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Schoolgids 

Hoe informeren wij ouders?

Een goede en open communicatie is een vereiste om goed onderwijs te kunnen geven. We
stellen het daarom op prijs wanneer u met vragen en/of opmerkingen contact met ons opneemt.
Omgekeerd zullen wij dat natuurlijk ook doen.

Algemene informatie en nieuws

Onze school gebruikt ISY om ouders op de hoogte te stellen en te informeren over allerlei
zaken. Bij de inschrijving ontvangt u van ons een persoonlijk wachtwoord en inlogcode voor
ISY. Bij nieuws op ISY ontvangt u via de mail een melding dat er nieuws is. 

Oudergesprekken en rapporten

De oudergesprekken en de planning hiervan gebeuren via ISY.

Informatieverstrekking bij gescheiden ouders

Ouders hebben recht op informatie over hun kind.
Bij gescheiden ouders is de verzorgende ouder (daar waar het kind woont) voor ons het
aanspreekpunt. Deze ontvangt dus alle informatie. We gaan er vanuit dat beide ouders deze
informatie ook met elkaar delen.

De niet-verzorgende ouder heeft ook recht op informatie, mits deze informatie het kind niet
schaadt. Dit recht op informatie laten we over aan het initiatief van de niet-verzorgende ouder.
Op individueel niveau kunt u hier met de directie afspraken over maken
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Wie staat er vandaag voor de klas?
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Vakanties en vrije dagen

We hebben de volgende vakanties:

Herfstvakantie zaterdag 22-10-2022 zondag 30-10-2022 

Kerstvakantie zaterdag 24-12-2022 zondag 08-01-2023 

Carnavalsvakantie zaterdag 18-02-2023 zondag 26-02-2023 

Tweede Paasdag Maandag 10-04-2023  

Meivakantie incl koningsdag  zaterdag 22-04-2023 zondag 30-4-2023 

Meivakantie incl bevrijdingsdag  maandag 01-05-2023 zondag 07-05-2023 

Hemelvaart + vrijdag donderdag 18-5-2023 vrijdag 19-5-2023 

Tweede Pinksterdag maandag 29-05-2023  

Zomervakantie zaterdag 15-07-2023 zondag 27-08-2023

De studiedagen voor de Schakel in het nieuwe schooljaar zijn: ( de kinderen hebben dan vrij)

vrijdag 21 oktober
dinsdag 6 december
maandag 6 februari
vrijdag 7 april
dinsdag 11 april
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Verlof aanvragen - Snipperdagen

 

Verlofaanvraag formulier   Toelichting

 

De laatste jaren merken wij dat er vaker verlof wordt aangevraagd dan in het verleden. De
aanvragen zijn niet altijd gebaseerd op de juiste gronden. Ook kwam het wel eens voor dat op
de ene school wel verlof werd verleend en bij de andere niet. Dit zorgde voor onduidelijkheid en
daarom hebben scholengroep Dynamiek , stichting Akkoord en de leerplichtambtenaar besloten
om voortaan één uniform formulier te gaan gebruiken voor verlofaanvragen. Dit verlofformulier
is getoetst aan de Leerplichtwet. Alle scholen voor primair onderwijs in Horst aan de Maas
hebben (samen met de leerplichtambtenaar)  afgesproken strenger te gaan controleren op de
verlofaanvragen en ongeoorloofd ( vakantie) verlof  direct te melden bij de leerplichtambtenaar
die vervolgens de mogelijkheid heeft een proces verbaal op te maken. Met name de dag voor
een vakantie zal strenger worden gecontroleerd ; de leerplichtambtenaar kan bij een
ziekmelding een huisbezoek afleggen als blijkt dat een eerder verzoek tot verlof op de
betreffende dag is afgewezen.   Snipperdagen Op onze school heeft ieder gezin de
mogelijkheid om 2 “snipperdagen” op te nemen op het moment dat dit passend is. Deze dagen
dienen minimaal 3 weken vooraf te worden aangevraagd middels het verlofaanvraagformulier. 
Er kan geen verlof aangevraagd worden in de week voor en na de zomervakantie.       
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Ziek melden 

Ziek melden

Wanneer uw kind door ziekte niet naar school kan komen, kunt u dat mondeling of telefonisch
doorgeven. Dat kan via elke leerkracht die u aan de lijn krijgt. U kunt uw niet afmelden via mail
omdat berichten via de mail niet tijdig gelezen worden.

Verzuimregistratie

Dagelijks wordt verzuim bekeken en geregistreerd door de groepsleerkracht. Indien een leerling
om 9.00 uur nog niet aanwezig is en hij/zij ook niet afgemeld is, probeert de leerkracht
telefonisch contact op te nemen met de ouders. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim
noteert de leerkracht dit in de verzuimregistratie en geeft dit door aan de directeur. Dit verzuim
wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar die vervolgens contact opneemt met de
ouders/verzorgers.
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Schooltijden 

De schooltijden op de Schakel zijn voor alle groepen hetzelfde.

We hanteren een continurooster. De schooltijden zijn als volgt:

Dag Tijd
Maandag 8:30 - 14:15
Dinsdag 8:30 - 14:15
Woensdag 8:30 - 12:30 
Donderdag 8:30 - 14:15
Vrijdag 8:30 - 14:15
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Lichamelijke opvoeding

Het gymrooster ziet er in 2021-2022 als volgt uit: 

Dag Tijd Basisgroep
Dinsdag 10.15-11.00 4/5
Dinsdag 11.00-11.45 6
Woensdag 11.30-12.30 7/8
Donderdag 09.00-10.00 6
Donderdag 10.15-11.00 4/5
Donderdag 11.00-11.45 7/8
Donderdag 12.30-13.30 2/3
Vrijdag 13.30-14.15 1/2
Sportkleding groepen 3 t/m 8

In de gymzaal bevelen wij voor de groepen 3 t/m 8 het dragen van sportschoenen aan; verder
dienen de kinderen een sportbroekje en een shirtje of een gympakje te dragen tijdens de
gymles. 
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Per fiets naar school

Alle leerlingen mogen met de fiets naar school komen. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid
adviseren wij u echter om uw kind zo veel mogelijk te voet naar school te laten komen.

Als uw kind toch met de fiets komt, moet de fiets in het fietsenrek worden gezet. 

