Dé schakel naar jouw toekomst!

Naam bedrijf

Basisschool Meander staat voor passend onderwijs en een brede zorgreikwijdte
waar mogelijk. We sluiten aan op de verschillende onderwijsbehoeften, zodat alle
leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Middels gedegen analyses op groepsen leerlingniveau maken wij het onderwijs zo veel mogelijk passend voor iedere
individuele leerling.
Start- en schakelvoorzieningen
Met behulp van onze (start) schakelvoorzieningen kunnen wij er voor zorgen dat
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen ontwikkelen, passend bij hun
mogelijkheden én naar behoeften. Dit geldt ook voor leerlingen die meer uitdaging
nodig hebben.
Wij geloven in de innerlijke kracht tot ontwikkeling en bieden jonge risicoleerlingen
dan ook de kans om zich langer te ontwikkelen in onze startklas. Op deze wijze hebben wij (gedurende langere tijd) de mogelijkheid om te onderzoeken of ons reguliere
aanbod passend is bij deze specifieke leerlingen.
Samenbrengen van onderwijs en zorg
Door onderwijs en zorg samen te brengen binnen onze school, verrijken wij onze
expertise en verruimen we ons aanbod. We streven naar een duurzame onderwijssetting, waarin we vanuit het denken in kansen hoge verwachtingen hebben.
Wij creëren een uitdagende en gestructureerde leeromgeving, waarin we kinderen
uitdagen om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen ontwikkeling. Samenwerken, samen leren en samen spelen zijn hierin onze uitgangspunten.
Ouders en school zijn nauw met elkaar verbonden. Samen werken we aan een optimale ontwikkeling van het kind.
Op basisschool Meander heerst een professionele werkcultuur. Onze teamleden
hebben kennis van de inhoud, didactiek en pedagogisch handelen. We maken gebruik van elkaars expertise en kennis. We zijn ambitieus en continu in ontwikkeling.
Basisschool Meander
De Insel 23
6442 AJ Brunssum
Tel. 045-5251183
e-mail:
info.abbsmeander@movare.nl
Postadres:
Postbus 39
6440 AA Brunssum
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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
Bedankt dat u voor Meander heeft gekozen! We hopen dat
u hier een fijne tijd zult hebben!
De basisschooltijd is een belangrijke tijd in de ontwikkeling
van u zoon / dochter. Wij willen hierin een belangrijke rol
vervullen en samen met u als ouder / verzorger intensief
samenwerken om vanuit goede verstandhouding met elkaar de ontwikkeling van uw zoon / dochter optimaal vorm
te geven.
Op basisschool Meander hebben wij een open cultuur en
vinden we goede communicatie heel belangrijk, daar is dit
welkomstboekje een voorbeeld van.
In dit welkomstboekje staat veel praktische informatie die voor u belangrijk zal zijn. Daarnaast geeft het inzicht in wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u zullen verwachten. Informatie over onze visie en hoe wij het onderwijs vormgeven, kunt u lezen in de
schoolgids en op onze website, www.bsmeander.net
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, bent u natuurlijk te allen tijde welkom bij de
leerkracht of de directie. We helpen u graag verder!
Wij hopen u regelmatig persoonlijk te ontmoeten op Meander, een bruisende school in
ontwikkeling waar wij trots op zijn!
Mede namens het team van basisschool Meander,
Janine Stelzmann, directielid / locatieleider
Martijn Somberg, directeur
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Gezonde School
Basisschool Meander is in het bezit van het Vignet Gezonde
School. Wij besteden onze tijd en aandacht voor gezondheid zo
effectief en efficiënt mogelijk. Wij werken planmatig en structureel aan gezondheid en een gezonde leefstijl van onze leerlingen.
Het vignet Gezonde School
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor
scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van
hun leerlingen. Omdat wij de themacertificaten 'Bewegen en
sport' en 'Welbevinden' hebben behaald, mag onze school zich
gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

VVE thuis (Voor en Vroegschoolse Educatie thuis)
Via het programma VVE thuis (Voor en Vroegschoolse Educatie thuis) dat inspeelt op de
gehele ontwikkeling van kleuters met speciale
aandacht voor de taal en denkontwikkeling
willen wij jullie meenemen in enkele thema's
die wij behandelen in de groepen.
Er zal bij enkele thema's een bijeenkomst
gepland worden waarin wij ongeveer 1 1/2
uur de bijbehorende materialen bekijken en bespreken om zo er voor te zorgen dat jullie
er samen met je kind mee aan de slag kunnen. Iedereen is van harte welkom!

