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Voorwoord

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

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van Toermalijn
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1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Contactgegevens

Openbare Jenaplan Basisschool De Toermalijn
Mulgouwsingel 9
5932TP Tegelen

 0773735345

 http://www.toermalijntegelen.nl

 info@toermalijntegelen.nl

Schoolbestuur

Stichting AKKOORD! primair openbaar
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 2.163
 http://www.akkoord-po.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Marjan Stappers m.stappers@toermalijntegelen.nl
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Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting SWV Primair passend Onderwijs Noord-Limburg.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

2020-2021

1.2 Missie en visie

Kenmerken van de school

Missie en visie

ONZE MISSIE:

Ontwikkelen in kennis en persoon.

Basisschool de Toermalijn richt zich op de eerste plaats op goede basisvaardigheden. Kinderen krijgen
een rijk taal en rekenaanbod om zich de kerndoelen eigen te maken. Naast goede basisvaardigheden
richt basisschool de Toermalijn zich ook op persoonsvorming. School is een plek om je te ontwikkelen in
je kwaliteiten, het leren van omgangsvormen, stapje voor stapje toegroeien naar een verantwoordelijke
jongere die weet om te gaan met de democratische omgang en vrijheden.

Diversiteit als uitgangspunt.

Iedere leerling is welkom, ongeacht a�omst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en etniciteit.
Wederzijds respect: wij verwachten en vragen dat leerlingen, personeel én ouders respectvol met
elkaars opvattingen en overtuigingen omgaan. De aanwezige onderlinge verschillen worden
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aangegrepen om van elkaar te leren en het onderlinge begrip te bevorderen. Wederzijds respect is
hierbij altijd het uitgangspunt.

Oriënteren op de wereld.

De aandacht is nadrukkelijk niet alleen naar binnen gericht maar ook naar buiten. Basisschool de
Toermalijn maakt werk van de verantwoordelijkheid jegens de samenleving. Ze stimuleren de actieve
participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen bij alles wat zich op en om de school afspeelt en
geven zo een voorbeeld van goed burgerschap. Kinderen leren over en in de maatschappij; leren hun rol
te nemen in de school en in de wijk. De leerling panelleden zijn hier extra actief bij betrokken. De missie
en kernwaarden van OJBS de Toermalijn sluiten naadloos aan bij de missie en kernwaarden van
Akkoord! PO.

Onze missie willen we verwezenlijken door aan onderstaande visie aspecten vorm te geven:

Goede basisvaardigheden:

Een rijk taal en rekenaanbod. Waarbij de kerndoelen leidend zijn en de landelijke referentieniveaus
worden nagestreefd. Kinderen krijgen een rijk taal en rekenaanbod om zich de kerndoelen eigen te
maken.

Gezonde mindset:

Ervaren, leren en samen werken aan een gezonde mindset aan de hand van gymlessen, bewegen
tijdens de lessen, drinkwaterbeleid, gezonde voeding, de moestuin, koken en smaaklessen.

Eigentijds onderwijs:

Onderwijs dat ingaat op creatief denken en probleem oplossen waarbij kinderen in aanraking komen
met nieuwe leermiddelen en technologieën. Kinderen leren ict basisvaardigheden en doen
mediawijsheid op. Leren computertaal begrijpen en aansturen.

Zelfverantwoordelijk leren:

Van zelfstandig verwerken van leerstof naar zelfstandig leren en uiteindelijk ook zelfverantwoordelijk
leren. In de eerste fase bepaald de leerkracht en werken leerlingen aan een duidelijke opdracht. In de
fase van zelfverantwoordelijk leren bepaalt de leerling de opdrachten passend bij de door hem/haar te
behalen doelen. Leerlingen worden steeds een stukje meer “eigenaar” van hun eigen leerproces.

Gezien en gehoord worden:

De Toermalijn wil een klimaat scheppen waarbinnen je je thuis voelt. Waar respect en aandacht is voor
kinderen en ouders. Wanneer u gehoord  wordt, wordt er naar u geluisterd. Wanneer er geluisterd
wordt en u gehoord wordt, wordt u begrepen. Wie zich gehoord en begrepen voelt kan van
toegevoegde waarde en betekenis zijn. Dit gunnen we kinderen, ouders en leerkrachten.

Leren van en met elkaar:

Kinderen leren van en met elkaar in stamgroepen. In stamgroepen zitten leerlingen van verschillende
leeftijden. Er wordt gewerkt met 2-jarige stamgroepen. Kinderen leren van elkaar met coöperatieve
werkvormen tijdens instructiemomenten. Kinderen leren van en met elkaar tijdens leesmomenten
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waarbij bovenbouw leerlingen middels tutorlezen het oefenen van lezen ondersteunen. Kinderen leren
van en met elkaar in sociale interactie tijdens kring en spelmomenten.