Indien kinderen met de fiets komen, adviseren wij de ouders om samen met de kinderen de
school- thuisroute een aantal malen te fietsen en de kinderen te wijzen op de verkeersregels en
de gevaarlijke punten.
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Brengen/halen met de auto

We hebben het liefste dat u uw kind te voet naar school komt brengen.
Mocht het toch noodzakelijk zijn dat u uw kind met de auto brengt of komt ophalen, let u dan op
de volgende zaken?

Parkeer uw auto in de parkeervakken. Is daar geen plaats, rijd dan een stukje verder.
Let u er s.v.p. op dat u niet dubbel parkeert en dat omwonenden ook nog gebruik kunnen
maken van de weg en dat u hun oprit niet blokkeert?

Om opstoppingen te voorkomen willen we alle ouders verzoeken niet rond de uitgangen van de
fiestenstaling te wachten. Dit blokkeert de doorgang. Kinderen met fiets verliezen dan het
overzicht.

Komt u gerust wat verder de speelplaats op. Dat vinden wij prima!

Namens alle kinderen van de Schakel:

Bedankt voor uw medewerking!
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Gevonden voorwerpen

In de hal staat een bak met "Gevonden Voorwerpen".

Bent u iets kwijt van uw kind? U kunt altijd even binnen lopen en in de bak kijken. 

Na verloop van tijd stallen wij alles uit op een tafel in de hal. We kondigen dit aan via Isy en alle
leerkrachten laten alle kinderen even langslopen om te kijken of er iets van hun bij ligt.

Na afloop van dit "kijkmoment", ruimen we alles wat over blijft, op. We hopen op uw begrip in
deze.
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Eten en drinken op de Schakel

Wij willen ouders niet voorschrijven wat ze hun kinderen te drinken of eten meegeven naar
school. 

Wij streven er wel naar dat ouders hun kinderen op school gezond eten en drinken meegeven.
We zien graag dat leerlingen op school vooral fruit, groente en/of brood eten. Frisdrank zien wij
liever niet op school. Snoepgoed keuren wij sowieso af en is niet toegestaan. 

Dit betekent voor de eetmomenten op school:

Ochtendpauze

Op alle dagen mogen kinderen fruit en/of groente in de ochtendpauze eten. We zien liever geen
koeken of repen.  

Lunch 

Bij de lunch streven wij ernaar dat de kinderen boterhammen meenemen en wat fruit en groente
als toetje in een trommeltje. De gezondste keuze is een volkoren boterham, besmeerd met
halvarine en mager beleg. Als drinken adviseren we water of halfvolle en magere
zuivelproducten. Liefst geen pakjes maar in een drinkbeker voorzien van een naam. 

We hopen zo een beetje gezonde richting te geven voor het eten en drinken van de kinderen op
De Schakel.
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Verjaardagen

Het vieren van de verjaardag van kinderen.

Als uw kind jarig is, wordt daar ook op school aandacht aan geschonken. De ouders van
kinderen uit unit 1-2-3 mogen op de verjaardag met hun kind meekomen om in de groep enige
tijd het feest mee te vieren. In alle groepen maken we er een feestelijk moment van. De
kinderen krijgen krijgen op school een klein cadeautje als ze jarig zijn. Er wordt op onze school
niet getrakteerd bij verjaardagen. 

Het vieren van verjaardagen van leerkrachten.

Het vieren van de verjaardag van groepsleraren wordt per groep geregeld.
De verjaardagen van alle teamleden staan in de agenda op Isy.
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Foto's

Schoolfotograaf

Elk schooljaar komt een fotograaf op school. Hij/Zij maakt dan groepsfoto’s en foto’s van de
kinderen afzonderlijk. Verder worden er jaarlijks groepsfoto’s gemaakt.

U ontvangt van de fotograaf (via school) een kleine foto waarop de website en een persoonlijke
code staan vermeld. Via deze site kunt de foto's bekijken en eventueel bestellen.

Beeldmateriaal op onze site 

Op onze site vindt u een aantal foto’s van leerkrachten, ouders en leerlingen om een indruk te
geven van de sfeer en dagelijkse gang van zaken op school. Ieder schooljaar vragen we ouders
toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal op verschillende media.

Om te voorkomen dat er ongewenst foto's van onze leerlingen op het internet komen, vragen
we alle ouders die foto's nemen tijdens schoolactiviteiten,  deze niet te delen op sociale media
wanneer er ook nog andere dan uw eigen kind(eren) op staan.
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Hoofdluis

Om te vermijden dat hoofdluis de kop opsteekt, controleren we op advies van de GGD alle
kinderen regelmatig op hoofdluis.

Er zijn verschillende ouders bij het hoofdluis onderzoek betrokken. Deze ouders zijn
geïnstrueerd in het opsporen van hoofdluis en neten. De controle vindt plaats na elke
vakantie. Indien er tussendoor meldingen binnenkomen van hoofdluis en/of neten zal er een
extra controle gedaan worden. 

Indien er bij een leerling hoofdluis en/of neten wordt geconstateerd, zal de leerling zelf, op een
discrete manier, worden ingelicht. Ook de leerkracht wordt in kennis gesteld. Een van de
luizenmoeders of de leerkracht zal de ouders hierover informeren. Ook worden alle ouders van
de desbetreffende groep via ISY geïnformeerd dat er hoofdluis is geconstateerd in de groep. Na
2 weken zal er een hercontrole plaatsvinden van de hele klas waar desbetreffende leerling in
zit. Ouders kunnen altijd meer informatie opvragen bij de GGD of via de website
www. landelijksteunpunthoofdluis.nl.

In de bijlage vindt u een folder wat u kunt doen als er hoofdluis is geconstateerd.

Contactpersoon: Kelly Cornelissen, 06-29020986
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Protocol tegen pesten

Onze school hanteert een protocol tegen pesten om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. In
het protocol staat omschreven hoe wij handelen mocht het zich toch voordoen op onze school.
Daarnaast zijn we een Vreedzame School. Dit vooral om in te kunnen steken op het weerbaar
maken van alle kinderen. 
U kunt het protocol lezen door op onderstaande link te klikken.
Protocol tegen pesten.
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Gezinscoach

Even kennismaken.. 

Ik ben in dienst van de gemeente Horst aan de Maas als gezinscoach. Als gezinscoach ben ik
de contactpersoon van Basisschool de Schakel. Als er zorgen of vragen zijn rondom het
opvoeden of opgroeien van een kind binnen deze school ben ik voor zowel leerkrachten als
ouders beschikbaar voor hulp of advies.