BHV (bedrijfshulpverlening)
Al onze medewerkers zijn in het bezit van het certificaat bedrijfshulpverlener.
Twee disciplines vormen de pijlers van de bedrijfshulpverlening. Deze twee disciplines
worden gevormd door de eerste hulp en de brandtechnische aspecten.
Onze medewerkers zijn getraind in:
– Eerste hulp bij ongevallen/levensreddende handelingen
– Gebruik AED (defibrillator)
– Communicatie/het melden van incidenten
– Beperken en bestrijden van een beginnende brand
– Ontruiming
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Uw kind aanmelden
Voordat tot inschrijving wordt overgegaan, kunt u een kijkje
op school nemen en een gesprek met de directeur
aanvragen.
Tijdens dit bezoek ontvangt u een exemplaar van de
schoolgids, een inschrijfformulier en een ouderkalender.
Deze zijn ook op de schoolwebsite te downloaden.

Communicatie
De communicatie met de ouders verloopt op verschillende
manieren. We hebben een app (Parro), hierop komen de
berichten vanuit de groep en de school.
Heeft u zich nog niet aangemeld voor Parro of bent u uw
aanmeldgegevens kwijt, stuur dan een mailtje naar
frank.vaartjes@movare.nl.
Het kan ook zijn dat er een mail wordt verstuurd aan de ouders van een groep of de hele
school. Dit zal met name gebeuren bij langere teksten. Daarnaast wordt meerdere keren
per schooljaar de nieuwsbrief ‘t Meandertje uitgegeven.

Ziek melden
Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan
komen, verzoeken wij u dit voor half 9 aan school door te
geven, dit om misverstanden te voorkomen. Een ziek- of
afmelding kunt u telefonisch doorgeven: 045-5251183
Wat moet u melden:
Voornaam en achternaam, klas, reden afwezigheid en te
verwachten duur van het ziek zijn. Wij willen ook graag
weten om welke ziekte het gaat, dit in verband met
besmettingsgevaar.
Mocht uw kind meerdere dagen afwezig blijven, dan kunt u
uw kind dagelijks telefonisch, via Parro of via de mail (frank.vaartjes@movare.nl) ziek
melden. De eerste ziekmelding dient u echter telefonisch te doen! Als er een weekend in
de periode van ziek zijn zit, wordt u verzocht om na het weekend opnieuw ziek te melden.
Het is belangrijk om de school te laten weten, dat uw kind ziek is. Kinderen tussen de 5
en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen. Als een kind niet op school is en daar is
geen geldige reden voor, dan is dat ongeoorloofd verzuim.
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Verkeersexamen
Ieder schooljaar zullen de kinderen van groep 7 het
verkeersexamen afleggen. Dit examen bestaat uit een theorie- en
praktijkgedeelte.
Het praktijkgedeelte zal buiten de school plaatsvinden en zal
ondersteund worden door de schooladoptieagent.
Het theoriegedeelte zal veelal in april plaatsvinden. Dit examen
wordt afgelegd in het klaslokaal.

Gevonden voorwerpen
Om te voorkomen dat spullen zoekraken, is het handig
deze van een naamsticker of label te voorzien. Als uw
kind iets mist, raadpleegt u dan zo snel mogelijk de leerkracht van uw kind of vraag het even op de administratie.
De voorwerpen die wij op school gevonden hebben,
leggen wij in een grote bak die bij de ingang van de midden- en bovenbouw, in de nabijheid van de lift, te vinden is.