Identiteit

Jenaplanonderwijs

Een Jenaplanschool is een leef- en werkgemeenschap van ouders, kinderen en leerkrachten, waarin
kinderen worden begeleid zich te vormen tot kritische – en zelfstandig denkende mensen die zich
verantwoordelijk voelen voor anderen en hun omgeving. Professor Peter Petersen heeft, samen met
zijn medewerkers, rond 1920-1930 in Jena (D) een schoolmodel ontwikkeld, dat pas later de naam
Jenaplanschool kreeg. De uitgangspunten zijn voor alle Jenaplanscholen hetzelfde. De basisprincipes
bepalen hoe in de school de opvoeding en het onderwijs eruit zien. Echter vult elke school deze
principes op haar manier en met haar mogelijkheden in. Elke school is tenslotte anders. Alle
Jenaplanscholen in Nederland hebben zich aangesloten bij de Nederlandse JenaPlan Vereniging (de
NJPV). Hiervoor hebben wij als school een certificering ontvangen.

Hoe doen we dat op de Toermalijn:

De school is een leef-werkgemeenschap, waarin kinderen stamgroepleiders en ouders een eigen rol
hebben. De kinderen leren in een tweejarige stamgroep, met kinderen van verschillende leeftijden,
culturen en onderwijsniveaus. In de stamgroep wordt samen met elkaar gewerkt en van elkaar geleerd.
Er is een ritmisch weekplan waarin, samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren
elkaar afwisselen. Rekenen en taal wordt vanaf de midden- en bovenbouw vormgegeven volgens het
jaar stoffen klassensysteem. De stamgroepleider activeert en zorgt dat het kind zich
medeverantwoordelijk voelt voor het eigen leren. De stamgroepleider haalt de wereld in de stamgroep
en gaat met de kinderen de wereld in.

2 Het onderwijs

2.1         Organisatie van het onderwijs

De gymzaal voor de groepen 3 t/m 8 bevindt zich op loopafstand van het schoolgebouw:

Gymnastiekzaal

Spechtstraat 54

5932 VK Tegelen

Het gymrooster voor het start van het schooljaar: (gedurende het schooljaar kunnen er wijzigingen
plaatsvinden)
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Dinsdag:

• groep 5/6 Rianne Annelotte
• groep 7/8 Jan en Theo
• groep 4/5 Rochelle Audrey
• groep 6/7 Gijs

Woensdag:

• groep 3 Jeanine Saskia
• groep 4/5 Marieke
• groep 7/8 Rik
• groep 5/6 Rianne Annelotte

Donderdag:

• groep 6/7 Gijs
• groep 4/5 Marieke
• groep 4/5 Rochelle Audrey

Vrijdag:

• groep 3 Jeanine Saskia
• groep 7/8 Rik
• groep 7/8 Jan Theo

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Ontluikende
Geletterdheid (Taal)

6 uur 6 uur
Ontluikende
Gecijferdheid (Rekenen)

4 uur 4 uur

Blokuur (werkles,
inclusief
wereldoriëntatie) 7 uur 7 uur
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Motorische ontwikkeling
(incl. voorbereidende
schrijfactiviteiten) 6 uur 6 uur

Muziek

1 uur 1 uur
Sociaal emotioneel

1 uur 1 uur

De lesdag is opgebouwd met een duidelijk ritmisch rooster, er is aandacht voor in- en ontspanning. In
de onderbouw staat taal centraal bij alle activiteiten. Taal- en rekenactiviteiten vinden zowel in de kring
als ook in het blokuur plaats.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen

6 u 06 min 4 uur 4 uur 3 uur 2 uur 2 uur

Taal

1 u 30 min 2 u 40 min 3 u 30 min 5 uur 4 uur 4 uur

Rekenen/wiskunde

5 u 24 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur

Wereldoriëntatie

2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 3 uur 3 uur

Kunstzinnige en
creatieve vorming

2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur

Bewegingsonderwijs

2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur

Engelse taal

1 uur 1 uur

Schrijfonderwijs

3 uur 2 uur 1 uur

Spelling

3 u 20 min 3 uur 2 u 30 min 3 uur 3 uur

Sociaal emotionele
vorming

1 u 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur

Muziek/Drama

1 u 30 min 1 uur 1 uur

Begrijpend Lezen

1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 15 min 1 u 15 min
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Studievaardigheden