School of ouders kunnen mij inschakelen als zij vragen hebben of vastlopen. Er zal dan een
vraagverhelderingsgesprek plaatsvinden. Dit wil zeggen dat we samen bekijken wat er aan de
hand is en welke oplossingen er mogelijk zijn. Ook ben ik via mail of telefoon bereikbaar voor
vrijblijvend advies. Als gezinscoach kan ik vervolgens een adviesfunctie vervullen maar ook
doorverwijzen naar externe hulp mocht dit nodig zijn. 

De contacten verlopen altijd via het KT-lid ondersteuning van de Schakel. In dit geval Hubertine
Dirkx.

Met vriendelijke groet,

Romana Venhovens

Gezinscoach gebiedsteam Maas.
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Verzekering en kostbare spullen

Onder de WA-verzekering van de school vallen de personeelsleden, vrijwilligers en de
overblijfkrachten. De verzekering is uitsluitend van kracht tijdens het verblijf op school, evenals
datgene wat in schoolverband gebeurt, zoals

Schoolreisje
Zwemmen
Excursie
Sportdag
Etc.

We verzoeken u uw kinderen geen dure spullen mee te geven. Deze vallen niet onder
deze verzekering. Een gsm mag alleen met instemming van de groepsleerkracht mee naar
school worden genomen.
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Typecursus

In overleg met de ouderraad maken we gebruik van Padxpress voor het geven van typeles.

Zij maken gebruik van de Typetuin van uitgeverij Zwijsen. De kinderen leren met 10 vingers
blind typen. Het is een adaptief programma. De kinderen krijgen een licentie zodat ze thuis ook
kunnen oefenen met het programma.

We informeren onze ouders ieder schooljaar via ISY over het typen.
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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. Dynamiek
Scholengroep heeft een meldcode die voor al haar medewerkers geldt.

Als een leerkracht een ernstig 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 collega en zo nodig 'Veilig thuis' raadplegen;
stap 3: gesprek met de leerling en/of ouders;
stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling;
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 hem bij die afweging
houvast.
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Vervanging bij ziekte van leerkrachten

We streven ernaar mogelijk lesuitval te voorkomen. Er zijn wel grenzen aan
onze mogelijkheden.

Die grenzen worden bereikt als de deugdelijkheid voor het onderwijs aan andere groepen
kinderen in gevaar komt.

 

Verzuim door een leerkracht wordt gemeld bij de directie. Deze probeert zo spoedig
mogelijk vervanging te regelen. Als er geen vervangers zijn of indien zich in de loop van de dag
calamiteiten voordoen, is ons uitgangspunt dat we proberen in elk geval kinderen de eerste dag
op school op te vangen.

 

Het kan voorkomen dat meerdere leerkrachten zich op een dag ziek melden en er geen
vervangers zijn. Dan is het "nood breekt wet" en zullen we het niet waar kunnen maken dat we
kinderen in ieder geval op dag één op school kunnen opvangen.  

Is voor meer dan een dag geen enkele vervanging te regelen, dan blijft die groep vanaf dag
twee thuis. De ouders / verzorgers van de leerlingen uit die groep worden de dag tevoren via
ISY op de hoogte gebracht. We bekijken of er dan vanaf dag twee thuisonderwijs gegeven kan
worden. 

Het thuisblijven van de kinderen zal gemeld worden bij het bestuur.

Wij zullen altijd alle mogelijke moeite blijven doen om kinderen goed onderwijs te geven
en om vervanging te regelen. Het laatste wat wij willen, is kinderen naar huis sturen en
werkende ouders op te zadelen met een probleem. 
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Cito toetsen

Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen gebruiken we van Cito "Leerling in
Beeld".  Met de daarbij behorende toetsen bepalen we waar een kind staat in zijn ontwikkeling.
Zo kunnen we goed inspelen op de onderwijsbehoeften van uw kind.

Om u zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkeling van uw kind geven we voortaan de
groeigrafiek vanuit dit Cito leerlingvolgsysteem mee bij het rapport/portfolio.
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Schakellied

Onze school heeft een een schoollied dat vak gezongen wordt bij allerlei gelegenheden.

Klik hier voor het lied.

Klik hier voor de tekst
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Rookvrij schoolplein

Zien roken doet roken.

Daarom vinden we het beter dat onze kinderen niemand zien roken in de school en op het schoolplein.

Onze school en ons schoolplein zijn daarom Rookvrij. 

Bij de ingangen van het schoolplein wordt dat middels een bord en 2 stoeptegels duidelijk gemaakt.
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Interne Vertrouwenspersoon heet voortaan
schoolcontactpersoon
De schoolcontactpersoon is er voor iedereen die met de school te maken heeft. Dus leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en stagiaires kunnen, wanneer het nodig is, terecht bij de
schoolcontactpersoon.

Wanneer er een probleem ontstaan is, dan is overleg met de betrokkene de eerste stap die gezet moet worden. Misschien is diegene zich er nog niet bewust van dat er een probleem is, of heeft hij/zij zich
niet gerealiseerd dat het zo’n belangrijk punt is. Of….. misschien is er wel sprake van een misverstand. Het is belangrijk dat degene die het probleem ter sprake wil brengen in een eerste toenadering niet
beschuldigend te werk gaat, maar rustig uitlegt met voorbeelden wat (voor hem/haar) het probleem is.
Als het overleg met de betrokkene te weinig oplevert; als je geen gehoor vindt en ook geen hulp vindt bij een leerkracht/collega/teamleider/directie om naar de betreffende persoon toe te stappen of als het
probleem te maken heeft met ongewenst gedrag, dan kan je terecht bij de schoolcontactpersoon of de extern vertrouwenspersoon. 

De schoolcontactpersoon en de extern vertrouwenspersoon kunnen beiden als eerste aanspreekpunt dienen. De schoolcontactpersonen en/ of extern vertrouwenspersoon zullen zich hierbij discreet,
objectief en onafhankelijk opstellen. Zij zijn voor de uitvoering van hun taak verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag. Voor de extern vertrouwenspersoon van Stichting Dynamiek geldt dat hij
geen aangifte- of meldplicht heeft.

