autonoom 
kunnen bieden en waar wij gebruik maken van andere deskundigen. 
 

5.5.1 Logopedie 
 
Kinderen met spraak-en/of taalproblemen krijgen zoveel mogelijk ondersteuning 
door de logopediste van de school. Afhankelijk van de problematiek wordt uw kind 
individueel of in een klein groepje ingepland. In principe ligt de nadruk op de 
onderbouw, daarnaast wordt er ook logopedietijd gereserveerd voor de bovenbouw 
zodat deze leerlingen de school verlaten met zo goed mogelijke communicatieve 
vaardigheden. De maximale behandelduur is in principe 2 jaar, slechts in 
uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden.  
Indien uw kind schoollogopedie krijgt, worden de vorderingen 2 keer per jaar 
besproken aan de hand van een logopedierapport. Dit krijgt het kind samen met het 
schoolrapport. Zo nodig kunnen er natuurlijk ook tussentijdse besprekingen 
plaatsvinden. Daarnaast wordt u in de gelegenheid gesteld om behandelingen bij te 
wonen. 
 

5.5.2 Begeleiding kinderen met een diagnose 
 

Het Mozaïek heeft veel kinderen met een diagnose binnen het Autistisch spectrum 
stoornissen (ASS), kinderen met ADHD-problematiek, kinderen met 
motivatieproblemen en kinderen die een ondersteuningsbehoefte hebben op het 
gebied van sociale vaardigheden en gedrag. Sommige van deze leerlingen 
ontwikkelen zich soms onvoldoende op het sociaal-emotioneel gebied of maken 
onvoldoende groei door. Dit kan leiden tot onder meer miscommunicatie, een 
stagnatie op didactische vlak in combinatie met problemen in de aandacht en 
taakaanpak De kinderen hebben vanuit hun zorg- en onderwijsbehoefte een 
specifiekere begeleiding nodig.  
 
In onze begeleiding staat niet de diagnose van ASS of ADHD centraal maar vooral de 
zorg- en onderwijsbehoefte, die gebaseerd wordt op het concreet waarneembare 
gedrag. In de aanpak is het bieden van structuur die past bij de gedragskenmerken 
van deze kinderen slechts één, maar weliswaar belangrijke, factor. Het aanleren van 
gedragsalternatieven, kinderen bewust maken van hun eigenheid in waarnemen en 
handelen zijn belangrijke aandachtspunten waaraan de leerkracht met deze 
kinderen specifiek werkt.  
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De begeleiding van de leerkracht voor deze kinderen is te splitsen in twee gebieden:  
 
Structuur en duidelijkheid creëren vanuit de omgeving zoals: 

- De ruimte en tijd 
- Activiteiten 

Aanleren van gedragsalternatieven op de volgende gebieden:  
- Stimuleren van communicatieve vaardigheden 
- Acceptatie van hun eigenheid door verduidelijking en voorspelbaarheid van 

ruimte en tijd zodat kinderen zo optimaal mogelijk kunnen functioneren 
- Ontwikkelen van zelfredzaamheid, en het aanleren van functionele en sociale 

vaardigheidspatronen om zich te kunnen handhaven in hun leef en 
leeromgeving 

- Vergroten van een goede werkhouding en taakaanpak 
 
Sommige kinderen worden hierbij extra ondersteund door de kindcoach Petra 
Dohmen. Zij verzorgt in samenwerking met de leerkracht extra begeleiding van een 
aantal kinderen met kenmerken van en/of gediagnosticeerde vorm van autisme 
en/of ADHD. 
 
Aanleren van de volgende gedragsalternatieven staan hierbij centraal:  

- Stimuleren van communicatieve vaardigheden; 
- Leren grip te krijgen op eigen gedrag door verduidelijking en voorspel-

baarheid van ruimte en tijd zodat kinderen zo optimaal mogelijk kunnen 
functioneren; 

- Ontwikkelen van zelfredzaamheid, en het aanleren van functionele en sociale 
vaardigheidspatronen om zich te kunnen handhaven in hun leef- en 
leeromgeving. 

 

5.5.3 Begeleiding kinderen die zeer praktisch leren 
 

Er zijn leerlingen met een leerstijl die vraagt om een aangepaste begeleiding waarbij 
we rekening houden met hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen 
hebben hun eigen ontwikkeldoelen en onderwijsbehoeften die vaak gericht zijn op 
meer praktisch handelen, stapsgewijze instructie met veel herhaling, visuele 
ondersteuning, meer werken met materiaal. Ook het leren door voor- en nadoen 
sluit vaak goed aan bij deze leerlingen.  
 
Leerling kenmerken voor indeling in deze groep kunnen zijn: 

- Het kind heeft beperkingen op het gebied van de sociale interactie 
- De leerling heeft een grote leerachterstand 
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- De communicatie laat beperkingen zien 
- Problemen in de informatieverwerking 
- De zelfredzaamheid ligt beneden leeftijdsniveau. 

 

De leerlingen profiteren van: 
- Een stapsgewijze interactieve aanpak met zeer veel herhaling,  
- Leren gebeurt vooral door handelen en is visueel met materialen 

ondersteund. 
 

Door het creëren van een veilige leeromgeving willen we kinderen in staat stellen 
zich zodanig te ontwikkelen op sociaal gebied, in rekenen, lezen, spellen en 
vaardigheden die zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen zodat zij zich 
kunnen redden op school en in hun eigen leefomgeving.  

 

5.5.4 Speciale ondersteuning bij lezen en spellen 
 

Onze school heeft een aantal teamleden die gespecialiseerd zijn in het werken met 
kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen of dyslexie. De meeste leerlingen 
kunnen in voldoende mate profiteren van het leesonderwijs in de (niveau)groepen. 
Voor sommige kinderen is een andere vorm van leesonderwijs nodig. Er wordt extra 
aandacht besteed aan het technisch leesproces, maar zeker ook aan het leren 
omgaan met het leesprobleem. Motivatie gericht op lezen en leren krijgt extra 
aandacht. Kinderen leren omgaan met speciale hulpmiddelen bij talige vakken, zodat 
de ontwikkeling van het leren kan doorgaan, ondanks de grote leesproblemen. 
Daarnaast werken wij in de onderbouw met het programma BOUW met behulp van 
tutors. 
 

5.5.5 Individuele gesprekken door kindcoach en orthopedagoge 
 

Kinderen vinden het niet altijd makkelijk om te praten over datgene wat hen 
bezighoudt, terwijl dat toch heel belangrijk is. De orthopedagoge van school en de 
kindcoach, kunnen op advies van de leerkrachten of interne begeleider een serie 
gesprekken voeren met leerlingen met problemen in de persoonlijke sfeer. We 
proberen kinderen te leren anders om te gaan met hun problemen. Vaak zijn 
aanvullende gesprekken met ouders/verzorgers hierbij wenselijk of noodzakelijk.  
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5.5.6 Rots en water weerbaarheidstraining 
 
Binnen de school hebben we drie leerkrachten die de weerbaarheidstraining ‘Rots 
en Water’ kunnen geven. Het doel van de training is dat de kinderen sterker in hun 
schoenen komen te staan, ze leren op een goede manier voor zichzelf op te komen 
en bouwen aan hun zelfvertrouwen. Zo kunnen ze beter omgaan met lastige situaties 
en betere keuzes maken.  
Indien het nodig is in bepaalde stamgroepen of voor een speciaal groepje kinderen 
kunnen we deze weerbaarheidstraining ´Rots en Water´ inzetten. 
 
“Soms moet je zo stevig zijn als een rots en soms moet je meebewegen zoals water.”  
 

5.6 Begeleidingscommissie 
 
De begeleidingscommissie van onze school bespreekt een aantal keren per jaar de 
ontwikkeling van die kinderen bij wie, gezien de leerling-besprekingen, het 
huisbezoek van de schoolmaatschappelijk werker of het onderzoek bij de jeugdarts, 
extra ondersteuning nodig lijkt te zijn. 
De begeleidingscommissie van onze school bestaat uit: 

- De directeur  
- De orthopedagogen 
- Interne begeleiders 
- De schoolmaatschappelijk werker 
- De jeugdarts 

 

5.7 Maatschappelijk werker  
 
Ouders die problemen ervaren in de opvoeding van hun kind in de thuissituatie 
kunnen een beroep doen op de schoolmaatschappelijk werker, Ankie Linssen. Zij kan 
met ouders over de problemen praten en ze adviseren ten aanzien van de vorm van 
hulp die het beste past bij de geconstateerde problemen. Soms zal de 
schoolmaatschappelijk werker zelf de begeleiding van de ouders voor haar rekening 
nemen, maar zij kan ook adviseren een kind aan te melden bij Centrum voor Jeugd 
en Gezin in de Westelijke mijnstreek. Website www.cjg-wm.nl Tel.no. 046-8506910. 
 
  

http://www.cjg-wm.nl/
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5.8 Externe ondersteuning en zorg 
 
Het komt voor dat kinderen in overleg met de jeugdarts/huisarts of orthopedagoog 
op basis van hun ziektekostenverzekering worden doorverwezen naar 
gespecialiseerde begeleiding op het gebied van dyslexie, ergo- en/of fysiotherapie. 
Er zijn mogelijkheden voor een kind met ontwikkelingsproblemen om hulp te krijgen 
via een arrangement van de gemeente bij erkende GGZ-instellingen. Hier kan 
onderzoek en advisering ten aanzien van de begeleiding in allerlei opzichten 
gerealiseerd worden. Als school werken wij graag intensief samen met deze 
hulpverlenende instanties, om zodoende de ondersteuning in en buiten school goed 
op elkaar af te stemmen. Er zal altijd een afweging worden gemaakt waar de hulp 
het beste gegeven kan worden extern of op school. Als de extra ondersteuning door 
externen onder de schooltijd plaatsvindt dienen goede afspraken gemaakt te 
worden over de frequentie, tijdsduur en wijze waarop samenwerking en 
terugkoppeling naar school plaatsvindt. We zullen telkens de verplichting om aan 
voldoende lestijd te voldoen meenemen in het besluit over frequentie, duur en 
tijdstip. De uiteindelijke beslissing en goedkeuring voor externe ondersteuning 
onder schooltijd ligt bij directie 
 

5.9 Buitenschoolse activiteiten 
 
We kennen op onze school de volgende ’’buitenschoolse’’ activiteiten: 

- De sportdag 
- Excursies in het kader van wereldoriëntatie 
- Bezoeken van een culturele activiteit (toneel, dans, muziek) 
- Een jaarlijkse schoolactiviteit, betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage 
 

 

5.10 De Talentenschool 
 
Op een positieve manier deelnemen aan het maatschappelijke 
verkeer is een van de uitgangspunten van SBO Het Mozaïek. 
Hierbij neemt het invullen van de vrije tijd een belangrijke plek 
in. Daarnaast is het ontdekken en het optimaal benutten van 
talenten niet voor elke leerling zo vanzelfsprekend. 
Om dit voor onze leerlingen mogelijk te maken zijn we in samenwerking met De 
Blinker, OBS de Duizendpoot, Kindcentrum Sittard en een aantal andere reguliere 
basisscholen binnen Kindante en verschillende maatschappelijke partners van start 
gegaan met de Talentenschool. De activiteiten van de Talentenschool worden 
aangeboden buiten de reguliere lesuren, op de zaterdagochtend.  
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Bij de uitvoering van de activiteiten wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de 
Blinker en van het Mozaïek. Indien nodig wordt uitgeweken naar andere externe 
locaties. Op de website van school kunt u meer lezen over de achtergronden en 
werkwijze van de Talentenschool. Ook vindt u op ISY regelmatig het allerlaatste 
nieuws over het aanbod. Houdt deze informatievoorzieningen dus goed in de gaten, 
zodat u uw kind ook op kunt geven voor één van de uitdagende, leerzame én leuke 
activiteiten van de Talentenschool! 
 