45 min 45 min

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Handvaardigheidslokaal

2.2 Het team

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

Verlof personeel

Vervanging van de leerkracht in geval van ziekte/afwezigheid of verlof

Ziekmelding/ afwezigheid van een leerkracht

De school wil graag de  continuïteit waarborgen voor de kinderen. Elk scholencluster (in dit geval OJBS
de Toermalijn- OJBS de Maasveld-OJBS de Triolier) heeft een aantal vaste vervangers. Deze vervangers
worden als eerste ingezet bij afwezige leerkrachten. De drie scholen wisselen deze vervangers uit,
indien de situatie hiernaar vraagt. Bij een beperkte beschikbaarheid van vervangers, kan het
voorkomen dat de school op zoek moet gaan naar andere oplossingen. De school beschikt over een
draaiboek welke in deze situaties wordt toegepast en waarin afwegingen gemaakt worden. Ook voor
de ouders dient er duidelijkheid te bestaan, volgens welke afspraken de school te werk gaat, als er geen
vervanging gevonden kan worden. Zo zijn er afspraken over de opvang van de eerste, tweede en derde
lesdag. De stappen hierin worden gedeeld met ouders via ons communicatiemiddel : Ouderportaal.

Kort samengevat: op de eerste lesdag worden de kinderen altijd opgevangen. In de loop van die dag
wordt een besluit genomen over het vervolg. Indien er geen externe en/of interne vervanging mogelijk
is voor de tweede lesdag blijven de kinderen thuis en volgen indien mogelijk afstandsonderwijs. Indien
de situatie niet gewijzigd is voor de derde lesdag, zal ervoor gekozen worden dat een andere
stamgroep een dag thuis blijft, zodat deze leerkracht de kinderen van de afwezige leerkracht op school
kan opvangen.

Langdurig (gepland) verlof van een leerkracht

Indien de leerkracht verlof opneemt (b.v. zwangerschaps- en bevallingsverlof) wordt vroegtijdig
gezocht naar een geschikte vervanger die in deze periode aan de groep kinderen les zal geven. Er zal
rekening gehouden worden met de leeftijdsgroep in de keuze voor een vervanger. Als ouder wordt u
tijdig hiervan op de hoogte gebracht en zal deze leerkracht zich via Ouderportaal aan u voorstellen.

8



2.3 Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang en Integraal Kindcentrum. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het
gebouw van de school.

Integraal Kindcentrum de Toermalijn

Voor de onderwijs kansrijke wijk op de Heide in Tegelen willen kinderopvangorganisatie SPRING en
Stichting Akkoord! -po graag een passende ontwikkel- en leeromgeving bieden. Waarbij er een
aansluitend aanbod van kwalitatief goed onderwijs, opvang zorg, welzijn en vrije tijd beschikbaar is.
Niet alleen het kind maar ook het netwerk om het kind heen wordt in het Integraal Kind Centrum (IKC)
de Toermalijn centraal gezet, met name in de vorm van ouderbetrokkenheid en het bevorderen van een
goed opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen.

Het IKC ontzorgt ouders en biedt een sluitend dagarrangement en goede dagindeling voor kinderen
van 0-13 jaar. De brede ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd met aandacht voor onder andere
sociale weerbaarheid, beweging en gezondheid, kunst en cultuurbeleving. Een actieve deelname van
kinderen aan de samenleving wordt bevorderd. Zo bieden we optimale kansen aan elk individueel kind
en realiseren we een actieve deelname in de samenleving.

Om bovenstaande samenwerking te realiseren is een formele en juridische samenwerking tussen de
kinderopvangorganisatie SPRING en Stichting Akkoord! -po met in het bijzonder OJBS de Toermalijn.

Dit integrale kindcentrum wordt in de zeer nabije toekomst een gebouw waar een kinderdagverblijf,
peuteraanbod, onderwijs en buitenschoolse opvang samen gehuisvest gaan worden. Het nieuwe
gebouw wordt een plek waar elk kind zonder onderbrekingen al zijn talenten kan ontdekken en
ontwikkelen en waar gezinnen het hele jaar door terecht kunnen aan hetzelfde loket voor zorg, opvang
en onderwijs.

De formule van het integrale kindcentrum zal zijn:

• Eén organisatie, één aanspreekpunt, één team, één management.
• Voor ieder kind: ook kinderen die niet onder de Wet Kinderopvang vallen kunnen deelnemen aan

het dagarrangement.
• Verbinding met de wijk
• Ruime openingstijden en keuzemogelijkheden

• Divers aanbod voor optimale ontwikkeling van kinderen, uitgevoerd door een multidisciplinair
team van professionals.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Doelen in het schoolplan

a)     Eigentijds onderwijs

Het eigentijdse onderwijs zoals Akkoord! PO dat voor ogen heeft is gericht op cognitie (kennis en
vaardigheden), op socialisatie én op de individuele persoonsvorming van ieder kind dat aan ons wordt
toevertrouwd. Daarbij gaan wij uit van wetenschappelijke inzichten, die verder gaan dan eigentijdse
trends. Dit krijgt op OJBS de Toermalijn in deze schoolplan cyclus nadrukkelijk vorm. a)      Taakspel