Wat doet de schoolcontactpersoon?
luisteren naar de klacht;
helder krijgen waar het om gaat;
nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen;
in geval van ongewenst gedrag zal de contactpersoon doorverwijzen naar de extern vertrouwenspersoon; Bij ongewenst gedrag kunt u denken aan: (sexuele) intimidatie, rascisme,
agressie en geweld, diverse vormen van pesten of andere zaken die het werken en leren onaangenaam maken.
samen eventueel zoeken naar bevredigende mogelijkheden om de klacht aan te pakken. Dit kan zijn het eventueel verwijzen of opvang regelen of het begeleiden bij het indienen van een
klacht.
tenslotte zal de schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon zich op de hoogte stellen of de aanleiding van de klacht daadwerkelijk is weggenomen.
Op De Schakel is Ankie Kleuskens schoolcontacpersoon: ankie.kleuskens@dynamiek.nu
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Klachtenregeling en extern vertrouwenspersoon
Overal waar mensen werken kan iets fout lopen, ook op De Schakel.
Vaak heeft het ermee te maken dat er verkeerde inschattingen zijn gemaakt of dat er iets mis loopt in de communicatie.

Met de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van onze school.
Naast ouders en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap van Dynamiek Scholengroep klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen, beslissingen of nalatigheid van het bestuur van
Dynamiek Scholengroep en personeel of van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.
Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met de klacht nergens anders terecht kan. 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 worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op
de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep.
Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie,
geweld en pesten.
Klachten kunnen worden ingediend bij het bestuur van Dynamiek Scholengroep of de
klachtencommissie. Deze klachtencommissie is onafhankelijk.
Indien een klacht wordt ingediend bij het bestuur van Dynamiek Scholengroep verwijst het bestuur de klager naar een vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de klachtencommissie. 
Het bestuur kan er ook voor kiezen de klacht zelf af te handelen indien het van mening is dat de klacht op eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.

De functie van externe vertrouwenspersoon voor de scholen binnen Dynamiek Scholengroep wordt ingevuld door de GGD Limburg Noord, Postbus 1150, 5900 BD Venlo. De werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon bij de
GGD worden uitgevoerd door een functionaris van de afdeling Jeugdgezondheidszorg, bereikbaar via 077-8504855 (secretariaat JGZ, vragen naar de externe vertrouwenspersoon). De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en
gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. 

 

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat tevens na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Is dit het geval dan begeleidt zij de
klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Indien dit wenselijk of noodzakelijk wordt geacht verwijst de vertrouwenspersoon de klager naar andere
instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
De klachtenregeling en de namen van de commissie kunt u vinden op www.geschillencies-klachtencies.nl 
Voor aanmelding van een klacht en vragen hierover kunnen betrokkenen terecht bij de ambtelijk secretaris van de Landelijke bezwaren-, geschillen- en klachtencommissie voor het katholiek onderwijs:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel 070-392.55.08 (van 9.00 - 12.00 uur)
Fax 070-302.08.36
Info@geschillencies-klachtencies.nl
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Privacy

Vanaf het moment dat je als ouder je kind aanmeldt bij een van de Dynamiek-scholen,
start er een uitwisseling van persoonlijke gegevens van zowel ouder als kind. De
wetgeving schrijft voor dat er zorgvuldig met deze gegevens dient te worden omgegaan. 

De scholen van Dynamiek bieden kwalitatief goed onderwijs aan. Daarbij worden steeds meer
digitale leer-, administratie-, en communicatiemiddelen gebruikt. Bij dat gebruik kunnen
privacygevoelige gegevens worden uitgewisseld.

AVG
De nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die
de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt en sinds 25 mei 2018 van kracht is, regelt
dat die groeiende stroom van privacygevoelige gegevens op een veilige manier
behandeld wordt. Dynamiek Scholengroep heeft een passend Informatie Beveiliging en Privacy
beleid en een Privacy reglement ontwikkeld dat aansluit bij de AVG. Dit Privacy reglement kan
op deze pagina gedownload worden. Daarna is ook bijlage C – Privacyverklaring voor
schoolgegevens van leerlingen hier te vinden.

Toestemming
Als ouder is het van belang dat je erop kunt vertrouwen dat Dynamiek de privacy van jou en je
kind goed beschermt. Dat houdt in dat wij alleen echt benodigde gegevens van je vragen en
duidelijk aangeven wat wij met de gegevens doen. Voor het gebruik van de gegevens wordt ook
toestemming gevraagd. Dat geldt zeker voor het gebruik van foto’s en video’s. Deze
toestemming wordt jaarlijks herhaald en je hebt het recht als ouder om deze elk moment weer in
te trekken.

Privacy maatregelen
Scholengroep Dynamiek zorgt ervoor dat er verwerkersovereenkomsten zijn met de aanbieders
van leerprogramma’s waar scholen gebruik van maken. Daarnaast worden de gebruikte
computers, de digitale leermiddelen en de ict infrastructuur goed beveiligd. Alle medewerkers
van Dynamiek hebben voldoende kennis om het privacybeleid en de AVG goed te kunnen
uitvoeren. Scholengroep Dynamiek heeft een externe FG aangesteld in de persoon van Theo
Kusters van Privacycollectief volgens de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer
informatie over de FG vindt u hier en via het Nederlands Genootschap voor de Functionaris
voor de Gegevensbescherming, het NGFG. 

Mocht u vragen hebben kunt u een e-mail sturen naar privacy@dynamiek.nu

 

BIJLAGE C - PRIVACYVERKLARING VOOR SCHOOLGEGEVENS VAN LEERLINGEN

 

Bijlage D - Privacyreglement Dynamiek
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Schoolbibliotheek

Basisschool De Schakel heeft een schoolbibliotheek. Samen met BiblioNu kunnen we zo een belangrijke
bijdrage leveren aan het leesplezier van uw kind. We willen dan ook graag dat zoveel mogelijk
kinderen gebruik maken van onze schoolbibliotheek.

 

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er
dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. Doel: kinderen stimuleren om
meer te lezen en om kinderen bewuster met internet, social media en games om te leren gaan.

Meer informatie over de schoolbibliotheek of het uitleen regelement vindt op de boekenplank van ISY.
heeft u vragen over de schoolbibliotheek? Neem dan contact op met Sandra Lamers. Zij is een
medewerker van de bibliotheek en ondersteunt ons bij de ontwikkeling van kinderen op het gebied van
leesplezier en digitale geletterdheid. 

Op maandagmiddag kunnen de kinderen onder schooltijd boeken lenen om thuis te lezen.