Waardevolle voorwerpen (kleding, telefoons, sieraden, speelgoed)
Kinderen moeten zich kunnen bewegen, binnen en buiten. Daarbij gebeurt het wel eens
dat hun kleding kapot gaat of vuil wordt. Dat is meestal niet met opzet en leerkrachte
letten er ook zoveel mogelijk op. Echter, ongelukjes zijn niet altijd te voorkomen.
Daarom vragen wij u dringend uw kind geen dure kleding te laten dragen. Het dragen
van dure sieraden wordt zeer afgeraden. Wie dat toch doet, doet dat op eigen risico.
Speelgoed van thuis hoort in principe niet op school. Tenzij het met
de leerkracht afgesproken is. Wie wel speelgoed meeneemt, duur of
niet, doet dat op eigen risico. Dit geldt ook voor andere (dure) voorwerpen die op eigen initiatief worden meegenomen.
Mobiele telefoons staan uit binnen school, tenzij hiervoor expliciet
toestemming voor is gegevendoor de leerkracht of directie. TeleDieren
binnen
de school
foons die toch
aan zijn, zullen
worden ingenomen en kunnen door
de
ouders
worden
opgehaald
op
doorzijn
de dieren
leerkracht
te bepalen
In verband met allergieën, cara eneen
astma
binnen
de school niet toegestaan.
moment.
Een uitzondering wordt gemaakt als kinderen een spreekbeurt over hun huisdier houden.
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Het team

Startklas

Juf Claar, juf Nancy en juf Lisa
Groep 1-2a

Groep 1-2b

Groep 3

Groep 4

Juf Sandra en juf Kim

Juf Wendy

Juf Sue

Juf Julienne

Groep 5a

Groep 5b

Groep 6a

Groep 6b

Juf Inge

Juf Kirsten

Meester Joey

Juf Nicole en juf Nadine
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Groep 7

Groep 8

Juf Lèneke

Juf Tessa en meester Marthij

Basisschoolartikelen
Het onderwijs is in Nederland gratis. De schoolartikelen worden aan het begin van het
schooljaar verstrekt. Ook krijgen de leerlingen van groep 3
een vulpen (Lamy). Bij verlies of stukgaan, kan voor € 12,50
via de school een nieuwe pen worden gekocht.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 dienen te zorgen voor
een 23-rings ringband met tabbladen en papier, een koptelefoon voor gebruik aan de pc. Ook een eenvoudig rekenmachientje behoort tot de uitrusting.

Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel
In groep 4 wordt de ouders/verzorgers de
gelegenheid geboden hun kind mee te laten
doen aan de voorbereiding van de Eerste
Communie. De zusters van het klooster “Sterre der Zee” aan de Dorpsstraat 149 te
Brunssum nemen de voorbereidingen en de Eerste Heilige Communie over. De deken zal
in deze viering voorgaan.
Het Heilig Vormsel wordt toegediend in de kerk van de St.-Gregoriusparochie aan de
Dorpsstraat. De datum wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Schoolfotograaf
Eén keer in het jaar komt de fotograaf langs om de
kinderen te fotograferen. De fotograaf komt aan
het begin van het schooljaar. De kinderen zullen
apart gefotografeerd worden, op uw verzoek met
broertjes of zusjes en er zal een gezamenlijke klassenfoto gemaakt worden. U dient hiervoor toestemming te geven middels een apart formulier in
het kader van de geldende AVG WET. Nadere informatie volgt in de nieuwsbrief.
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Activiteiten voor de kinderen
Binnen onze school besteden wij veel aandacht aan
gezamenlijke activiteiten. Aan de volgende activiteiten moet u denken:
• Kinderboekenweek
• Herfstactiviteit (herfstwandeling)
• Sinterklaasfeest (met cadeautje)
• Kerstviering (kerstbuffet)
• Carnaval
• Paasviering met eiertietschtoernooi
• Lente-, zomeractiviteit
• Museumbezoeken
• Theaterbezoeken
• Excursies, in samenwerking met CMWW/wijkteam
• Koningsspelen/Sportdag
• Schoolkamp groep 8
• Schoolreis groepen 1 t/m 7
• Musical groep 8
• Meander-revue

Onze schooltijden
Groepen 1 tot en met 4 eindigen op vrijdag om 12.00 uur!
Groepen 5 tot en met 8 eindigen op vrijdag om 14.45 uur!