Goede instructies zijn cruciaal. Ten aanzien van de pedagogische instructie wordt Taakspel ingevoerd.
Meer informatie t.a.v. Taakspel leest u in hoofdstuk 3 van deze schoolgids. De implementatie vindt
gedurende 3 schooljaren plaats middels de invoering training, uitbreiding training en  de generalisatie
training.

b)      Expliciete directe instructie

Goede instructies zijn cruciaal zowel voor gedrag (Taakspel) als didactiek. Voor de didactische vakken is
de focus in deze schoolplanperiode gericht op Expliciete Directe Instructie. Hoe zorg je voor
succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen? Hoe maak je een les effectiever? De sleutel
tot succes is de leerkracht. Het boek Expliciete Directe Instructie (EDI) van John Hollingsworth & Silvia
Ybarra laat dit op heldere wijze zien volgens de bewezen aanpak van EDI. Dit boek dient als
uitgangspunt voor de schoolontwikkeling op OJBS de Toermalijn. Voor het jonge kind wordt EDI
aangevuld met GRRIM (gradual release responsibility  instruction model). Het uitgangspunt bij directe
instructie is dat je in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht
kunt onderwijzen. Het instructiemodel is de basis voor het verbeteren van de leerling resultaten op
OJBS de Toermalijn. Onderdelen die in scholingsdagen en in de professionele leergemeenschappen
worden opgepakt:

• Instructie is het hart van effectief onderwijs
• Controleren van begrip
• Lesdoel
• Activeren van voorkennis
• Instructie: de vorm
• Instructie: de inhoud
• Begeleide in oefening
• Lesafsluiting
• Zelfstandige verwerking

c)      Leren is een sociaal proces - Coöperatief leren

Binnen de schoolplanperiode wordt gedurende de schooljaren 21-22 en 22-23 aandacht besteed aan
coöperatief leren. Coöperatief leren stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de
leerlingen. Er is veel variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief
leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in de
groep. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden verloopt hierdoor heel natuurlijk.   Coöperatief leren
is in te zetten als een effectieve vorm van klassenmanagement. De leerkracht maakt gebruik van het
vermogen van leerlingen om elkaar te helpen. Dit heeft vaak ook een positieve invloed heeft op het
zelfvertrouwen van de leerlingen.   Kinderen kunnen leren van en met elkaar. Coöperatief leren heet
ook wel samenwerkend leren. Samenwerkend leren is de vervolgstap op gezamenlijk leren en
zelfstandig leren werken. Het vraagt om communicatieve vaardigheden, vaardigheden als leiding
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nemen of kunnen volgen, initiatieven durven nemen, taken kunnen verdelen, plannen en reflecteren.
Dit betekent dat leraren, leerlingen de ruimte geven om te kunnen samenwerken. Leraren geven
leerlingen hoe je op een positieve, effectieve manier samenwerkt. Het bewust leren samenwerken is
een belangrijk aandachtspunt voor OJBS de Toermalijn. Dit wordt in de tweede helft van de
planperiode opgepakt. Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de
samenwerking. Er is sprake van een cognitief en een sociaal doel. De achterliggende gedachte van
coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de
interactie met elkaar. 2 / duurzame kwaliteit

a)      Planmatig werken

De schoolontwikkeling die de komende schoolplanperiode 2019-2023 wordt ingezet is gebaseerd op
wetenschappelijke kennis. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het gezamenlijk volgen
van instructie lessen effectiever is dan het volgen van persoonlijke leerroutes. Akkoord! PO heeft
gekozen voor convergente differentiatie in de klas. OJBS de Toermalijn zet de komende schooljaren
deze koers bewust in. De school streeft een rijk taal- en rekenaanbod na. Waarbij de kerndoelen leidend
zijn en de landelijke referentieniveaus worden nagestreefd. Kinderen krijgen binnen deze
schoolplanperiode een rijk taal- en rekenaanbod om zich de kerndoelen eigen te maken. Op OJBS de
Toermalijn is in schooljaar 2018-2019 een start gemaakt met het werken vanuit
onderwijsarrangementen. Het onderwijsaanbod staat doelgericht per vakgebied beschreven in het
onderwijsarrangement. Het uitgangspunt hierbij is convergente differentiatie. De kinderen volgen les
in tweejarige stamgroepen. Tijdens de reken- en spellinglessen is ervoor gekozen om kinderen uit
hetzelfde leerjaar te clusteren. Kinderen van verschillende stamgroepen komen samen om instructie
op leerjaar te ontvangen. In de schooljaren 21-22 en 22-23 wordt het werken vanuit vaste convergente
arrangementen per schooljaar geïmplementeerd en verwerkt in het leerlingvolgsysteem Parnassys.