Wil je weten of een bepaald boek aanwezig is in onze schoolbibliotheek? Kijk dan in onze catalogus http
s://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7703/search/iets/waanzinnige%20boomhut

 

 

Voor meer informatie over de openingstijden, reserveringen van de bibliotheken Horst en
Venray kunt u terecht op  www.biblionu.nl
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Pivacy
Vanaf het moment dat je als ouder je kind aanmeldt bij een van de Dynamiek-scholen, start er een uitwisseling van persoonlijke gegevens van zowel ouder als kind. De wetgeving schrijft voor dat er zorgvuldig met
deze gegevens dient te worden omgegaan. 

De scholen van Dynamiek bieden kwalitatief goed onderwijs aan. Daarbij worden steeds meer digitale leer-, administratie-, en communicatiemiddelen gebruikt. Bij dat gebruik kunnen privacygevoelige gegevens worden uitgewisseld.

AVG
De nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt en sinds 25 mei 2018 van kracht is, regelt dat die groeiende stroom van
privacygevoelige gegevens op een veilige manier behandeld wordt. Dynamiek Scholengroep heeft een passend Informatie Beveiliging en Privacy beleid en een Privacy reglement ontwikkeld dat aansluit bij de AVG. Dit Privacy
reglement kan op deze pagina gedownload worden. Daarna is ook bijlage C – Privacyverklaring voor schoolgegevens van leerlingen hier te vinden.

Toestemming
Als ouder is het van belang dat je erop kunt vertrouwen dat Dynamiek de privacy van jou en je kind goed beschermt. Dat houdt in dat wij alleen echt benodigde gegevens van je vragen en duidelijk aangeven wat wij met de gegevens
doen. Voor het gebruik van de gegevens wordt ook toestemming gevraagd. Dat geldt zeker voor het gebruik van foto’s en video’s. Deze toestemming wordt jaarlijks herhaald en je hebt het recht als ouder om deze elk moment weer
in te trekken.

Privacy maatregelen
Scholengroep Dynamiek zorgt ervoor dat er verwerkersovereenkomsten zijn met de aanbieders van leerprogramma’s waar scholen gebruik van maken. Daarnaast worden de gebruikte computers, de digitale leermiddelen en de ict
infrastructuur goed beveiligd. Alle medewerkers van Dynamiek hebben voldoende kennis om het privacybeleid en de AVG goed te kunnen uitvoeren. Scholengroep Dynamiek heeft een externe FG aangesteld in de persoon van Theo
Kusters van Privacycollectief volgens de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de FG vindt u hier en via het Nederlands Genootschap voor de Functionaris voor de Gegevensbescherming, het NGFG. 

 

Mocht u vragen hebben kunt u een e-mail sturen naar privacy@dynamiek.nu

                             31 / 50



Schoolgids Basisschool de Schakel - Broekhuizenvorst

Protocol effectief en correct internetgebruik
De kinderen kunnen op school gebruik maken van internet.
Internet wordt binnen de school gebruikt om het onderwijs te verrijken. 
Ook in methodes, lesmaterialen en onderwijssoftware wordt steeds meer verwezen naar relevante websites voor aanvullend, actueel en/of alternatief materiaal. De software bij methodes kan door kinderen ook via internet benaderd
worden.
Voor een effectief en correct gebruik van internet hebben de leerkrachten met elkaar de volgende afspraken gemaakt :

Internet wordt gebruikt voor educatieve doeleinden;
Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken;
De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen; wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is immers meestal niet hun schuld;
Regels en wetten met betrekking tot copyright en AVG nemen wij in acht;
Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen;
Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders;
De Bottel publiceert zelf ook foto’s op hun website. Aan het begin van het schooljaar zal aan ouders gevraagd worden of ze daar bezwaar tegen hebben.  
Voor e-mail geldt ook het briefgeheim. Echter op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen inzien;
De leerkracht heeft het recht om de “geschiedenis” op de computer te bekijken;
Bij misbruik door leerlingen van de computer, ook buiten school,  zullen we de ouders/verzorgers informeren.

Enkele aanvullende tips voor kinderen (ook voor thuis)

 

Geeft nooit persoonlijke informatie door op internet. Denk hierbij aan namen, adressen en telefoonnummers.
Gebruik een andere naam (nickname) bij spelletjes en chatten.
Leg geen verdere contacten met iemand zonder toestemming van de leerkracht/ouders.
Verstuur geen e-mail met foto’s van jezelf of anderen zonder toestemming van de leerkracht/ouders
Lees en beantwoord geen e-mails van onbekenden en open zeker geen bijlagen gestuurd door onbekenden (daar kan een virus inzitten).
Beantwoord geen e-mail waarbij je je niet prettig voelt, of waarvan je weet dat dit niet hoort. Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.
Wil je meer weten over veilig internetten? Ga dan naar: www.diplomaveiliginternet.kennisnet.nl.
Tegenwoordig kun je cyberpesten ook melden via www.vraaghetdepolitie.nl (kopje internet). Via www.internetsporen.nl kun je bekijken hoe je de bewijzen van het cyberpesten kunt vastleggen.
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Verzekeringen

Door het bestuur is voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
Verzekerden zijn de leerlingen, personeelsleden, stagiairs, vrijwilligers inleenkrachten en al
degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school verband houdende activiteiten
deelnemen. De dekking van deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren
c.q. de evenementen in schoolverband, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of
zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteit vergt.
De verzekering dekt lichamelijke schade en bijvoorbeeld niet een kapotte jas, bril of fiets.
Wanneer eigendommen van kinderen onder schooltijd beschadigd of vernield worden, is dit
meestal tengevolge van spel. De school is hiervoor niet door de ouders aansprakelijk te stellen,
tenzij er sprake is van nalatigheid van leerkrachten. 
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Organisatie

Voor- en Buiten Schoolse Opvang en Kinderdagopvang

Onze school werkt nauw samen met Kinderopvang " 't Nest " te Grubbenvorst.

Deze stichting organiseert voor ons de voorschoolse opvang, de buitenschoolse opvang en de
kinderdag- en peuteropvang.

Hebt u interesse in opvang of wilt u meer weten over " 't Nest "?

Website: Kinderopvang 't Nest
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Leerlingenraad

Waarom hebben we een leerlingenraad?