Er is ook een naschools aanbod in samenwerking met Ecsplore. Zij organiseren zowel 
voor de groepen 1 t/m 4 als voor de groepen 5 t/m 8 ‘Talentenschool in actie’. De 
kinderen die zich hiervoor aanmelden, krijgen dan 1x per week, gedurende het hele 
schooljaar extra beweeglessen. Na iedere vakantie wordt u via Isy op de hoogte 
gehouden voor eventuele deelname.  
Elke maandag en donderdag zijn er naschoolse sportlessen vanuit de 
Talentenschool. 
Deze worden gegeven door de vakdocent bewegingsonderwijs Emile Sturmans. 
Op maandag voor de groepen 1 t/m 4 van 15.15 uur tot 16.00 uur 
Op donderdag voor de groepen 5 t/m 8 van 15.15 uur tot 16.00 uur. 
 
Last but not least proberen we ook de Talentenschool in school weg te zetten. Dit 
houdt in dat de kinderen een aantal keren per schooljaar kunnen kiezen uit 
verschillende workshops waarbij ze hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en 
ontdekken.  
 
 
Eén van onze leerkrachten, Suzan van de Bergh, zal ook in schooljaar 2021-2022 
contactpersoon zijn voor de activiteiten van de Talentenschool.  
                  

5.11 De leerling raad 
 
Vanaf januari 2014 is er een leerlingenraad opgericht. Vanaf de middenbouw neemt 
per groep 1 leerling deel aan deze leerlingenraad. Door het oprichten van een 
leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en 
meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hierdoor zelfverantwoordelijke 
‘burgers’, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van hun 
omgeving.  
 
Leerlingen leren op een speelse manier: 

 Een eigen mening vormen;  

 Ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren;  
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 Door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee 
eens is;  

 Te overleggen en samen te werken;  

 Elkaars mening te respecteren;  

 Eigen verantwoordelijkheid nemen;  

 Leren zichzelf te presenteren. 
 

De leerlingenraad komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar. Van deze bijeenkomsten 
maken de leerlingen zelf verslagen, die ook op de website van onze school in te zien 
zijn. De leerlingen worden betrokken bij allerlei zaken die rondom de school spelen, 
maar mogen ook eigen suggesties en ideeën aandragen. 
Het afgelopen schooljaar is de leerling raad niet actief geweest in verband met de 
maatregelen rondom het Coronavirus. Als de maatregelen het toelaten zal er dit jaar 
wel weer gestart worden met de leerling raad. 
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6 Veilig opgroeien 

6.1 Sociale en fysieke veiligheid 
 
Ieder kind moet zich op school thuis voelen. De school moet een veilige plek zijn. 
Wij willen er als school zijn onze leerlingen voor hun totale ontwikkeling en daarbij 
hoort zeker ook hun welbevinden. Wij willen een school zijn waar kinderen kunnen 
leren en leven, zoals ook in de naam van de stichting waaronder onze school 
resulteert benoemd staat. (Stichting Kindante, leren leren, leren leven). Wij 
benaderen de kinderen vanuit een positieve levenshouding. Wij vinden het 
belangrijk dat kinderen algemeen geldende waarden en normen hanteren waarbij 
zij respect hebben voor elkaar, voor elkaars eigendommen en elkaars 
leefomgeving. Wij volgen en onderschrijven als school het gedragsprotocol zoals te 
vinden op de website van Kindante onder het kopje Ouders en Kind, documenten 
schoolgids en schoolveiligheidsplan (zie onderstaande link).  
 
https://www.kindante.nl/file/1087/Gedragsprotocolpdf/?&realId= 
 
Onze school gaat bestaand sociaal onveilig gedrag tegen. Zij voorkomt dit gedrag 
door een actieve, positieve stimulering van sociaalvaardig gedrag. Daar waar nodig 
werken we samen met schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg, gemeente, politie en 
justitie. De school heeft een contactpersoon en er is een klachtenregeling. Daarnaast 
zorgen we voor een veilige fysieke omgeving die de ontwikkeling van kinderen 
stimuleert. Samen dragen we er zorg voor dat de school netjes en opgeruimd is en 
iedereen zorgvuldig omgaat met spullen en materialen binnen de school. Het team 
van Het Mozaïek is geschoold in de werkwijze van “effectieve conflicthantering”. 

 

6.2 Effectieve conflicthantering 
 

Met behulp van deze methode leren we kinderen omgaan met conflictjes op de 
speelplaats. Zelf “stop” zeggen, oplossen en uitpraten, is het beste. Kinderen moeten 
leren dat je door samen erover te praten veel kleine probleempjes zelf kunt 
oplossen. Bij het oplossen van een conflict staan er 7 regels centraal:  
 

1. De zelf-oplos-regel: de leerlingen proberen altijd eerst een conflict zelf op te 
lossen. Lukt dit niet dan treedt regel 2 in werking  

2. De hulp-inroepen-regel: de leerling komt het conflict melden bij de leerkracht.  
3. De verplichte meldregel: de leerlingen zijn verplicht fysiek geweld te melden  
4. De haalregel: de leerlingen die betrokken zijn worden door de melder gehaald  

https://www.kindante.nl/file/1087/Gedragsprotocolpdf/?&realId
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5. De je-moet-komen-regel: de leerlingen die door de melder gehaald worden, 
moeten komen.  

6. De we-houden-de-ruzie-klein-regel: leerlingen mogen zich niet bemoeien 
met de ruzie van een ander (klikken mag niet).  

7. De we-praten-met-elkaar-regel: de leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen 
op een rustige manier een ruzie kunnen uitpraten. 

 
Leerkrachten ondersteunen de gesprekjes bij regel 7 door de kinderen onder 
begeleiding met elkaar te laten praten.  
 
Bij fysiek geweld naar elkaar en/of uitschelden naar elkaar van discriminerende 
aard volgt altijd straf in de vorm van een time-out. Kinderen moeten dan op een 
gemarkeerde plek gaan staan om na te denken over hun gedrag. De leerkracht die 
buitendienst heeft, bepaalt hoe lang deze time-out duurt.  

Bij zwaar fysiek geweld blijven kinderen na en wordt er van de ouders verwacht dat 
zij hun kind op school komen halen en samen met hun kind en de leerkracht een 
gesprek aan gaan. 

Als school zijnde willen wij dat alle kinderen zich veilig voelen en keuren we 
elkaar pijn doen door fysiek geweld of uitschelden af!  

Naast de aanpak op de speelplaats via de effectieve conflicthantering organiseert de 
leerkracht elke week een sociokring. In deze kring bespreken de kinderen hoe de 
sfeer in de groep is, de wijze waarop ze met elkaar omgaan en willen omgaan. Er 
wordt steeds een concreet verbeterpunt samen afgesproken waar de groep aan gaat 
werken. Daarnaast wordt er in veel groepen gewerkt met een gevoels-thermometer 
zodat kinderen kunnen aangeven hoe zij zich voelen. 

Op de website van SBO Het Mozaïek kunt u de ouderversie vinden waarin de aanpak 
en regels van de effectieve conflicthantering beschreven staan. Wij verwachten van 
ouders dat ze de regels en aanpak van de effectieve conflicthantering lezen en 
onderschrijven. 
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6.3 Verbale Fysieke Agressie Training (VFAT) 
 

Soms vormen kinderen een gevaar voor hun eigen veiligheid of voor die van andere 
kinderen. Ons personeel is erop getraind door middel van de Verbale Fysieke 
Agressie Training (VFAT) om agressieve escalaties zoveel mogelijk via verbale 
technieken te voorkomen. Soms kan het echter voorkomen dat een kind niet 
reageert op de verbale technieken en voor zijn eigen veiligheid en die van anderen 
vastgepakt moet worden. Het humaan vastpakken van een leerling gebeurt pas als 
alle andere mogelijkheden geen effect hebben gehad. Ons personeel biedt de 
leerling altijd eerst de kans en mogelijkheid om zonder vastpakken te luisteren naar 
de aanwijzingen van het personeel. Op het moment dat wij, in een uitzonderlijk 
geval, een leerling hebben moeten vastpakken en begeleiden naar een plek zal er 
altijd telefonisch contact gezocht worden met de betreffende ouders van het kind. 

  

6.4 Verkeersveiligheid 
 

Wij vinden de veiligheid van onze leerlingen, dus ook de verkeersveiligheid, heel 
belangrijk. Daarom zijn we afgelopen jaren in gesprek geweest met de gemeente 
Sittard-Geleen om de veiligheid meer te kunnen garanderen. Er zijn reeds 
aanpassingen gedaan wat het parkeerbeleid betreft in de aangrenzende straten en 
er zijn gele strepen getrokken waar men echt niet mag parkeren. Wij willen er zorg 
voor dragen dat de kinderen veilig naar school en naar huis kunnen gaan. Een groot 
aantal kinderen komen met een taxi/taxibusje. Wij zorgen als team van Het Mozaïek 
voor voldoende toezicht bij het komen en vertrekken van de leerlingen o.a. door mee 
te lopen naar de taxi’s en te zorgen voor toezicht bij de kinderen die te voet, met de 
fiets of met de auto naar school komen. Directie en MR hebben met het 
vervoersbedrijf een protocol t.a.v. de regels opgesteld.  
Er zijn ook kinderen die door de ouders naar school gebracht worden en weer 
worden opgehaald. Dit gebeurt vaak met de auto. Het stoppen voor de ingang van 
de school en afzetten van kinderen levert te vaak onoverzichtelijke verkeerssituaties 
op. Wij begrijpen dat u soms haast heeft, maar de veiligheid van onze leerlingen, uw 
kinderen, weegt zwaarder en we rekenen dan ook op uw medewerking.  
Tevens willen we de ouders, die de kinderen ophalen op de speelplaats van de 
onderbouw, vriendelijk vragen om bij het afhalen van de kinderen na schooltijd te 
wachten op het schoolplein en niet voor de school. Dit om de doorstroom zo goed 
mogelijk te laten verlopen.  
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6.5 Veiligheid en calamiteiten 
 

Het kan voorkomen dat in het gebied waar de scholen van Kindante liggen, een 
noodsituatie of calamiteit voorkomt. Een grote brand, extreem weer of andere 
bijzondere omstandigheden kunnen vragen om speciale maatregelen. In deze 
gevallen is het waarschijnlijk dat het sirene-alarm afgaat en/of dat er een NL-Alert 
verschijnt op de mobiele telefoon. Sirene-alarm moet altijd serieus genomen worden 
en de veiligheid van de kinderen, personeelsleden en anderen derden binnen de 
school staat dan voorop.  