b)      Beredeneerd aanbod

In de onderbouw van OJBS de Toermalijn is de ontwikkeling gericht op het aanbieden van een rijke
leeromgeving met een beredeneerd aanbod.  Om dit vorm te geven is het van groot belang dat er
wordt gewerkt vanuit een goed observatie- en registratiemiddel. Dit biedt inzicht en geeft richting aan
de invulling van het beredeneerd kleuter aanbod. De implementatie van het observatie-en
registratiemiddel KIJK! staat in deze schoolplanperiode centraal.

c)      Ondersteuningscyclus

Hierbij staat opbrengstgericht werken vanuit het 4d principe centraal. Dit bestaat uit; data, duiden,
doelen en doen. Deze ondersteuningscyclus wordt in de komende 4 jaar geoptimaliseerd. Gedurende
teamvergaderingen, groepsbesprekingen, individuele besprekingen en/of plan besprekingen volgt de
implementatie.

d) Klaar voor de toekomst – inzet van digitale leermiddelen

Op OJBS de Toermalijn willen wij dat ons onderwijsaanbod klaar is voor de toekomst.  Daarom zullen
wij ons de komende vier jaar buigen over nieuwe taal-en spellingmethode in groep 4 t/m 8 in schooljaar
2021-2022,  een beredeneerde kleutermethode in schooljaar  2021-2022 en een methode voor
studievaardigheden in 2021-2022.  De implementatie en invoering zal gedurende 2021 en 2022
plaatsvinden. Met de tijd meegaan betekent ook dat OJBS de Toermalijn zich buigt over het inzetten
van digitale leermiddelen. Bij het gebruik van ICT en sociale media in de klas maken wij weloverwogen
keuzes. Instructie vanuit de leerkracht staat centraal, verwerking via Chromebooks zorgt voor positieve
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leerresultaten. Het ontvangen van directe feedback is hierbij de belangrijkste factor. Digitale
leermiddelen inzetten zorgt voor een nieuwe beleving van het onderwijs. OJBS de Toermalijn volgt
hierbij de visie van Kennisnet door te werken met de monitor “vier in Balans”. Deze bestaat uit:
inventariseren, draagvlak creëren, structurele implementatie en verdiepen/ verankeren. Graag willen
we diverse tools geïntegreerd inzetten binnen de wereld oriënterende vakken en kunstzinnige vorming.
Kinderen in de wijk Op de Heide komen in hun thuissituatie niet zo snel in aanraking met VR brillen,
filmen of het maken van foto’s. Deze toekomstige wereld willen we voor de kinderen van OJBS de
Toermalijn graag openstellen. Tools inzetten niet als “extraatje” of als iets “leuks” echter als
geïntegreerd leermiddel. Dit doen we door het TPACK model (Matthew Koehler en Punya Mishra, 2006)
toe te passen, waarin vakdidactiek, vakinhoud en ICT gebalanceerd aan bod komen. Op deze wijze
willen we met de tijd meegaan en kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderlijke
toekomst.

Professionele organisatie

a)      Professionele leergemeenschappen (PLG)

Het professioneel kapitaal: dat zijn de medewerkers. Door de medewerkers de kans te geven om zich te
blijven ontwikkelen in hun vak, wordt het professioneel kapitaal verhoogd. Dit gebeurt middels PLG’s,
teamscholingen en individuele scholing.  Doelstelling van PLG’s: leerkrachten delen, vanuit een
onderzoekende houding hun kennis en ervaring. Binnen het PLG zijn ze verantwoordelijk voor de
professionele ontwikkeling ten aanzien van opbrengstgericht werken door gebruik te maken van de
diverse schoolontwikkelingen. Dit komt de school, de leerlingen én de medewerkers ten goede. Als
start voor de PLG’s wordt het werken vanuit EDI genomen en het centraal stellen van leeropbrengsten
als reflectiemiddel naar het eigen lesgeven.   In de professionele leergemeenschappen wordt in de
komende schoolplanperiode gewerkt aan een professionele cultuur, waarin gekeken wordt naar “wat
beter kan”. Het handelen van de leerkracht? De didactiek? Het klassenmanagement? Het omgaan met
verschillen? Met als uitgangspunt “toetsgegevens, daar kun je van leren en daardoor kun je het
onderwijs verbeteren”. Leerprestaties verbeter je niet door eindeloos te toetsen, maar door goed les te
geven. OJBS de Toermalijn wil toetsgegevens niet als een vaststaand feit zien waar ze geen invloed op
heeft, maar als uitkomst van de kwaliteit van het gegeven onderwijs en leren van gegevens.