We willen graag serieus omgaan met de mening van het kind. Het kan de school helpen om de
kwaliteit te verbeteren. Daarbij benadrukken we de verantwoordelijkheid, inbreng en
zelfstandigheid van de leerlingen.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich serieus genomen voelen en dat ze weten dat ze
invloed kunnen hebben op het schoolgebeuren.

Middels een leerlingenraad bevorderen we ook het actief burgerschap. Kinderen maken
spelenderwijs kennis met democratische beginselen.

Door een grotere betrokkenheid willen we het plezier op onze school vergroten.

Organisatie

De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen van de basisgroepen 5 tot en met 8. Aan het begin
van ieder schooljaar worden de leerlingen gekozen. De kinderen mogen één keer in hun
schoolloopbaan deel uitmaken van deze raad. De raad vergadert 5 keer per jaar.
Agendapunten kunnen door alle kinderen, ouders, leerkrachten en de directeur ingebracht
worden. De agenda wordt van te voren in de groep besproken en de groep kan ook als geheel
een bespreekpunt indienen. Er wordt door een leerling van groep 8 en juf Miriam een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt naar iedere groep gestuurd. Ouders krijgen een kort verslag op Isy.
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Ouderraad

De ouderraad is de officiële vereniging van alle ouders. Vergaderingen zijn altijd openbaar en
de ouderraad is er om de belangen van ouders en kinderen te behartigen.

Leden en functies Functie Naam
Voorzitter Eva van de Wijdeven
Secretaris Ilse Willems
Penningmeester Jolanda Ceelen
Lid Anastasia Evertz
Lid Annelieke Francken
Lid Franka Camps
Lid Maaike Kruijt
Lid Mirjam Bos-Geurtz
Lid Monika Mikula
Lid Monique Cleven
Lid Patrice Camatta-Gomes

 

Ouderbijdrage

Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt er geen vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd door de scholen van
Dynamiek Scholengroep. Dit hebben de ouderverenigingen/ ouderraden in overleg met Dynamiek
besloten. In het kader van gelijke kansen stelt Dynamiek voor élk kind een bedrag beschikbaar voor
activiteiten die voorheen betaald werden uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Een betekenisvolle en rijke leeromgeving is onderdeel van onze onderwijsvisie. Dynamiek vindt het
belangrijk dat álle kinderen (ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond) mee moeten kunnen doen.
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Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR).De MR staat als orgaan tussen het
bestuur en de GMR enerzijds en de ouders en teamleden anderzijds. De MR is een raad die al
vele jaren actief is. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het
onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren ze de kwaliteit van het onderwijs, de
voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders
dan de oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande
activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen
uit de ouders en uit de teamgeleding.

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of
de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat
moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De
MR heeft de taak over alle zaken die de school aangaan, mee te denken en adviezen te geven.
In een aantal zaken is het bestuur verplicht de MR eerst instemming of advies te vragen voordat
zij een besluit neemt. Ook kan de MR zelf het initiatief nemen om onderwerpen aan te dragen
bij directeur en schoolbestuur. De MR bestaat uit een evenredige afvaardiging van ouders en
leerkrachten. Op De Schakel bestaat de MR uit 4 personen: twee ouders en twee
personeelsleden:

Oudergeleding:

· Marie-Antonette Thijssen (voorzitter)

· Per Wijnands

Personeelsgeleding:

· Anke Tacken

· Ankie Kleuskens

Wanneer U als ouder iets bespreekbaar wilt maken op school, is de eenvoudigste weg het
benaderen van de groepsleerkracht, de directeur of één van de ouders binnen de MR.

De MR-vergaderingen zijn openbaar, tenzij de voorzitter (bij bepaalde agendapunten) de
vergadering besloten verklaart. Ouders die een vergadering willen bijwonen, kunnen zich van
tevoren aanmelden bij de voorzitter. Na iedere vergadering staan de besproken punten op ISY.
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Kwaliteitsteam

Iedere school van Dynamiek werkt met een Kwalitieits Team (KT). Hierin zitten leraren met
specifieke kennisgebieden (bijvoorbeeld: taal, rekenen, gedrag, jonge kind specialist, kinderen
met een ontwikkelingsvoorsprong) en coaching vaardigheden.

Het doel is kwaliteit van onderwijs te verhogen, eigenaarschap bij leraren te vergroten en
innovatie vorm te geven. Daarnaast zal het KT er zorg voor dragen dat de doorgaande lijn voor
de leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag (o.a. zorgniveau 2 en indien nodig 3) niet
uit het oog wordt verloren.

Ons KT voor 2022-2023:

Hubertine Dirkx : KT lid ondersteuning 
Miriam Derks-Jetten: KT lid Unit 1-2-3
Ankie Kleuskens: LT lid Unit 4-8

 

Daarnaast hebben we:

Specialist Meer - en Hoogbegaafdheid: Melanie van de Manakker
Vakleerkracht Muziek: Miko Derks
W&T&I coach: Rianne Goumans
Anders leren / HOI: Anke Tacken
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Dynamiek scholengroep
Op 1 januari 2005 is Dynamiek Scholengroep van start gegaan. Dynamiek Scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum. Ruim 3500 kinderen bezoeken de scholen van
onze stichting. Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Dit houdt in dat het College van Bestuur het centrale bestuursorgaan van de Dynamiek scholengroep is. Het
College van Bestuur wordt gevormd door Dorien Sommers. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een stafbureau, gehuisvest op Expeditiestraat 3a te Horst.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat het College van Bestuur met advies terzijde.

Postadres:
Postbus 6162
5960 AD Horst

Telefoon: 077-4678020
Email: info@dynamiek.nu

 

 

Meer informatie vindt u op de website van onze organisatie www.dynamiek.nu
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Specifieke onderwijsbehoeften

Passend onderwijs is in principe voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor
speciaal basisonderwijs bedoeld, maar zoomt in op leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoeften. 

Al onze scholen hebben school ondersteuning profielen opgesteld. In zo’n school
ondersteunings profiel (SOP) wordt vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan
leerlingen die dat nodig hebben. 

Klik hier om het SOP van de Schakel te bekijken.

In de meeste gevallen sluit het onderwijs, dat een kind in de groep krijgt, goed aan bij zijn of
haar ontwikkeling. Dit noemen we?Ondersteuningsniveau 1. 

Maar er zijn kinderen bij wie het leren op school niet zo vanzelfsprekend verloopt. Soms kan de
school dan zelf extra hulp bieden. Dit noemen we?Ondersteuningsniveau 2. 