Maandag

08.30-12.00 uur

12.45-14.45 uur

Dinsdag

08.30-12.00 uur

12.45-14.45 uur

Woensdag

08.30-12.30 uur

x

Donderdag

08.30-12.00 uur

12.45-14.45 uur

Vrijdag: groep 1 t/m 4

08.30-12.00 uur

x

Vrijdag: groep 5 t/m 8

08.30-12.00 uur

12.45-14.45 uur

Op Meander kennen alle groepen een inlooptijd van 08.15 uur tot 08.25 uur.
Kinderen kunnen dan naar binnen om in alle rust plaats te nemen in de klas.
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Privacy
Onderwijsstichting MOVARE vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy
van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25 mei
2018 van kracht is, vormt het uitgangspunt van ons privacy beleid.
MOVARE beschikt over een privacy-reglement verwerking leerlinggegevens.
Welke gegevens worden verwerkt?
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen
gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van de leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij
van ouders/verzorgers (zoals bij de inschrijving op de school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van de school gegevens over de leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd
als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens
(denk aan dyslexie of ADHD). Dataminimalisatie is hierbij het uitgangspunt.
Digitale leermiddelen en privacy
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is
een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen
identificeren als deze inlogt. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als
wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier
wordt voorkomen. Met alle softwareleveranciers die persoonsgegevens voor ons verwerken, zijn of worden verwerkersovereenkomsten afgesloten. In die overeenkomst beschrijft
de leverancier onder andere welke gegevens zij verwerken, met welk doel, op welke manier, wie er toegang heeft en welke beveiligingsmaatregelen zij getroffen hebben om verlies of misbruik van data te voorkomen.
Rechten van ouders/verzorgers / betrokkene
Ouders/verzorgers hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te
zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.
Beeldmateriaal
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website
van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf
uw toestemming. Ouders/verzorgers mogen altijd
besluiten om die toestemming niet te geven of om
een eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u
toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk
zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per
keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
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Bij ziekte van leerkrachten
Het kan natuurlijk voorkomen dat door ziekte een ander persoon moet worden ingeschakeld. De directeur raadpleegt de
vervangersbank, waar beschikbare leerkrachten aangemeld zijn.
Mocht er helemaal geen invaller beschikbaar zijn, zal er allereerst intern naar een oplossing gekeken worden. Is het niet
mogelijk om een vervangende leerkracht te organiseren, dan
worden de kinderen verdeeld over verschillende groepen. We
doen al het mogelijke om de leerlingen niet naar huis te sturen.
Mocht dit wel het geval zijn, dan krijgt u vooraf schriftelijk bericht en indien u niet voor opvang kunt zorgen, vangt de school
uw kind op.

Intern begeleider
Onze intern begeleider heet Kristi Hanssen. Haar takenpakket
bestaat o.a. uit de volgende werkzaamheden:

•

Leerkrachten ondersteunen bij het vorm geven van het
onderwijs in de klassen;

•

Leerkrachten organisatorisch ondersteunen met leerlingen
die speciale aandacht nodig hebben;

•

De voortgang van groepen en individuele leerlingen bespreken in groepsbesprekingen met leerkrachten;

•

Gesprekken volgen en voeren met ouders, leerkrachten en extern betrokkenen,
tijdens trajecten betreffende leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben;

•

Het coördineren van de schakelklassen en de startklas;

•

Observatie en onderzoek naar het leervermogen van kinderen;

•

Contacten onderhouden met het speciaal (basis)onderwijs;

•

Contacten onderhouden met externe instanties zoals GGD, Jeugdzorg, de gemeente,
Xonar en Radar;

•

Nieuwe leerlingen indelen in de (kleuter)groepen.
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Medezeggenschapsraad
In een organisatie als basisschool Meander worden
veel keuzes en afwegingen gemaakt met betrekking
tot het onderwijs en de inzet van de middelen. Om
invloed uit te kunnen oefenen op deze keuzes bestaat
de medezeggenschapsraad (MR).
De MR bestaat uit zowel ouders en leerkrachten. De
(gehele) MR vergadert 6x per jaar (ongeveer een keer per twee maanden) over het beleid
op school.