b)      Ruimte voor eigen ontwikkeling – kansen voor talent

Ruimte voor eigen ontwikkeling is ook in de komende schooljaren mogelijk. Teamleden kunnen
landelijke scholingen volgen wanneer deze aansluiten bij de koers van de school. Tevens worden er
nieuwe scholingsmogelijkheden getest. E-learning biedt de mogelijkheid scholing te volgen op een
eigen passend tijdstip, het bespaart reistijd en leerkrachten kunnen vanuit thuis of school zichzelf
verdiepen in diverse thema’s. Middels POP gesprekken worden ontwikkelwensen vanuit leerkrachten
zichtbaar, deze kunnen ook naar aanleiding van functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken
worden geformuleerd. Naar aanleiding van deze gesprekkencyclus worden passende scholing opties
verkend. Vanuit scholingen of persoonlijke talenten volgen specialisaties, specifieke expertises die
binnen de school worden ingezet. Deze specialisaties dienen de komende jaren verkend te worden, dit
ook met het oog op de nieuwe functie schalen.
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Verbinding en samenwerking

a)      Open communicatie

Het contact met de omgeving is belangrijk: het onderwijs heeft een maatschappelijke opdracht, die
verder gaat dan het lesgeven aan de kinderen. Netwerken, overleggen en afstemmen met de wensen
van de omgeving: het draagt bij aan de lee�aarheid van de omgeving en aan de kwaliteit van het
onderwijs. Wij werken als school dan ook nauw samen met diverse externe partijen en ouders. Ouders
worden sinds twee schooljaren, aan de start van het nieuwe schooljaar uitgenodigd voor een
startgesprek met de leerkracht van hun kind. Hierdoor is het voor zowel ouders als leerkrachten
mogelijk om vanaf dag één op één lijn te komen. Wat heeft het kind van de leerkracht nodig en wat
kunnen ouders doen om hun kind hierin te ondersteunen. Deze startgesprekken willen we de komende
jaren optimaliseren. Daarnaast krijgen ouders de mogelijkheid een moment mee te kijken in de groep
van hun kind. De school stelt zich tot doel de ouderparticipatie uit te breiden en ouders hierbij nauw te
betrekken zodat het proces vanuit de ouders gevoed wordt en het tot wederzijds gewenste resultaten
leidt.

b)      Gezamenlijke doelen

OJBS de Toermalijn werkt waar nodig samen met logopedisten, fysiotherapeuten en een
kinderdiëtiste. Gezamenlijk met deze partners ondersteunen we de juiste zorgbehoeften van leerlingen
en ouders. Behandelingen kunnen onder schooltijd plaatsvinden. Het contact tussen leerkrachten en
deze externe partijen is hierdoor makkelijk te leggen. De gemeente Venlo heeft als streven en slogan
“De gezondste regio”. Hierin wordt door de gemeente geïnvesteerd onder andere door
sportconsulenten/ combinatiefunctionarissen aan te stellen. OJBS de Toermalijn werkt nauw samen
met deze sportconsulenten, zij ondersteunen vanuit JOGG (jongeren op gezond gewicht, landelijke
organisatie) OJBS de Toermalijn. Veel van onze kinderen hebben op jonge leeftijd last van overgewicht.
Vanuit de JOGG meting bleek dat 32% van de kleuters hier reeds mee te maken heeft. Door
samenwerking met het JOGG wordt er gekeken naar mogelijkheden op school om meer en anders te
bewegen zoals het Nola beweegproject voor de jonge kinderen en de daily mile.     Om bewustwording
ten aanzien van voeding te stimuleren wil OJBS de Toermalijn in navolging van “De gezonde
basisschool voor de toekomst” zorgen voor gezonde voeding. De schooljaren 2021-2022 en 2022 – 2023
wil OJBS de Toermalijn in gesprek met ouders om gezamenlijk de route naar Gezond Integraal
Kindcentrum de Toermalijn te onderzoeken.

c)      Onderdeel van de samenleving

Onderdeel van de samenleving word je door kennis te maken met andere kinderen, door gezellig
samen te sporten, te koken, misschien wel nieuwe digitale middelen te leren kennen, schilderen of zelfs
muziek te maken en toneel te spelen Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn de schooltijden veranderd.
Kinderen komen van 8.30 tot 14.00 uur naar school. Dit geeft kansen om in de tijd van 14.00 tot 15.00
uur kinderen in deze kansrijke wijk in aanraking te laten komen met sport, kunst en cultuur. Er wordt
samengewerkt met Cultuurpad, Cultuurimpuls, Cultuur C, Bibliotheek Venlo, JOGG en jongeren
centrum Picus om samen een mooi naschools programma te realiseren. Met ouders, leerlingen,
jongerencentrum Picus en wijkcentrum Glazenap worden de komende schooljaren ontwikkelingen
ingezet om te komen tot een duurzame organisatie. Op deze wijze willen we de wijk kansrijker maken,
de wereld voor de kinderen verbreden een stukje kansen gelijkheid bieden door kinderen in aanraking
te brengen met gezonde voeding, beweging, kunst en cultuur.
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d)      Partnerschap