De school kan ook deskundigheid of begeleiding van buitenaf inroepen. Dit noemen we
Ondersteuningsniveau 3. 

 

Onderwijs blijft altijd maatwerk en laat zich niet altijd vangen in profielen en niveaus. In
samenwerking met het kind en de ouders streven wij naar een zo optimaal mogelijk leerklimaat
en doen ons uiterste best om tegemoet te komen aan alle specifieke ondersteuningsbehoeften. 
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Leerlingen met lees- en spellingsproblemen

De interne begeleiders van de basisscholen van Dynamiek Scholengroep hebben, met
ondersteuning van het BCO (Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding), de afgelopen
jaren gewerkt aan het verbeteren van de begeleiding van kinderen met lees- en
spellingproblemen. Dit heeft geleid tot een werkwijze, die geldt voor alle scholen van ons
schoolbestuur. Hierbij is het Protocol Leesproblemen en Dyslexie , een uitgave van het
Expertise Centrum Nederland te Nijmegen, de leidraad voor de school. 

Uitgangspunten die door alle betrokken scholen gehanteerd worden, zijn:
Op onze school wordt ingezet op preventie en waar nodig op de behandeling van alle lees- en
taalproblemen. Het gaat dus niet alleen om kinderen met dyslexie, maar om alle kinderen met
problemen bij lezen en taal.
Als bij uw kind ernstige lees- en/of spellingproblemen gesignaleerd worden, worden door onze
school, volgens afgesproken criteria, handelingsplannen opgezet die vervolgens in een dossier
opgenomen worden. De intern begeleider beoordeelt dit samen met de orthopedagoog van het
BCO . Als zij tot de conclusie komen dat de leerling extra hulp nodig heeft op lees- en
taalgebied, dan wordt de leerling behandeld als zou hij/zij een dyslexieverklaring hebben. Onze
school is toegerust om uw kind op een goede en verantwoorde manier te begeleiden. Vanaf de
start van dit traject wordt u als ouder bij de ontwikkelingen betrokken.
Mocht blijken dat een leerling dyslexiebegeleiding nodig heeft die de zorgmogelijkheden van de
school overstijgt, dan kan de ouders geadviseerd worden om voor behandeling een beroep te
doen op de vergoedingsregeling van uw zorgverzekeraar. 
Indien u als ouder om andere redenen het wenselijk vindt een dyslexie-onderzoek te laten
doen, zijn de kosten daarvan voor rekening van uzelf. Onze school erkent alleen de
onderzoeken gedaan door gezondheidspsychologen en daartoe erkende instellingen, conform
het Dyslexieprotocol.

Dynamiek scholengroep heeft een Dyslexieprotocol voor al haar scholen waarin het beleid is
opgenomen hoe scholen van Dynamiek handelen bij Dyslexie.

We verwijzen hier graag naar het protocol.
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Leerlingen met een leerachterstand
De groepsleerkracht bespreekt tijdens leerling/groeps besprekingen de betreffende leerling.

Soms is er sprake van een kortdurende achterstand.  Is het een probleem dat langer duurt, dan gaan we verder met het opstellen van een HGPD. (Handelingsgerichte procesdiagnostiek). We kijken waar het kind staat, hoe we
daarmee verder kunnen. Het is een proces dat door loopt, waarbij je probeert om steeds maatwerk te leveren.
Als er voldoende gegevens zijn van de betreffende leerling, worden er handelingsafspraken gemaakt. Deze afspraken worden gemaakt en vastgelegd door de groepsleerkracht en het kwaliteitsteamlid, samen met de ouders en de
leerling.

 

Wanneer een leerling bij de toetsen uit het leerlingvolgsysteem blijft steken op eenzelfde laag niveau en dit duurt minimaal 1 jaar, dan worden de ouders uitgenodigd om  te bekijken hoe het beste verder gegaan kan worden. Meestal
zal dit leiden tot het gaan volgen van een “eigen leerlijn” voor de leerling. Het klassikale programma wordt losgelaten en de leerling gaat op zijn/haar eigen niveau met het betreffende vakgebied aan de slag. Eea zal dan vanaf groep
6 worden beschreven in een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor dat kind.
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Meer- en hoogbegaafde leerlingen
Er was een herijking nodig ten aanzien van visie, adequate signalering en een adequaat aanbod op alle scholen aan hoogbegaafde kinderen. Recent is de nieuwe beleidsnotitie voor hoogbegaafde kinderen vastgesteld. Over het
beleid is positief geadviseerd door de GMR, wat ervoor zorgt dat dit beleid in werking gaat (mei 2019). Via de notitie wordt vorm gegeven aan extra impulsen om passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen op alle scholen te
bewerkstelligen.

Er staan vier doelen centraal:

1.       Op elke school worden (hoog)begaafde kinderen tijdig een goed gesignaleerd

2.       Op elke school is een adequaat en boeiend aanbod voor (hoog)begaafde kinderen

3.       Expertise wordt vergroot

4.       Er is een thuisnabije peergroep-ontmoeting voor (hoog)begaafde kinderen.

Om deze doelen te bereiken zijn diverse actiepunten geformuleerd. Het eigenaarschap voor de uitwerking en vormgeving ligt op de scholen, in het kader van thuisnabij onderwijs voor alle kinderen.

Daarnaast is op Dynamiek-niveau (bovenschools) een expertteam HB actief voor procesbegeleiding en inspiratie op signalering en passende onderwijsaanpassingen. Er kan gebruik gemaakt worden van specialistische expertise voor
complexe vragen ten aanzien van individuele kinderen.

Download hier het nieuwe beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid.

Op onze school krijgen meer- en hoogbegaafde leerlingen extra aanbod via de verrijkingsgroepen op de eigen school.

Daarnaast kunnen kinderen die daarvoor in aanmerking komen gebruik maken van een peergroep voor deze doelgroep op de donderdagochtend. Deze peergroep is voor kinderen van de Bottel-Schakel-Brink-Kameleon.
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Contact met externe instanties

Het Voortgezet Onderwijs

Onze school werkt nauw samen met scholen in het Voortgezet Onderwijs (VO) in
Noord-Limburg. Veel van onze kinderen stromen uit naar de scholen voor VO in Venlo of Horst.