Bij sirene alarm volgen we ALTIJD de volgende regels en handelingen:  

- Kinderen en medewerkers blijven binnen, ramen en deuren worden gesloten 
en het ventilatiesysteem wordt uitgezet; 

- Via de media volgen we de berichtgeving; 

- Ouders worden geïnformeerd over beslissingen via Isy of telefonisch indien 
zij geen mailadres hebben; 

 

Wanneer bij het naderen van het einde van de schooldag het sein “veilig” nog niet 
is gegeven, betekent dit dat: 

- Kinderen binnengehouden moeten worden, niet zelfstandig naar huis 
kunnen en dus op school blijven; 

- Kinderen worden niet overgedragen aan de Buitenschoolse Opvang of 
andere kindpartners / externe instanties;  

- Kinderen die met busvervoer worden opgehaald, gaan in principe niet met 
de chauffeur mee. Indien dat laatste om andere redenen onvermijdelijk is, 
zal daarover vooraf met de betreffende ouders gecommuniceerd worden;  

- Pas als het sein veilig is gegeven, mogen de kinderen de school verlaten; 

- Voor ouders die toch hun kinderen onder schooltijd komen ophalen, geldt 
dat indien zij hun kind willen meenemen, de verantwoordelijkheid bij de 
ouder ligt; 

 

De communicatie over deze beslissingen, verloopt via ISY, de mail of telefonisch 
indien de ouders geen mailadres hebben. Probeer de telefoonlijn van de school 
zoveel mogelijk vrij te houden.  

Als de sirene gaat, meldt de overheid via de rampenzender wat er aan de hand is en 
welk gevaar er is. De regionale radio krijgt dan de rol van officiële rampen-zender. In 
Limburg is dat L1 en op L1 teletekstpagina 112. 
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6.6 Monitor sociale veiligheid 
 

Scholen moeten de sociale veiligheid elk jaar monitoren. Als de uitkomst op tekorten 
wijst, is het van belang dat de school maatregelen neemt en het veiligheidsbeleid 
aanpast. Scholen moeten er ook voor zorgen dat de Onderwijsinspectie de jaarlijkse 
monitorgegevens ontvangt. Het gaat daarbij om het gemiddelde beeld van een 
school. Dit is vastgelegd in de Wet sociale veiligheid. Onze school gebruikt voor deze 
jaarlijkse monitoring de MSV, de Monitor Sociale Veiligheid. Dit is een vragenlijst die 
binnen de SCOLL wordt afgenomen bij alle leerlingen die 10 jaar of ouder zijn.  

6.7 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
 

Het werken met deze meldcode is een wettelijke verplichting voor iedereen die 
werkt met kinderen. De Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een 
professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Kindante heeft een meldcode die voor al haar medewerkers 
geldt. Als een professional een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk 
geweld heeft, dan worden volgens de Meldcode de volgende stappen gezet: 

- Stap 1: het in kaart brengen van de verschillende signalen. 
- Stap 2: overleg met een deskundige zoals aandacht functionaris, 

leidinggevende, jeugdarts, of anoniem eventueel Veilig Thuis of AMK 
- Stap 3: gesprek met de leerling en/of ouders. 
- Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling, en in geval van 

twijfel opnieuw advies inwinnen bij Veilig Thuis. 
- Stap 5: de school neemt een besluit: hulp organiseren in overleg met de 

ouders of melden bij de geëigende instantie. 
 
Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk 
geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. 
Het stappenplan van de meldcode biedt bij die afweging houvast. Op onze school 
wordt hierbij in stap 4 overleg gepleegd in de commissie van begeleiding. 

 

6.8 Verwijsindex 
 
Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex. 
Met ingang van 1 augustus 2010 zijn de Nederlandse gemeenten wettelijk verplicht 
om aan te sluiten op de landelijke Verwijsindex risicojongeren (VIR).  
 
Alle (speciale) basisscholen in de Westelijke Mijnstreek zijn sinds kort aangesloten. 
De Verwijsindex is een online hulpmiddel voor hulpverleners om snel met elkaar in 
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contact te komen. Hulpverleners geven in de verwijsindex een signaal af wanneer zij 
vaststellen dat het opgroeien van het kind met enige zorg verloopt. Dit gebeurt aan 
de hand van landelijk bepaalde criteria. Het gaat enkel over het bericht DAT er zorgen 
zijn, in de verwijsindex staat niet WAT de zorg is. Als blijkt dat er minimaal nog een 
signaal over hetzelfde kind is afgegeven, dan ontstaat er een match tussen de 
meldende organisaties. Deze organisaties nemen contact met elkaar op ten behoeve 
van de gesignaleerde jeugdige. 
 
Doel van de Verwijsindex is door tijdig de hobbels in ontwikkeling naar 
volwassenheid te signaleren, eerder de betrokkenen in beeld te hebben en sneller 
eenduidigheid in handelen na te streven. Een sluitende aanpak, en niet langs elkaar 
heen werken, begint bij het van elkaar weten en vervolgens vooral samenwerken. 
De Verwijsindex is daarmee niets meer dan een ondersteunend instrument voor 
professionals om bij zorgen gemakkelijk met elkaar in contact te komen en onderling 
afspraken te maken betreffende de hulpverlening. 
 
Als de school een melding doet, wordt dat altijd met de ouders besproken. De intern 
begeleider is voor onze school meldingsbevoegd. Er zullen pas gegevens worden 
uitgewisseld als de ouder daarmee instemt, dan wel wanneer er een situatie van 
dreiging ontstaat. Kinderen vanaf 12 jaar wordt ook om instemming gevraagd. 
 
Andere instanties die aan de Verwijsindex meedoen zijn o.a. de GGD, Orbis-JGZ, 
Huisartsen, Maatschappelijk Werk, het voortgezet onderwijs, de peuterspeelzalen, 
Bureau Jeugdzorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin. Op de website 
www.verwijsindex.tv/ouders vindt u meer informatie. 
 

6.9 Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg 
 
 

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg 
Speciaal (basis) onderwijs schooljaar 2021-2022 
 
Wat doet de jeugdgezondheidzorg? 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg bewaakt en beschermt 
de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 0 tot 18 
jaar. Dit doen wij door uw kind regelmatig uit te nodigen voor een 
gezondheidsonderzoek of een inenting. Tevens nemen wij binnen de school deel 
aan overleggen waar de gezondheid en het welzijn van de kinderen regelmatig 
besproken wordt.  
 

http://www.verwijsindex.tv/ouders
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Gezondheidsonderzoek 
Uw kind wordt uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek als het instroomt op 
school. Tevens krijgt uw kind een gezondheidsonderzoek rond de leeftijd van 10 
jaar. Tijdens het onderzoek kijken we onder andere naar groei, motoriek, spraak en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen proberen wij 
eventuele problemen tijdig te signaleren en erger te voorkomen. Als blijkt dat uw 
kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen met u wat daar voor nodig is. 
We werken hierin ook nauw samen met andere hulpverleners. 
De gezondheidsonderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw 
gemeente of op school. 
 
Uw informatie is erg belangrijk 
Om te weten of er zaken zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om 
voorafgaande aan het gezondheidsonderzoek een vragenlijst in te vullen. Hierin 
komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om 
met alle gegevens van u en uw kind. 
 
Inentingen 
DTP/BMR vaccinatie: 
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen 
tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Hiervoor 
krijgt u een aparte oproep. 
HPV vaccinatie: 
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden de HPV-vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker.  
Meningokokken A,C,W en Y vaccinatie 
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie tegen 
meningokokken, typen A,C,W en Y aangeboden. 
 
Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd 
De contacten en onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg gaan zoveel mogelijk 
door, maar soms gebeurt dat wel op een andere manier, bijvoorbeeld door middel 
van beeldbellen, het afnemen van vragenlijsten of telefonisch. Daar waar 
onderzoeken wel gewoon doorgaan op school of op een JGZ locatie wordt er 
rekening gehouden met de dan geldende maatregelen zoals die door het RIVM 
worden gehanteerd.  
Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de dienstverlening worden aangepast en 
worden zowel school als ouder hierover geïnformeerd.  
Ouders en hun kinderen kunnen echter wel altijd bij ons terecht, zie daarvoor ook 
de contactgegevens. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om digitaal vragen te 
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stellen via de website en chatmogelijkheden van www.jouwggd.nl  en https://chat-
client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl. 
 
MijnKinddossier 
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met ‘MijnKinddossier’. Dit is een online 
ouderportaal waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ. 
In MijnKinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment: 

 Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien 
 Het door JGZ gegeven advies nalezen 
 Betrouwbare opvoedinformatie lezen 
 De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje 

 
Ook kunt u herinneringen van afspraken per sms krijgen.  
   
Vragen of zorgen? 
Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden of zijn er zorgen over uw kind, neem 
dan contact op met het Team JGZ.  We bekijken samen met u wat we eraan kunnen 
doen. 
Bent u een ouder met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar zonder vaste 
verblijfplaats?. Ook dan kunt u altijd gebruik maken van de Jeugdgezondheidzorg 
op die locatie waar u zich op dat moment bevindt. 
U kunt bij ons altijd terecht voor o.a. vragen over opgroeien en opvoeden, 
vaccinatie en het periodieke lichamelijk onderzoek. Indien uw kind ziek is dient u 
hiervoor contact op te nemen met de huisarts. 
 