Educatief partnerschap en sociaal partnerschap. De samenwerking met het Buurtteam en Wijkteam wil
OJBS de Toermalijn graag versterken. Veel ouders in de wijk hebben grote zorgen. Ze vinden de weg
naar hulpverlening vaak niet, of vinden deze weg beangstigend. OJBS de Toermalijn wil de drempel
voor ouders graag verlagen door maandelijks op vaste momenten ondersteuning vanuit het buurtteam
te bieden. Er vindt overleg plaats met het Buurtteam om dit te realiseren. De scholen van Tegelen
willen graag de verbinding; Passend Onderwijs en de Jeugdwet optimaliseren. Het op elkaar aan laten
sluiten van school, Akkoord!, bovenschools SWV , Gemeente Venlo, Buurtteam, Sociaal wijkteam,
politie en schoolarts (GGD) is een uitdaging die ook de komende schooljaren aandacht nodig heeft.
Het educatieve partnerschap ten aanzien van VVE wordt vormgegeven met peuteraanbod de
Rakkertjes (SPRING) en Okido (PSW). De komende jaren wordt er met de gezamenlijke partners
inclusief BSO (SPRING) onderzocht welke wijze het partnerschap een vervolg kan krijgen binnen
integraal kind centrum de Toermalijn.

Hoe bereiken we deze doelen?

Onderstaande opsomming is een beknopte weergave van activiteiten die gekoppeld zijn aan doelen

uit het jaar- en schoolplan uitgaande van de missie en visie van de school.

1 / eigentijds onderwijs

a) Taakspel

b) Expliciete directe instructie

c) Leren is een sociaal proces -  Coöperatief leren

• Nieuwe technisch leesmethode’22 en kleutermethodiek
• Nieuwe BLITZ ‘21
• Borgen implementatie STAAL
• Implementatie EDI / Taakspel voortzetten
• Accreditatie Rots en Water
• Analyse vaardigheden verbeteren Parnassys
• KIJK! borgen, analyse vaardigheden uitbreiden
• Betekenisvolle hoeken borgen en beredeneerd aanbod implementeren
• Verbeteren van rekenonderwijs door inzet en expertise Numicon onder- en middenbouw

2 / duurzame kwaliteit

a) Planmatig werken

b) Beredeneerd aanbod

c) Ondersteuningscyclus
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d) Klaar voor de toekomst – inzet van digitale leermiddelen

• ICT inzet onderbouw optimaliseren
• Digitale leerlijnen planmatig invoeren Inzetten multimedia voor schooljournaal en functioneel in

de (w.o.) lessen
• Integraal Kindcentrum: op weg naar 1 pedagogisch beleid met 1 aansturing en 1 team: Goede

basisvaardigheden van het jonge kind m.b.v. doorgaande lijnen binnen het voor- en
vroegschoolse – IKC ontwikkelplan

3 / professionele organisatie

a) Professionele leergemeenschappen (PLG)

b) Ruimte voor eigen ontwikkeling – kansen voor talent   Leren van en met elkaar: coöperatief leren
in de methode ontdekken, coöperatief leren bij de collega’s ontdekken (22-23 training) Tutor
leren bevorderen EDI -> leren van en met elkaar effectief inzetten bij instructie

4 / Verbinding en samenwerking

a) Open communicatie

b) Gezamenlijke doelen

c) Onderdeel van de samenleving

d) Partnerschap

• Zelfverantwoordelijk leren: meta cognitie studiemiddag
• Literatuur delen t.a.v. zelfstandig naar zelfverantwoordelijk leren Jenaplan introductie cursus
• Door ontwikkelen naar gezond IKC Lunch dagelijks/ voldoende beweging/ groente en fruit

dagelijks/ verlengde schooldag / breed aanbod
• NovaCurae: contact met ouders verstevigen Werkgroepen met ouders en kinderen t.a.v.

ontwikkeling IKC
• Zichtbaarheid voor ouders: Weekafsluitingen / schooljournaal / foto’s / ….

3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over
de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.