Hieronder vindt u de websites van deze scholen:

Dendron College
Citaverde College
Den Hulster
Blariacumcollege
Valuascollege
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BiblioNu Horst

Onze school heeft een eigen schoolbibliotheek. 

Onze schoolbibliotheek is geopend op:

maandagmiddag onder schooltijd voor schoolboeken
donderdagmiddag onder schooltijd voor boeken die mee naar huis kunnen worden
genomen (kinderen hebben dan hun bibliotheekpasje nodig)

We werken hierbij nauw samen met BiblioNu in Horst.

Website: BiblioNu Horst
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CultuurPad

CultuurPAD is een samenwerking van 3 Noord-Limburgse schoolbesturen op het gebied van
cultuur.

Deze organisatie biedt voor alle groepen jaarlijks een cultureel programma. Op deze wijze krijgt
elk kind tijdens zijn/haar schoolloopbaan  te maken met kunstuitingen op het gebied van toneel,
dans, muziek en beeldende kunst. Wij als school kiezen zelf uit het kunstmenu uit welk aanbod/
voorstellingen aansluiten bij ons programma en de thema’s waarmee we bezig zijn. Vaak zijn
de voorstellingen in ‘het Gasthoes’ te Horst of in DOK6 te Panningen.  Voor De Bottel is dit
een mooie manier om de kinderen reeds op jonge leeftijd kennis laten maken met kunst,
muziek, toneel en theater. Dit Kunstmenu is mede mogelijk door bijdragen van de provincie en
de gemeente.
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Stichting Leergeld

De stichting Leergeld stelt zich ten doel het bieden van hulp zowel financieel als materieel aan
jongeren, woonachtig in de Gemeente Horst aan de Maas, die bij hun ontplooiing tekort komen
doordat het gezin waartoe ze behoren onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en
waarvoor de wettelijke voorzieningen niet toereikend of nog niet ter beschikking staan.

Doelgroep zijn alle leerlingen in Basis- en Voortgezet onderwijs in Horst aan de Maas.

De stichting wil bevorderen dat kinderen en hun ouders en/of verzorgers het gevoel krijgen en
behouden erbij te horen en werkelijk deel te nemen aan het sociale leven in school en
maatschappij.

Aanvragen worden beoordeeld volgens een landelijk protocol, waarbij thans 110% van het
bijstandsniveau als richtlijn gehanteerd wordt.

De maximumbijdrage voor school / sport bedraagt € 225,- per jaar en een toelage wordt
uitgekeerd aan scholen / sportverenigingen.

Externe leerlingen worden doorverwezen naar de eigen woongemeente.

Aanvragen kunnen ingediend worden via info@leergeldhorstaandemaas.nl

Website: http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/
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Centrum voor Jeugd en Gezin

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord richt zich op alle kinderen van 0-19 jaar en
hun ouders en/of verzorgers. Ze bewaken, bevorderen en beschermen de gezonde groei en
ontwikkeling van kinderen zowel lichamelijk als psychosociaal. Tot 4 jaar bezoekt uw kind
regelmatig het consultatiebureau. Voor kinderen in het reguliere en speciale basis- en
voortgezet onderwijs is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen.
Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd.

Iedereen kan bij het team Jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over
gezondheidsonderwerpen. Voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en het maken
en/of verzetten van een afspraak kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen:

Adresgegevens, hoofdkantoor
GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio
Drie Decembersingel 50
5921 AC Venlo-Blerick

Telefoon
Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 4-19 jaar: 088 - 11 91 111.

maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur
vrijdag van 08.30 - 14.00 uur.

Website: www.ggdlimburgnoord.nl
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Dienstverlening van de Gemeente
Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de participatiewet zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning en zorg van een groot deel van hun inwoners. Om goede ondersteuning en zorg te kunnen
bieden werkt de gemeente Horst aan de Maas met gebiedsteams. 

Met welke vragen kunt u bij de gebiedsteams terecht? 

vragen over opgroeien en opvoeden 
vragen over ondersteuning en zorg

Voor vragen over werk en inkomen kunt u terecht bij het team Werk en Inkomen van de gemeente dat samenwerkt met de gebiedsteams. 

Wat is een gebiedsteam?
De medewerkers van het gebiedsteam zijn het aanspreekpunt voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag. Het gebiedsteam is er voor u en uw omgeving. Het gebiedsteam bekijkt samen met u de situatie en bespreekt wat nodig
is in een zogeheten vraagverhelderingsgesprek. Vervolgens probeert de medewerker de krachten van uzelf en die van uw sociaal netwerk slim te bundelen. Ook kunnen vrijwilligers of andere organisaties een rol spelen in de
oplossing. Als het nodig is zorgen we dat u professionele of specialistische zorg en / of hulpmiddelen krijgt.
Het gebiedsteam bestaat uit een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker, een gezinscoach en een zorgconsulent van de gemeente. Binnen het team is de gezinscoach de zorgprofessional op het gebied van opgroeien en
opvoeden. De gezinscoach is het aanspreekpunt voor het gezin en regisseert alle vragen, hulp en ondersteuning rondom het gezin. Ook schakelt de coach andere deskundigen in als dat nodig is.  De gezinscoach geeft ook advies en
ondersteuning aan professionals in de omgeving van het gezin, zoals scholen en de sportverenigingen.

Hoe kunt u ons bereiken?
Er zijn drie gebiedsteams in Horst aan de Maas:

Midden: Horst, Meterik, Melderslo, Hegelsom
Peel: Sevenum, Evertsoord, Kronenberg, America, Griendtsveen
Maas: Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Swolgen, Tienray, Meerlo

Onze school valt in gebiedsteam Maas.

De gezinscoach die betrokken is bij onze school is Peter de Jong.
Hebt u vragen over opgroeien en opvoeden dan kunt u contact opnemen met de gebiedsteams van de gemeente.
U kunt daarvoor terecht op onze website: www.horstaandemaas.nl of via een e-mail aan gemeente@horstaandemaas.nl.   
U kunt de gebiedsteams ook telefonisch bereiken via (077) 477 97 77, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. 
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't Nest
Onze school werkt nauw samen met Kinderopvang " 't Nest " te Grubbenvorst.

Deze stichting organiseert voor ons de voorschoolse opvang, de buitenschoolse opvang en de kinderdag- en peuteropvang.

Hebt u interesse in opvang of wilt u meer weten over " 't Nest "?

 Website: Kinderopvang 't Nest
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