We bespreken onder meer het beleid op het gebied van:
• de onderwijskwaliteit;
• de (onderwijskundige) visie;
• de financiën;
• de algemene ontwikkeling van de school.
De MR bestaat uit tenminste 3 stemgerechtigde ouders en 3 leerkrachten. De directie
heeft een adviserende rol in de raad. Wie er momenteel in de medezeggenschapsraad zit
kunt u terug vinden op: www.bsmeander.net.
Indien nodig zullen er formele MR-verkiezingen plaatsvinden aan het begin van het
schooljaar. Een oproep hiervoor kunt u te zijner tijd terugvinden op Parro en op de website.
De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders zijn van harte welkom om mee te praten
en te denken.
Wilt u als ouder meebeslissen en meedenken over het onderwijs dat uw kind krijgt op
onze school? Iets op de agenda zetten van de MR of meer informatie over een bepaald
onderwerp? Mail dan naar: frank.vaartjesd@movare.nl.

Ouderavonden
Er wordt jaarlijks een aantal avonden georganiseerd om
ouders te informeren. Aan het begin van het schooljaar
wordt u tijdens een kennismakingsavond geïnformeerd over
het programma en de gang van zaken in de nieuwe groep
van uw kind. U kunt dan nader kennismaken met de
(nieuwe) leerkracht. Deze bijeenkomst wordt gehouden in
het lokaal van de groep. Van ieder kind wordt een vertegenwoordiging verwacht.
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Methodes (vakinhoudelijk)
Op onze school worden voor de invulling van de vakken (rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde, geschiedenis en studievaardigheden) en voor de onderbouw methodes gebruikt.

Rekenen: Reken zeker
Reken zeker leert kinderen stap voor stap rekenen. In een les met
nieuwe stof komt altijd maar één nieuw onderwerp aan de orde. Bij
ieder nieuw rekenprobleem hanteert Reken zeker maar één strategie. Zo is verwarring uitgesloten en is de concentratie voortdurend
optimaal. Zodra de kinderen de basisvaardigheden beheersen, maken ze ook kennis met andere strategieën.

In Reken zeker is niet meer taal opgenomen dan nodig is. Zowel
vlotte als minder vlotte rekenaars komen sneller verder met de eenduidige benadering van Reken zeker.

Taal: Taal op maat
De methode Taal op maat is thematisch van opzet. Taal op maat
behandelt lesstof op basis van kennismaken, begrijpen en oefenen.
Daarbij staan directe en verlengde instructie centraal. Lessen, toetsen, evaluatie en remediëring sluiten naadloos op elkaar aan. Met
Taal op maat bereiken en onderhouden leerlingen hun taalvaardigheid op referentieniveau t/m 2F.
Bij de methode Taal op maat kunnen we gebruik maken van software op de digiborden en computers.

Spelling: Spelling op maat
De didactiek van Spelling op maat stelt de klank centraal. In eerste
instantie luisteren leerlingen naar klanken en vertalen ze die naar
tekens. Het uitgangspunt is dus auditief. In jaar 4 tot en met 8
wordt dit principe aangevuld met een aantal spellingsregels. Leerlingen leren dus met de methode regels toepassen en in veel mindere mate leren zij dicteewoorden uit hun hoofd.
Per categorie hanteert Spelling op maat een stappenplan om de woorden aan te leren.

Aardrijkskunde: Meander
Meander is bijzonder vanwege het prachtige beeldmateriaal, de spannende verhalen, de begrijpelijke teksten, het lesprogramma van maar
25 weken en de consequente stapsgewijze opbouw.
Maar Meander is vooral speciaal door de boeiende manier waarop het
laat zien dat aardrijkskunde overal in ons dagelijks leven is. Meander
leert kinderen écht om zich heen te kijken en daagt ze uit om de betekenis en samenhang van alledaagse dingen te zien.
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