Contact 
Het team voor SBO Mozaïek is te bereiken via 
Jeugdarts    Beike de Graaf 
Doktersassistente  Miriam Schrage 
 
Algemeen mailadres  infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl 
Algemeen telefoonnummer 088-880 5044   
 
Website JGZ Zuid-Limburg 
www.ggdzl.nl  
 
 
Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg 
Basisonderwijs schooljaar 2021-2022 
  

http://www.jouwggd.nl/
https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/
https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/
mailto:infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl
https://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/
http://www.ggdzl.nl/
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Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in staat om 
de lessen te volgen. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en 
kan het beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Een kind met lichte 
ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan meestal wel gewoon 
meedoen in de groep, maar dit zal in verband met corona steeds in overleg met 
school en soms door middel van testen bepaald moeten worden. 
 
Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het zieke kind 
niet naar school komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en 
beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten 
van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt “wering” 
genoemd. Is uw kind ziek en heeft het (mogelijk) een infectieziekte geef dit dan 
altijd aan bij de school. De school kan dan zo nodig overleggen  met de unit 
infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg of uw kind wel of niet tijdelijk van 
school geweerd moet worden. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere 
kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te 
voorkomen is. 
 
Daarnaast is melden belangrijk omdat de school – al dan niet in overleg met de 
GGD – zo nodig maatregelen kan nemen, bijv. door andere ouders te informeren, 
of gezamenlijk met de GGD een uitbraakonderzoek te starten. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen over infectieziekten, neem dan contact op met de unit 
infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088 8805070 (ma 
t/m vr 8.00-16.30 u) of infosim@ggdzl.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infosim@ggdzl.nl
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7 Ouders, verzorgers 

7.1 Contactmomenten 
 

 

Het is van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen school en ouders. 
Om deze samenwerking te bevorderen, zijn gedurende het schooljaar verschillende 
oudercontacten gepland. Hieronder beschrijven wij hoe deze contacten normaal 
verlopen. Gedurende de coronatijd kan het zijn dat deze contactmomenten op een 
andere manier ingevuld kunnen worden. Hierover zullen wij u dan informeren. 
 
Normaal zal er vóór de herfstvakantie een algemene informatieavond zijn. De 
groepsleerkrachten vertellen u dan wat zij in hun groep allemaal doen. 
 
In de loop van de eerste maanden van het schooljaar zal er in elk geval bij de nieuwe 
kinderen een huisbezoek plaatsvinden door de groepsleerkracht, indien de 
coronamaatregelen dit toestaan.  Het hoofddoel is kennismaking met de ouders en 
de thuissituatie van het kind, waarbij het opbouwen van een goed contact, 
uitspreken wederzijdse verwachtingen en ervaringen, en versterken van samen-
werking het belangrijkste zijn.  
Bij kinderen van gescheiden ouders wordt er standaard maar op één adres een 
huisbezoek afgelegd. Ouders kunnen natuurlijk wel beide bij dit huisbezoek 
aanwezig zijn. Het huisbezoek wordt gepland aansluitend aan schooltijd en onder 
werktijd van de leerkracht. Problemen van welke aard dan ook, die betrekking 
hebben op het onderwijs en de opvoeding van uw kind, kunnen bij die gelegenheid 
besproken worden.  
 
U krijgt twee keer per jaar een uitnodiging om het rapport en het 
ontwikkelingsperspectief (OPP) te bespreken met de groepsleerkracht. Dit kan 
online via TEAMS of fysiek op school, indien de coronamaatregelen dit toestaan. Wij 
willen u dringend verzoeken gehoor te geven aan deze uitnodiging in het belang van 
uw kind. Kinderen vinden het natuurlijk belangrijk dat ouders ook bij de uitreiking 
van het rapport laten merken dat ze de inzet van hun kind waarderen. 
 
Indien u naast de genoemde contacten een gesprek wenst met een van de 
teamleden (leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog, directeur), maak dan een 
afspraak met het betreffende teamlid. Indien er goed overleg is tussen 
ouders/verzorgers, leerkrachten en directie, kan de zorg voor uw kind(eren) zo goed 
mogelijk vorm krijgen en kunnen problemen vaak voorkomen worden. Daarom moet 
u als ouder niet aarzelen om contact op te nemen met de school als u vragen heeft 
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of bepaalde zaken wilt bespreken. Goede informatie wederzijds komt uw kind ten 
goede. Leerkrachten die met kinderen aan het werk zijn, kunnen helaas niet gestoord 
worden. U kunt bellen vóór en na school en onder de pauzetijden. Als een teamlid 
niet bereikbaar is op het moment dat u belt, dan geeft de administratie het verzoek 
om terug te bellen door aan het betreffende teamlid.  
 
Soms hebben wij gemerkt dat er ouders zijn die communiceren via een appgroep 
met elkaar over schoolse zaken, die eigenlijk met de school besproken zouden 
moeten worden. Dit leidt tot onnodige onrust en niemand is hiermee geholpen 
(vooral de kinderen niet). 
Wij willen u dringend vragen om, bij schoolse zaken, altijd contact op te nemen met 
de leerkracht. U kunt de school bellen en aan de administratie vragen of de 
leerkracht u (na de lessen) terugbelt, of u stuurt een mail naar de betreffende 
leerkracht, of een andere medewerker van onze school. Binnen onze school hebben 
we de afspraak dat leerkrachten en ouders niet met elkaar appen.  
 
 

7.2 Isy 
 
Ook dit schooljaar verlopen schriftelijke mededelingen zoveel mogelijk via het 
ouderportaal Isy. Hierbij kan gedacht worden aan speciale activiteiten in de groep, 
mededelingen, deelname aan bepaalde projecten en andere informatie die actueel 
is. Isy wordt ook gebruikt als we een grote groep ouders snel moeten bereiken i.v.m. 
een noodmelding. Isy is digitaal toegankelijk voor alle ouders. Als uw kind op onze 
school geplaatst wordt, ontvangt u inloggegevens voor dit digitale nieuwsplatform. 
Ouders die niet beschikken over internet krijgen via hun kind de noodzakelijke 
informatie op papier 
 

7.3 Informatieplicht 
 

 
Onze school wil graag alle ouders goed informeren over hun kind(eren). Ouders 
hebben in principe recht op informatie over hun kind op school, dat is ook het 
uitgangspunt van onze school. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Welke 
informatie beide ouders ontvangen is afhankelijk van de wettelijke hoedanigheid 
waarin de ouders verkeren.  
 
Op onze school gelden de volgende regels en afspraken: 
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 Ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over 
hun kinderen hebben krijgen steeds alle informatie over hun kind. Deze 
verstrekte informatie is in alle gevallen voor beide ouders bestemd.  

 Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het 
gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie 
over hun kind. De informatie wordt aan één van hen of aan beide ouders 
gegeven, maar is in alle gevallen voor beide ouders bestemd. 

 Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar 
maken aan de directeur. Aan beide ouders wordt dan in elk geval de volgende 
informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en de uitnodiging voor de 
ouderavonden. Deze informatie wordt in tweevoud aan het kind meegegeven 
of verstrekt via ISY. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact 
opnemen met de directeur. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een 
ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. 
Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Alle informatie 
die redelijkerwijs alleen praktisch belang heeft voor de ouder bij wie het kind 
woont, wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek wordt de 
overige informatie ook aan de ouder verstrekt waar het kind op dat moment 
niet woont. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden 
wordt altijd aan beide ouders gedaan. 

 Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op 
informatie over hun kind. De ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. 
De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouders.  

 De ouder die geen gezag meer heeft over het kind heeft een beperkt recht op 
informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en 
omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen (rapport). En als het 
belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben 
deze ouders ook geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien een 
rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een 
ouder het kind zal schaden 

 Van de ouders verwachten wij dat ze het inschrijvingsformulier van hun kind 
volledig invullen, zodat gegevens bij ons bekend zijn en dat ze mutaties tijdig 
doorgeven (adreswijziging, ander telefoonnummer e.d.) 

 
Op de website van Kindante treft u de volledige informatie aan over dit onderwerp 
of klik op de onderstaande link. 
https://www.kindante.nl/file/1091/Informatieplicht-aan-ouderspdf/?&realId= 
 
  

https://www.kindante.nl/file/1091/Informatieplicht-aan-ouderspdf/?&realId
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7.4 Ouderraad (OR) 
 

 
Onze school heeft een ouderraad die de samenwerking tussen ouders en school wil 
bevorderen. Ze probeert dat te bereiken door: 

- Ondersteuning te bieden bij de feesten op school en de sportdagen 
- Namens de ouders in de vergaderingen van de ouderraad met de twee 

teamleden die altijd op de vergaderingen aanwezig zijn, te overleggen over 
allerlei praktische, dagelijkse zaken die de school betreffen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan voorbereiden van de feestelijk gebeurtenissen op school.  

- Heeft u zelf suggesties voor andere ondersteuning of vragen dan verzoeken 
wij u vriendelijk deze door te geven aan de secretaris van de ouderraad via 
Oudervereniging_mzk@kindante.nl.  

- Vragen van persoonlijke aard of vragen over uw kind worden door de 
ouderraad niet in behandeling genomen. Hiervoor kunt u terecht bij de 
groepsleerkracht, die u verder helpt. 

 
 
De ouders die nu participeren in de ouderraad zijn: Jill Hermans, Esther van 
Engelen, Danny Rij, Jenny Dijcks en Anke Coenen. 
 
In schooljaar 2021-2022 zullen Suzan van Aarnhem en Harry Lemmens als leden van 
het personeel de vergaderingen van de ouderraad bijwonen. 
 

7.5 Medezeggenschap, rechten en taken (MR) 
 

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen 
op het beleid van de school. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (hierna: WMS). Elke school heeft verplicht een 
medezeggenschapsraad. In de scholen van Kindante bestaat de MR alleen uit ouders 
en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een 
school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de 
medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt, naast een medezeggenschaps-
statuut, een medezeggenschapsreglement op waarin o.a. staat hoe de verkiezingen 
plaatsvinden.  
 
Informatierecht en initiatiefrecht; Informatie is noodzakelijk voor openheid binnen 
de school. De MR moet over informatie beschikken om te kunnen praten over het 
beleid en de kwaliteit op school. Het informatierecht is dan ook een belangrijk recht 
van de medezeggenschapsraad. Het is de taak van het bevoegd gezag om de MR 
tijdig te informeren, zodat de MR goed kan functioneren. Daarnaast kan de MR altijd 
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op eigen initiatiefvoorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd 
gezag. Het bevoegd gezag stelt de MR altijd in de gelegenheid deze te bespreken. 
 
Taken medezeggenschapsraad; In het medezeggenschapsstatuut en medezeggen-
schapsreglement staan alle rechten van de medezeggenschapsraad benoemd, 
voortvloeiend uit de WMS. Hierbij dient het bevoegd gezag dus tijdig vooraf aan de 
MR advies of instemming te vragen. 
 

 Instemmingsrecht 
De MR heeft op een aantal onderwerpen ook een instemmingsrecht. Het 
schoolbestuur kan bepaalde plannen dus niet uitvoeren zonder de instemming 
van de MR. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen 
met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben 
apart instemmingsrecht over zaken die betrekking hebben op ouders zoals de 
besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 

 Adviesrecht 
In de wet staat een lijst met zaken waarvoor het schoolbestuur in ieder geval 
het advies van de MR moet vragen. U kunt dan denken aan een wijziging in de 
organisatie van de school, vakantieregeling of de aanstelling of ontslag van de 
schoolleiding. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van 
de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen. 

 

Op onze school bestaat de M.R uit: 

Ouders:  Tamara Nussy en Rosi Reubsaet 
Personeel: Romy Vanderbroeck en Goyka Wolter 
 
De directeur van Het Mozaïek woont altijd het eerste deel van de vergaderingen van 
de medezeggenschapsraad bij. Daarnaast zijn er jaarlijks twee vergaderingen met 
cluster MaatKRACHT. 
Heeft u vragen of opmerkingen voor één van de leden van de MR dan kunt u deze 
persoonlijk benaderen of u stuurt een e-mail naar: mr.mozaiek@kindante.nl 
 
 

7.5.1 GMR en GMR-platform 
 

Kindante houdt als bevoegd gezag meerdere scholen in stand. Omdat een aantal 
zaken voor alle Kindante scholen van toepassing zijn, hebben de afzonderlijke MR-
en van de verschillende scholen een aantal taken en bevoegdheden overgedragen 
aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de GMR 
worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en zijn 
als personeelslid in dienst van Kindante of zijn ouders die een kind hebben op één 

mailto:mr.mozaiek@kindante.nl
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van onze Kindante scholen. Het aantal ouders en personeelsleden binnen de GMR is 
gelijk.  
 
De GMR is het formele overlegorgaan van het College van Bestuur als bevoegd gezag. 
Naast de formele Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen 
bestaat er binnen Kindante ook een GMR-platform. De GMR voert overleg met het 
GMR-platform om zodoende de betrokkenheid en inspraakmogelijkheid vanuit alle 
MR-en te vergroten. Het GMR-platform bestaat uit afgevaardigden van de MR-en 

van de afzonderlijke scholen.  
 

 

7.6 Ouderbijdrage 
 

 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van € 33,-- die aan de ouders/verzorgers 
wordt gevraagd, zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Vrijwillig 
betekent dat niemand u kan verplichten deze ouderbijdrage te betalen. De 
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oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht met 
betrekking tot de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Wij willen 
u graag uitleggen waar het bedrag van € 33, -- per jaar voor gebruikt wordt:  

- € 10,00 wordt beheerd door de ouderraad. Met dit bedrag ondersteunt de 
ouderraad allerlei feestelijke activiteiten zoals de herfstwandeling (appel en 
een drankje) sinterklaas, kerstviering, carnaval en paasviering. 

- € 7,50 is bedoeld voor het kopen van ingrediënten en materialen om met 
kinderen te kunnen koken.  

- € 15,50 is bedoeld voor uitstapjes en de schoolreis. Al deze activiteiten kunnen 
alleen georganiseerd worden met behulp van de bijdrage van ouders. Wij 
willen graag deze activiteiten voor de kinderen organiseren en daar hebben 
we uw financiële ondersteuning hard bij nodig. Zonder uw steun kunnen wij 
deze activiteiten als school niet aanbieden.  

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u vinden op : 
https://www.kindante.nl/file/1103/Ouderbijdragepdf/?&realId= 
 
Overigens is het zo dat, wanneer er aantoonbare financiële redenen zijn waardoor 
de ouderbijdrage moeilijk betaald kan worden, u zich in de Westelijke Mijnstreek 
kunt melden bij Stichting Leergeld of ¨Samen voor alle kinderen¨(zie paragraaf 7.6.1 
en 7.6.2).  
 
Aanvragen bij stichting Leergeld voor de ouderbijdrage van het komende schooljaar 
2021-2022 moeten worden ingediend vóór 1 oktober 2021. 
 
U kunt de ouderbijdrage van € 33,- in één of twee termijnen voldoen:  

vóór 15 oktober en vóór 15 maart.  
 
De ouderbijdrage kunt u overmaken op:  
Naam:    01DM SBO Het Mozaïek 
IBAN-rekeningnummer:   NL55 RABO 0147.6545.99  
Onder vermelding van:   Ouderbijdrage, en de voor- en achternaam van uw 
kind. 
 
Ook is het mogelijk om het geld contant af te geven bij de administratie. U ontvangt 
dan een betalingsbewijs. 
 
  

https://www.kindante.nl/file/1103/Ouderbijdragepdf/?&realId
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7.6.1 Stichting leergeld 
 

Zoals u misschien wel weet, is in de gemeente Sittard – Geleen – Born de Westelijke 
Mijnstreek, Stichting Leergeld actief. Deze Stichting stelt zich ten doel om kinderen 
tussen de 4 en 18 jaar, waarvan ouders een klein inkomen hebben, toch in staat te 
stellen mee te doen aan sociale- sport en culturele activiteiten.  
 
Voor aanvragen of contact is Stichting Leergeld telefonisch te bereiken op 
telefoonnummer: 046 – 451 90 80. Ze zijn bereikbaar op maandag van 13.00 tot 
15.00 uur en op woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur (tijdens school-
vakanties gesloten). 
 
De aanvraag voor de ouderbijdrage kan bij Stichting Leergeld aangevraagd worden 
VOOR 1 oktober 2021. Buiten deze tijden kunt u op het antwoordapparaat uw 
naam, adres en telefoonnummer inspreken. Binnen 2 weken na ontvangst van uw 
aanvraag neemt één van de medewerkers contact met u op. Stichting leergeld 
heeft een website www.leergeld.nl/westelijkemijnstreek waarop ook alle relevante 
informatie te vinden is. 
 
Adres Stichting Leergeld:  
St. Leergeld-WM  
Postbus 47   
6130 AA Sittard 
046-4519080   
Email: Stichting-leergeldwm@planet.nl 
 
 

7.6.2 Samen voor alle kinderen 
 

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een grotere fiets of uitjes met het gezin. Het lijkt 
zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen. Maar niet elke ouder kan 
dit betalen. Voor die ouders is er hulp. De ondersteuning is niet alleen voor mensen 
met een bijstandsuitkering. Ook mensen met werk, maar een laag inkomen, zzp-ers 
die lang zonder klus zitten, of mensen met andere uitkeringen komen in aanmerking. 
Check uw mogelijkheden en zorg ervoor dat uw kind gewoon mee kan doen!  
 
Bent u iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Ga dan naar 
https://www.samenvoorallekinderen.nl voor de voorwaarden en het aanvraag-
formulier. De regeling Samen voor alle Kinderen is speciaal voor gezinnen met 
kinderen tussen 0 en 19 jaar en een laag inkomen. Of u in aanmerking komt hangt af 
van uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. Voor meer informatie kunt u 
contact zoeken met de gemeente waar u woont.  

https://www.leergeld.nl/westelijkemijnstreek
mailto:Stichting-leergeldwm@planet.nl
https://www.samenvoorallekinderen.nl/
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7.7 Vervoer  
 

 
Het vervoer van kinderen naar school en van school naar huis moet, als u uw kind 
niet zelf kunt halen en brengen en het kind ook niet zelfstandig per fiets of te voet 
naar school kan komen, geregeld worden tussen de ouders en de gemeente waarin 
u woont.  U moet het vervoer elk jaar opnieuw aanvragen.  
 
De gemeente stuurt u een formulier voor deze aanvraag toe als u al eerder aangepast 
vervoer voor uw kind gehad heeft. De gemeente heeft een brochure waarin de 
spelregels voor aangepast schoolvervoer zijn opgenomen. Als er problemen zijn bij 
het vervoer, dan moet u contact opnemen met het bedrijf dat uw kind ophaalt of 
met de gemeente, die immers opdrachtgever is. Als uw kind ziek is of om een andere 
reden niet naar school kan komen, dan moet u zelf de vervoerder informeren.  
Als er tussen de kinderen onderling problemen zijn in de taxibusjes dan zouden wij 

graag zien dat u met onze school (de leerkracht van uw kind) contact opneemt en 

dat u dit ook meldt bij het taxivervoer. Het taxibedrijf blijft verantwoordelijk voor 

het veilig vervoeren voor de kinderen.  Wij zullen op school kijken of we de 

problemen die in de taxi hebben plaatsgevonden met de kinderen kunnen 

bespreken en kunnen oplossen.  

Als een kind zich misdraagt in de taxi dan zal het taxibedrijf in eerste instantie contact 
met u opnemen om dit met u te bespreken en dit melden bij de gemeente. Blijft het 
kind zich misdragen in de taxi dan kan het zijn dat uw kind voor een bepaalde periode 
geen gebruik kan maken van het aangepaste vervoer. De gemeente zal u dan 
berichten, hoe lang het kind niet van het aangepaste vervoer gebruik mag maken. U 
zult uw kind dan zelf moeten brengen en ophalen! Helpt u dus mee om dit vervoer 
zo prettig mogelijk te doen verlopen. De taxireglementen verschillen per gemeente. 
Wilt u informatie over de regelementen, dan kunt u contact opnemen met uw eigen 
gemeente. 
De buitenschoolse opvang (BSO) biedt de mogelijkheid om kinderen na schooltijd 
betaald op te vangen. Zij halen de kinderen dan op het Mozaïek op. 
 
 

7.8 Overblijven 
 

Zoals u weet blijven alle leerlingen op school over. Hiervoor hoeft u geen 
overblijfgeld te betalen. Wilt u er wel voor zorgen dat uw kind elke dag gezond eten 
en drinken meeneemt en de broodmaaltijd niet vergeet. Mocht het toch eens 
gebeuren, dat het eten vergeten wordt, zal dit door de groep worden opgevangen. 
Geef géén geld mee, er kan niets gekocht worden.  
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8 Belangrijke afspraken 

 

8.1 Vervangingen 
 

Op moment dat een leerkracht ziek is proberen wij dit altijd intern met onze vaste 
personeelsleden op te lossen. De eerste dag zal er altijd voor een interne oplossing 
worden gezorgd. Als er vanaf de tweede dag geen interne oplossing is, treedt het 
vervanger scenario van Kindante in werking en zullen de kinderen thuis opgevangen 
moeten worden. U krijgt hierover altijd bericht. In bijlage 1 staan de richtlijnen van 
Kindante die voor alle scholen gelden precies in duidelijke stappen beschreven. 
 

8.2 Schoolbenodigdheden 
 

Alle materialen die het kind nodig heeft worden door school verstrekt. De hoogste 
middenbouwgroepen en bovenbouwgroepen krijgen een schoolagenda verstrekt via 
de school. U hoeft dus niet zelf een agenda aan te schaffen. Het is niet toegestaan 
dat kinderen speeltjes of andere materialen van thuis meenemen naar school. Op 
grond van de volgende overwegingen willen wij dit graag zoveel mogelijk beperken: 

 De ouders worden onnodig op kosten gejaagd 

 De concentratie wordt verstoord door het spelen met diverse voorwerpen 

 Eventuele vermissing en onderling ruilen veroorzaken onrust in de groep 
 
U kunt ons meehelpen door af en toe de inhoud van de schooltas van uw 
zoon/dochter te controleren. Dit kan veel narigheid voorkomen. Indien kinderen van 
jongs af aangeleerd wordt zorgvuldig en ordelijk met hun spullen om te gaan komt 
dit hen, u en ons ten goede.  
 

8.3 Sociale media 
 

Sociale media bieden veel mogelijkheden voor leerlingen om mee te leren, 
informatie te vinden en te communiceren. Het zijn onmisbare tools voor hun sociale 
leven, op school en later op het werk. Tegelijkertijd brengen sociale media ook 
veiligheidsrisico’s met zich mee zoals cyberpesten, sexting en ongewenste 
verspreiding van beeldmateriaal. Bij ouders en leraren leeft een groeiende behoefte 
om aandacht hieraan te schenken. We willen kinderen de kans bieden om goed met 
sociale media om te gaan en zelf kritische keuzes te maken en zich daarnaast bewust 
te zijn van de risico´s ervan. De tijd van passief internetgebruik is voorbij. Onze 
kinderen groeien op als mediagebruikers die actief deelnemen en zelf informatie 
aanbieden. Zij worden steeds meer de makers van mediaproducten op Internet, 
Youtube, Twitter, Facebook, Snapchat en Instagram. Ons beleid bij mediawijsheid is 
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erop gericht om kinderen toe te rusten met kennis en vaardigheden over de nieuwe 
media. Op deze manier gaan kinderen wijs met nieuwe media om, weten zij wat zij 
wel en niet op internet kunnen doen en dragen we bij aan het voorkomen 
van problemen, zoals ‘digitaal pesten’. Op onze school is er een protocol waarin we 
afspraken gemaakt hebben hoe op een goede manier met sociale media om te gaan 
(zie bijlage 2).  

 

8.3.1 Mobiele telefoons 
 

 Op alle Kindante scholen is er een overkoepelend beleid met betrekking tot het 
gebruik van mobiele telefoons. Dit is gemaakt om de privacy van leerlingen, 
personeel en ouders te beschermen. 

 Een mobiele telefoon van een leerling mag onder schooltijd niet gebruikt worden, 
tenzij dit een onderwijskundig doel dient en geautoriseerd is door de directie van 
school. Kinderen die een mobiele telefoon bij zich hebben, leveren deze aan het 
begin van de schooldag in bij de leerkracht en krijgen deze op het einde van de 
schooldag weer terug. Kinderen nemen de telefoon mee op eigen risico. Gaat de 
telefoon stuk of gebeurt er iets anders mee, dan is dit niet de verantwoording van 
de school. De school is altijd telefonisch bereikbaar dus we adviseren om geen 
mobiele telefoons mee te nemen.  

 Indien uw kind weigert om de mobiele telefoon in te leveren of de telefoon onder 
schooltijd gebruikt zullen we daarover contact met u opnemen. 

 Het niet gebruiken van een mobiele telefoon betekent dus ook (voor leerlingen 
en ouders) een verbod op opnemen van geluidsfragmenten, het nemen van foto’s 
of het maken van video-opnames binnen school, tenzij daarvoor toestemming is 
gegeven door de directie.  

 Op het moment dat er speciale activiteiten zijn, zal de school ervoor zorgen dat 
er foto’s gemaakt worden, die geplaatst worden op de website van de school. Bij 
het plaatsen van deze foto’s houdt de school rekening met ouders die GEEN 
toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van foto’s van hun kind. 

 Wordt er wel toestemming gegeven om foto’s of video-opnames te maken 
gemaakt, dan is het publiceren van deze bestanden middels internet of e-mail ten 
strengste verboden, tenzij daar door alle personen, voorkomend op die 
bestanden, toestemming voor is verleend. 
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8.4 Snoepen en trakteren op school 
 

In ons lesprogramma besteden we veel aandacht aan gezonde voeding. Jaarlijks 
nemen we deel aan diverse projecten die gaan over gezonde voeding. Wij willen u 
vragen om uw zoon of dochter daarom géén chips, kauwgum of snoep mee naar 
school te geven. De leerlingen mogen ook géén blikjes of flesjes met zoete frisdrank 
of energydrank mee naar school nemen. Geeft u liever een flesje water of pakje melk 
mee naar school. Als uw kind jarig is mag hij/zij natuurlijk wel trakteren, maar beperk 
de traktatie ook dan in omvang en kies voor een gezonde traktatie.  
 

8.5 Hoofdluis 
 

Hoofdluis is een steeds terugkerend probleem op de scholen. Hoofdluis komt vooral 
voor op schoon gewassen haar en het is dus geen teken van onvoldoende 
verzorgdheid. Het controleren op hoofdluis is een expliciete taak van de ouders en 
valt niet onder de verantwoording van school. We willen ouders/verzorgers dan ook 
vragen dit zelf thuis met enige regelmaat te controleren. Bij hardnekkige hoofdluis 
kan de verpleegkundige van de GGD ingeschakeld worden. Constateert u hoofdluis 
bij uw kind, laat dit dan even aan de groepsleerkracht weten en constateren wij als 
school hoofdluis informeren wij u ook. 
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9 Praktische zaken 

9.1 De schooltijden en toezicht 
 

Kleuters 1 en 2 
Dag Ochtend Middag 

Maandag 08.35-12.35 uur 13.05-15.05 uur 

Dinsdag 08.35-12.35 uur 13.05-15.05 uur 
Woensdag 08.35-12.35 uur     Vrij 

Donderdag 08.35-12.35 uur 13.05-15.05 uur 
Vrijdag Vrij     Vrij 

 
Groep 3 tot en met 8 

Dag Ochtend Middag 

Maandag 08.35-12.35 uur 13.05-15.05 uur 
Dinsdag 08.35-12.35 uur 13.05-15.05 uur 

Woensdag 08.35-12.35 uur     Vrij 
Donderdag 08.35-12.35 uur 13.05-15.05 uur 

Vrijdag 08.35-12.35 uur     Vrij 
 
In de ochtend mogen de kinderen vanaf 08:20 meteen naar hun eigen groep 
doorlopen. Ze zullen opgevangen worden door hun eigen groepsleerkracht. Wilt U 
ervoor zorgen dat uw kind niet vóór 08.20 uur op school is? Er is dan namelijk géén 
toezicht.  
Om 08.30 uur zullen de poorten van de speelplaatsen dicht gaan, zodat de lessen 
ook echt om 08:35 kunnen beginnen. Indien uw kind later is moet het zich melden 
bij de hoofdingang bij de administratie.  
 
Herhaaldelijk te laat komen, zonder geldige reden en/of specifieke afspraken 
gemaakt met directie, zullen we melden bij de ambtenaar leerplicht. Bij ziekte van 
uw kind dient u vóór 9.30 uur met de administratie te bellen en uw kind ziek te 
melden. 
 
Na afloop van de lessen, aan het eind van de dag, zal de poort om 14.55 uur 
opengaan en om 15.15 uur sluiten. Op woensdag en vrijdag is de poort open om 
12.25 uur en zal gesloten worden om 12.50 uur. Wij willen u vragen om te wachten 
op de speelplaats tot uw kind onder begeleiding van de leerkracht naar buiten komt. 
Ook is het niet de bedoeling dat ouders andere kinderen aanspreken op de 
speelplaats. Indien er problemen zijn verzoeken wij u altijd contact op te nemen met 
de leerkracht of directie. 
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Bij extreme weersomstandigheden kan de school met instemming van de M.R. 
werken met afwijkende schooltijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het instellen van 
een tropenrooster bij extreem warm weer. Hierbij wordt altijd rekening gehouden 
met het verplichte aantal lesuren van de kinderen. 
 

9.2 Lesurenberekening schooljaar 2020-2021 
 
 

 
 

Groep 1 en 2 Groep 3 tot en met 8 

Uren per week  22  26  uur    

Weken  52  52        

Extra 30 september  6 6 

Totaal 1150 1358 

Af   

vakanties + vrije dagen 282 334 

studiedagen team 18 26 

Lesuren 840 980 

Resteert marge uren 10 18 

   
 
 

9.3 Vakanties en vrije dagen 
 
 

Vakantie en vrije dagen Eerste dag: Weer naar school op: 

Studiedag 17-09-2021 20-09-2021 
Herfstvakantie 25-10-2021 01-11-2021 

Studiedag 29-11-2021 30-11-2021 
Kerstvakantie 27-12-2021 10-01-2022 

Studiedag 24-01-2022 25-01-2022 

Carnavalsvakantie 28-02-2022 07-03-2022 
2e Paasdag 18-04-2022 19-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 09-05-2022 
Hemelvaart 26-05-2022 30-05-2022 

Pinkstermaandag 06-06-2022 07-06-2022 
Studiedag 21-06-2022 22-06-2022 

Studiedag 08-07-2022 11-07-2022 

Zomervakantie 25-07-2022 05-09-2022 
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9.4 Belangrijke data 
 

28-09-2021 Algemene ouderavond 

02-11-2021 Informatieavond schoolverlaters 
30-11-2021 t/m 17-12 2021 Toetsweken bovenbouw en middenbouw 

02-12-2021  
03-12-2021 

Sinterklaasviering OB 
Surprise midden- en bovenbouw 

22 en 23-12-2021 kerstactiviteiten 
17-01-2022 t/m 28-01-2022 Start toetsweken onderbouw 

24-01-2022 t/m 04-02-2022 Rapportgesprekken midden- en 
bovenbouw 

07-02-2022 t/m 18-02-2022 Schoolverlatersgesprekken en 
rapportgesprekken onderbouw 

24-05-2022 Schoolfotograaf 

30-05-2022 t/m 10-06-2022 Toetsweken hele school 
04-07-2022 t/m 15-07-2022 Rapportgesprekken hele school 

19-07-2022 Schoolreis hele school 
20-07-2022 Schoolverlatersactiviteit 

22-07-2022 Laatste schooldag 
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10 Schoolontwikkeling 

Elke school blijft voortdurend in ontwikkeling. Schoolontwikkeling zijn alle 
activiteiten die de school onderneemt om de kwaliteit van het onderwijs en de 
professionaliteit van de leerkrachten te bevorderen. Het is een voortdurend 
ontwikkelingsproces. Elke school heeft in een schoolplan beschreven aan welke 
onderwerpen ze aandacht besteden bij deze schoolontwikkeling. Het kwaliteits-
tevredenheidsonderzoek is een van de meetinstrumenten waar de school gebruik 
van maakt bij het onderzoeken van de kwaliteit van ons onderwijs. 
 

10.1 Kwaliteitstevredenheidsonderzoek 
 

 
In mei 2018 is er door ouders, personeelsleden en kinderen van onze school een 
kwaliteitsvragenlijst ingevuld.   
 
100% van het management, 83% van de medewerkers, 54% van de ouders en 92% 
van de kinderen heeft deze lijst ingevuld De uitkomsten van dit kwaliteits-onderzoek 
zien we als een kans om ons onderwijs en zorg aan kinderen te verbeteren. Onze 
sterke punten willen we behouden en uit bouwen en de kansen om verbeteringen 
aan te brengen willen we verkennen en aanpakken daar waar mogelijk. We zijn 
tevreden over de rapportcijfers die we gescoord hebben. 
 
 

 
 
 
 

Heeft u interesse in de uitkomsten van het hele tevredenheidsonderzoek dan kunt 
u die nalezen op onze website.  
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10.2 Schoolontwikkelpunten 
 
De afgelopen schooljaren hebben we als team hard gewerkt aan een aantal 
verbeteringen van het onderwijs, te weten het nog beter afstemmen op de 
onderwijsbehoeften van onze kinderen en dit vertalen naar doelen op korte en lange 
termijn en handelingen van de leerkracht. Rekenen en Nederlandse taal zijn heel 
belangrijke vakken. We besteden hier heel veel energie en onderwijs aan. 
Ontwikkeling van kinderen vraagt ook om een stimulering van andere aspecten. Wij 
willen daarom techniek, koken en de creatieve vakken een extra impuls blijven geven 
op Het Mozaïek.  
 
Het gebouw van Het Mozaïek is aangepast aan eisen die eigentijds onderwijs 
mogelijk maakt. Er is een groot technieklokaal ingericht en een keuken met vier 
kookunits. De mogelijkheden om ook door middel van doe- activiteiten kinderen te 
laten leren, worden door deze verbeteringen sterk uitgebreid. In de methode 
Natuniek zijn veel toepassingsmogelijkheden opgenomen om met leerlingen te 
realiseren. Zo kun je heel veel vertellen over (wind)energie, maar als je met 
leerlingen windmolentjes bouwt dan leren kinderen op een andere, vaak 
effectievere manier. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het leren rekenen en omgaan 
met maten en gewichten bij het koken. Kinderen leren op deze wijze plannen in heel 
praktische situaties. De tijd dat een school jaren achter elkaar op dezelfde wijze 
werkt met haar leerlingen is al lang voorbij. Goed onderwijs verzorgen vraagt steeds 
om kritisch te zoeken naar mogelijkheden om het onderwijs in pedagogisch en 
didactisch opzicht te verbeteren. Verbeteren, veranderen van het onderwijs is alleen 
dan op een goede manier mogelijk als het geleidelijk, maar wel constant gebeurt.  
 
In schooljaar 2021-2022 werken we verder aan het vernieuwen van het onderwijs op 
onze school. Deze vernieuwingen worden voorbereid in de teamvergaderingen en 
de studiedagen voor het team van Het Mozaïek. Door de coronacrisis en 
bijbehorende maatregelen hebben het afgelopen jaar een aantal van onze 
speerpunten en ontwikkelingen vertraging opgelopen of zijn niet uitgevoerd kunnen 
worden. Deze gaan we het komende jaar weer oppakken. 

1. We hebben de afgelopen jaren gewerkt met het programma BOUW. Bouw is 
een computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij 
risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 mogelijk kunnen worden voorkomen. Het 
kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Afgelopen schooljaar 
heeft BOUW vooral plaatsgevonden in de thuissituatie met behulp van ouders. 
Dit schooljaar willen we BOUW weer binnen de school met vrijwilligers gaan 
oppakken als de coronamaatregelen dit toestaan.  
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2. Afgelopen schooljaar hebben alle leerkrachten een proefperiode gewerkt met 
de nieuwe spellingsmethode Spelling op Maat. In schooljaar 2021-2022 gaan 
we deze definitief aanschaffen en implementeren. 

3. We gaan binnen de methode “Wereld in getallen” keuzes maken in cruciale 
leerdoelen per uitstroombestemming. Welke doelen zijn met het oog op de 
uitstroombestemming van de leerling essentieel en welke minder? Hiervoor 
gaan we samen met het team bewuste keuzes maken in welke leerroutes 
kinderen gaan volgen binnen het project Passende Perspectieven. Onze 
rekendeskundige heeft in 2019-2020 de leerroute 2 en in 2020-2021 leerroute 
3 van de Passende Perspectieven verwerkt in het leerdoelenboek van Gynzy. 
De eerste aanzet tot een Rekenmozaïek is hierdoor gemaakt. In dit schooljaar 
gaan we dit delen met het team en daar waar nodig aanpassingen maken. 

4. Verder blijven we aan de slag met het op de juiste manier inzetten van de 
IPads ter ondersteuning van ons onderwijs via Gynzy. We zullen daarbij in 
eerste instantie vooral focussen op de gebieden rekenen en taal.  

5. Daarnaast blijft het gedrag van kinderen steeds opnieuw aandacht vragen en 
blijft dus op de ontwikkelagenda van ons team. Ook hier zullen we ons verder 
in blijven scholen. Dit doen we op meerdere manieren: 
 Afgelopen jaren heeft het team een aantal studiedagen gevolgd m.b.t. 

executieve functies en is dit onderwerp ook in de afzonderlijke bouwen 
besproken. Executieve functies zijn functies die kinderen helpen in het 
plannen en sturen van hun gedrag en emoties. Deze functies hangen 
nauw samen met de ontwikkeling van zelfstandigheid, werkhouding, 
motivatie en gedrag. Ook in 2021-2022 willen we ons hierin verder 
verdiepen. 

 Afgelopen jaar hebben de herhalingscursussen van de Verbale en Fysieke 
Agressie Training (VFAT) voor het professioneel correct omgaan met 
kinderen en/of volwassenen met ernstig grensoverschrijdend gedrag, 
door corona niet kunnen plaatsvinden. Voor komend schooljaar zijn er 
weer 3 dagdelen hiervoor  

 We gaan verder met onderzoeken op welke wijze we de effectieve 
conflicthantering kunnen actualiseren en kunnen verbeteren. Daarbij 
gaan we ons pestprotocol actualiseren en integreren in ons school-
veiligheidsplan.  

6. Mediawijsheid verdient veel aandacht aangezien we merken dat het gebruik 
van digitale middelen (smartphones, iPads, computers enz.) niet altijd op de 
juiste manier gebeurt. We willen ouders en kinderen bewust maken om deze 
digitale hulpmiddelen juist WEL op de goede manier te gebruiken. Ook willen 
we ze vooral leren kritisch met het delen van informatie om te gaan. 
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7. We hebben afgelopen jaar structureel groep doorbrekende activiteiten aan 
geboden in de vorm van workshops met verschillende thema´s. 
(Talentenschool IN school). Dit jaar willen we dit verder gaan uitwerken en 
uitbouwen en ons op de leerlijn O&O (ontwerpen en onderzoeken) gaan 
oriënteren. 

 

10.3 Scholing 
 
Ook deskundige teamleden hebben voortdurend nascholing nodig om er zorg voor 
te dragen dat het onderwijs zo optimaal mogelijk vorm krijgt. Deze scholing vindt 
plaats op teamniveau maar ook op individueel niveau. 
 
Een aantal teamleden volgt naast de teamgerichte nascholing nog cursussen, om 
ervoor te zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs nog verder verbetert. Deze 
nascholing is vooral gericht op het vorm geven aan het onderwijs voor de kinderen 
die tot onze doelgroep horen. Hierbij kunt u denken aan cursusdagen rondom 
problematieken in het autistisch spectrum, ADHD-problematiek, praktische aanpak 
van faalangst, hechtingsproblematiek, lezen, schrijven, dyscalculie, anti-pest-
coördinator, sociale veiligheid en dergelijke. 
 
De teamvergaderingen worden grotendeels besteed aan het vergroten van onze 
deskundigheid. De thema’s voor deze inhoudelijke teamvergaderingen worden bij 
de start van een schooljaar vastgelegd op basis van die onderwijselementen die wij 
denken nog beter te kunnen vormgeven.  
 
Voor volgend schooljaar zijn enkele van deze thema’s: 

 Executieve functies, werkhouding en zelfstandigheid 
 Effectieve conflicthantering en pestprotocol 
 Implementatie nieuwe spellingsmethode 
 Verbale en fysieke agressie training 
 Passende perspectieven bij rekenen 
 Inzet Ipad bij de Gynzy leerlijnen van rekenen 
 Communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid 
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11 Wettelijke regelingen  

11.1 Belangrijke wettelijke regelingen op Kindante niveau 
 
Alle wettelijke regelingen gelden voor alle Kindante scholen en zijn te vinden op de 
website van Kindante: www.kindante.nl. Klik daar op het groene kopje ´Ouders en 
Kind´ en daarna op het kopje ´documenten schoolgids en schoolveiligheidsplan´. 
Hieronder hebben we de meest belangrijke met bijbehorende hyperlink verzameld. 
 
Het betreft de wettelijke regelingen van: 
 Leerplicht, verlof, verzuim 

https://www.kindante.nl/file/1093/Leerplicht-verlof-verzuimpdf/?&realId= 
 Collectieve verzekeringen voor de leerlingen 

https://www.kindante.nl/file/1113/Verzekeringenpdf/?&realId= 
 Toelating, schorsen, verwijderen 

https://www.kindante.nl/file/1081/Aanmelden-schorsen-
verwijderenpdf/?&realId= 

 Gezichtsbedekkende kleding 
https://www.kindante.nl/file/1088/Gezichtsbedekkende-
kledingpdf/?&realId= 

 Sponsoring 
https://www.kindante.nl/file/1112/Sponsoringpdf/?&realId= 

 Rookverbod 
https://www.kindante.nl/file/1108/Rookverbodpdf/?&realId= 
 
 

11.2 Klachtenregeling 
 

In het kader van de Kwaliteitswet heeft stichting Kindante een klachtenregeling 
vastgesteld, die uitgebreid te vinden is op de website van Kindante. 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in 
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste 
wijze kunnen worden afgehandeld. Over het algemeen is het wenselijk dat men een 
probleem eerst bespreekt met de eigen leerkracht. Als dit niet mogelijk is of 
onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de directie bij voorkeur 
de volgende stap. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is 
of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan met een 
beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de klacht in eerste 
instantie ter sprake kan brengen bij de schoolcontactpersoon op school  

http://www.kindante.nl/
https://www.kindante.nl/file/1093/Leerplicht-verlof-verzuimpdf/?&realId
https://www.kindante.nl/file/1113/Verzekeringenpdf/?&realId
https://www.kindante.nl/file/1081/Aanmelden-schorsen-verwijderenpdf/?&realId
https://www.kindante.nl/file/1081/Aanmelden-schorsen-verwijderenpdf/?&realId
https://www.kindante.nl/file/1088/Gezichtsbedekkende-kledingpdf/?&realId
https://www.kindante.nl/file/1088/Gezichtsbedekkende-kledingpdf/?&realId
https://www.kindante.nl/file/1112/Sponsoringpdf/?&realId
https://www.kindante.nl/file/1108/Rookverbodpdf/?&realId
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Bij de schoolcontactpersoon kan men terecht met een klacht. De schoolcontact-
persoon is degene die u de weg kan wijzen bij klachten. Zij is op de hoogte van de 
mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden om de ouder of leerling met een 
klacht te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing.  
 
De schoolcontactpersoon van onze school is:  
Naam:   Esther Wijnen 
E-mail:   e.wijnen@kindante.nl 
Telefoon:   046-4518060 
Werkdagen:  maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
 
Verdere informatie over externe vertrouwenspersonen van Kindante vindt u op de 
website van Kindante of klik op de link: 
https://www.kindante.nl/file/1092/Klachtenregelingpdf/?&realId= 
 
  
11.3 Medicijngebruik en medische handelingen op school 

 

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een 
aantal malen per dag moeten gebruiken, ook tijdens schooluren. Ouders vragen 
meestal mondeling aan de leerkracht of deze de medicijnen kan verstrekken. Te 
denken valt aan medicatie voor kinderen met concentratieproblemen (ADHD), 
pufjes voor astma, allergieën of antibiotica. Deze middelen kunnen bij onjuist 
gebruik, leiden tot schade van de gezondheid van het kind. Het is daarom van belang 
dat dit schriftelijk vastgelegd wordt. De school kan alleen medewerking verlenen aan 
het verstrekken van medicijnen, indien het toedienen of vergeten niet kan leiden tot 
een levensbedreigende situatie en er aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
 

1. Ouders geven schriftelijk toestemming voor het toedienen van de medicatie 
(naam medicatie, hoeveelheid, tijdstip en wijze van toedienen, bijlage 3) 

2. Ouders bespreken de medicijninstructie met de leerkracht. 
3. Ouders zorgen ervoor dat er voldoende medicijnen in de oorspronkelijke 

verpakking, met de naam van het kind, op school aanwezig zijn, welke door de 
leerkracht veilig en buiten bereik van kinderen opgeborgen zal worden. 

4. Bij wijziging van de medicatie wordt dit gelijk aan school doorgegeven 
 
Wij volgen als school hierin de richtlijnen zoals beschreven op de website van 
Kindante of klik op de onderstaande link. 
https://www.kindante.nl/file/1096/Medische-handelingen-op-schoolpdf/?&realId= 
  

https://www.kindante.nl/file/1092/Klachtenregelingpdf/?&realId
https://www.kindante.nl/file/1096/Medische-handelingen-op-schoolpdf/?&realId
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.  

Bijlage 1: Richtlijnen Kindante indien er geen 
vervanging beschikbaar is op school  

 
Indien het niet lukt om vervanging te krijgen kan het zijn dat er gebruik gemaakt moet worden van het 
volgende noodscenario:  

1. De leerlingen van de groep van de afwezige leerkracht worden de betreffende eerste dag binnen 
de school opgevangen. Iedere leerkracht zorgt ervoor dat er een mapje klaar ligt om leerlingen op 
te vangen tijdens zo’n dag zodat de leerlingen aan het werk kunnen.  

2. Indien in de loop van de dag blijkt dat er nog geen vervanging beschikbaar is, worden de 
ouders/verzorgers middels een noodoproep via ISY of schriftelijk of telefonisch (afhankelijk van de 
gebruikelijke communicatie op de school) ervan in kennis gesteld dat de betreffende leerlingen 
tot nader order thuis moeten blijven.  

3. Voor die ouders/verzorgers die geen opvang kunnen regelen, biedt de school de mogelijkheid tot 
opvang op school. Dat betekent niet dat de leerlingen lessen volgen, maar er wordt gekeken bij 
welke andere groepen de leerlingen aan kunnen sluiten.  

4. Mocht blijken dat vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende 
ouders/verzorgers hiervan via ISY / schriftelijk / telefonisch op de hoogte gebracht en komen die 
leerlingen de daarop volgende dag weer naar school.  

5. Het voorgaande geldt ook als de afwezige leerkracht gemeld heeft dat het werk weer hervat kan 
worden.  

6. Er blijft niet steeds dezelfde groep thuis; de groepen op school zullen rouleren. 
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Bijlage 2: Protocol sociale media 

 
1. We behandelen elkaar netjes en met respect, ook op de sociale media! 

 
2. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij plaatst op internet en sociale media en kan 

hierop aangesproken worden. 
 

3. Zorg dat je weet hoe de sociale media werken voordat je ze gebruikt. Let goed op je 
instellingen! 

 
4. We plaatsen geen negatieve berichten over kinderen, personeel en ouders van SBO Het 

Mozaïek op sociale media. 
 

5. We respecteren elkaars privacy. Er mogen geen foto’s, video’s of informatie over anderen 
verspreid worden zonder toestemming of als iemand anders daar last van/ mee kan krijgen. 

 
6. We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan en spreken elkaar 

daarop aan. Als dat niet lukt, vragen we daarvoor hulp aan een volwassene binnen de 
school. 
 

7. In de groep gelden afspraken waar de mobiele telefoon neergelegd dient te worden. In 
pauzes gaan geen mobiele telefoons mee naar buiten. 
 

8. Het gebruik van internet en sociale media is alleen toegestaan met toestemming van de 
leerkracht 
 

9. Internet en sociale media mag alleen gebruikt worden voor de afgesproken opdrachten. 
 

10.  Het netwerk van de school mag niet in gevaar of beschadigd worden. 
 

11. Ik leg alleen contacten met personen waarvan ik weet wie de ander is. Leerlingen en 
medewerkers van de school worden nooit elkaars “vriend” op sociale media. 
 
Als je bovenstaande regels overtreedt, wordt dit eerst met jou en eventueel ook met je 
ouders besproken. Wanneer het nodig is, kan er een straf volgen. 

 
 

Als iedereen zich aan deze regels houdt, kunnen we goed gebruik maken van onze ICT middelen! 
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Bijlage 3: Het verstrekken van medicijnen op 
verzoek  

Verklaring Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek  
 
De school kan alleen medewerking verlenen aan het verstrekken van medicijnen, indien het toedienen 
(vergeten) niet kan leiden tot een levensbedreigende situatie en als aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:  
 
ouders:  

o vullen het formulier volledig in en voegen een verklaring van de arts bij.  
o nemen het initiatief de medicijninstructie met de leerkracht(en) te bespreken.  
o Nemen initiatief op met de leerkracht, minimaal 1 x per 3 maanden om voortgang te bespreken  
o nemen bij tussentijdse mutatie van leerkracht(en) of bij de start van een nieuw schooljaar contact 

op om de medicijninstructie opnieuw te bespreken.  
o nemen direct contact op met de school bij verandering van medicijnen of de toe te dienen dosis.  
o zorgen ervoor dat voldoende medicijnen in oorspronkelijke verpakking (met etiket, voorschrift en 

de naam van het kind) op school aanwezig zijn.  
o letten op de vervaldatum.  
o  

school:  
o zorgt ervoor, dat het bovengenoemde formulier met de medicijninstructie op een voor alle 

betrokkenen bekende, duidelijke plaats is opgeborgen.  
o bergt de medicijnen op een veilige, dus voor kinderen niet bereikbare plaats.  
o zorgt dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de plaats waar de medicijnen bewaard worden 

(bijv. voorin inval- of klassenmap).  
o zorgt dat bij afwezigheid van de reguliere leerkracht(en) door ziekte of verlof het medicijngebruik 

toch correct plaatsvindt.  
o ziet erop toe, dat elke nieuwe medicijninstructie wordt vastgelegd en als aanvulling bij het 

oorspronkelijke formulier wordt gevoegd.  
 

Op dit formulier worden verder vastgelegd: de periode waarin de medicijnen moeten  
worden verstrekt, de wijze van bewaren/opbergen en de wijze van controle op  
vervaldatum. Ouders geven hierdoor duidelijk aan wat zij van de schoolleiding en de  
leerkrachten verwachten en zij weten op hun beurt weer precies wat ze moeten doen  
en waar ze verantwoordelijk voor zijn.  
 
Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en)  
aan:  

naam leerling:  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..  
 

geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

adres:    . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .   
 

postcode en plaats: . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .   
 

 
naam ouder(s)/verzorger(s):  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .   
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telefoon thuis:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
telefoon werk:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
naam huisarts:    . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .  

 
telefoon:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
naam specialist:   . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .  

 
telefoon:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte:  
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .  
 
Naam van het medicijn:  
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .  
 
Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden: 

om . . . . . . . . . . . uur  
om . . . . . . . . . . . uur  
om . . . . . . . . . . . uur   
om . . . . . . . . . . . uur  

 
Medicijn mag alleen worden toegediend in de volgende situatie (indien van toepassing):  
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .  
 
Dosering van het medicijn (indien van toepassing):  
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .  
 
Wijze van toediening:  
O via inhalatie  
O oraal  
 
Door (naam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Functie: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  
 
Wijze en plaats van bewaren:  
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .  
 
Controle op vervaldatum vindt plaats door de ouder/verzorger.  
 
Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school c.q. de hieronder 
genoemde leerkracht toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde medicijnen.  
 
 
U, ouders/verzorgers, bent verplicht en verantwoordelijk dat de gegevens van dit formulier zolang deze 
leerling op school zit actueel blijven en bij de groepsleerkracht in de klas aanwezig zijn.  
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Het is zeer belangrijk dat de gegevens actueel blijven. U verklaart derhalve ook dat u veranderingen 
direct zult doorgeven aan de directie van de school.  
 
Aldus is afgesproken: 
 
Datum:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plaats:     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Ouder/verzorger:     Namens de school: 
       De directeur: 
 
Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Handtekening:        Handtekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medicijninstructie (indien van toepassing) 

Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op:  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (datum)  

Door:  
Naam:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Functie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

van:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (instelling)  
 

Aan:  

Naam:   . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .  
 

Functie:  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .  
 

van:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naam school)  
 

te . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . (plaats)  

 

 