OJBS de Toermalijn kent een schakelklas, daarin wordt tevens de 'taalklas' vormgegeven en onderwijs
gegeven aan NT2 leerlingen. Daarnaast wordt er gewerkt met een gedragsgroep jonge kind: BaZen
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project voor de groepen 1-2 Een maatwerk klas voor rekenen wordt vorm gegeven mits noodzakelijk en
de school over de formatieve mogelijkheden beschikt. Deze rekengroep wordt ingericht voor leeringen
van groep 6-7 en 8 wanneer er sprake van een leerachterstand van 1 of meer jaren onderwijs in.

Gediplomeerde specialisten op school

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Taakspel

Taakspel goedgekeurd anti-pest programma. Het rapport ‘Wat werkt tegen pesten?' beschrijft de
effectiviteit van kansrijke programma’s tegen pesten in de Nederlandse onderwijspraktijk. Een van die
kansrijke programma’s is Taakspel. Taakspel is ontwikkeld om een positief en veilig klassenklimaat te
scheppen, het taakgericht gedrag te bevorderen en het regel overtredend gedrag te reduceren.
Taakspel is meermaals onderzocht en een effectief gedragsveranderingsprogramma gebleken. Uit het
onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’ blijkt Taakspel ook een positieve invloed te hebben op pestgedrag.

Leren gaat niet vanzelf. Dit geldt niet alleen voor reken- en taaldidactiek echter ook voor gedrag.
Gewenst gedrag aanleren is van belang voor de leerling populatie van OJBS de Toermalijn. De
komende schoolplanperiode gaat OJBS de Toermalijn bewust aan de slag met het geven van
instructie op gedrag. Dit wordt gedaan met de methode “Taakspel”.

Meer achtergrond over Taakspel

Het Taakspel maakt gebruik van de positieve controle op gedrag waarbij het gewenste gedrag direct en
veel aandacht krijgt en het ongewenste gedrag zoveel mogelijk wordt genegeerd. Taakspel maakt
gebruik van gedragstherapeutische principes. De gedragstherapeutische benadering is gebaseerd op
de behavioristische leertheorie, waarbij het concreet observeerbare gedrag centraal staat. De
leertheorie gaat ervan uit dat gedrag dat is aangeleerd, ook weer afgeleerd kan worden. Dit kan
gebeuren door de als positief of als negatief ervaren gevolgen te koppelen aan het aan- of af te leren
gedrag, waardoor het gedrag zal toe- of afnemen (Martin & Pear, 2003).

Twee soorten leerprincipes hebben in de gedragstherapie een grote rol gespeeld, de klassieke en de
operante conditionering. De toegepaste leertheorie maakt gebruik van deze verschillende
gedragstherapeutische technieken om gedrag aan of af te leren. In de taakspel zijn de volgende
technieken vormgegeven:

• fysieke inrichting klas
• modelleren
• gedragsinstructie
• discriminatief leren
• shaping (vertaling: vorming)

• fading (hier bestaat geen Nederlandse term voor. Hiermee wordt het principe bedoelt dat je
gewenst gedrag wilt uitlokken, doordat je het extra bekrachtigd waardoor het kind hierna dit
gewenste gedrag ook op andere momenten zal laten zien).

• positieve beloning/ negatieve beloning
• uitdoving
• versterken van alternatief of onverenigbaar gedrag

De opbouw vindt plaats middels de invoering training, uitbreiding training en de generalisatie
training. Martin, G., Pear, J. (2003) Behavior modification. What it is and how to do it. New Jersey, Prentice
Hall.
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Motivatie: Basisschool de Toermalijn ligt in een geprioriteerde aandacht wijk van de gemeente Venlo
(impulsgebied). Op basisschool de Toermalijn noemen we het juist een kansrijke wijk. Kinderen in deze
wijk hebben extra structuur nodig. Een goede werkhouding aanleren en gedragsverwachtingen
uitspreken helpt bij het voorkomen van gedragsproblemen in de klas. Met Taakspel leren leerkrachten
op een positieve wijze de taak-, werkhouding en het gedrag sturen. Dit zorgt voor een fijne klassen
sfeer.

Belangrijkste doel(en) van dit thema:

• Aanleren van een goede taak- werkhouding.
• Aanleren van de juiste leerkrachtvaardigheden om met positieve specifieke feedback gedrag aan

te leren/ te corrigeren.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Monitor ZIEN.

Resultaten bij ZIEN! Leerling (3-4) 5-8 Leer- en lee�limaat

Als school maken we gebruik van ZIEN! voor het observeren van het welbevinden, de betrokkenheid en
de sociale vaardigheden.

We willen graag de leerlingen (die dat kunnen) op vergelijkbare schalen bevragen, omdat we het
belangrijk vinden dat de resultaten ook daadwerkelijk gebruikt worden voor het verbeteren van de
veiligheidsbeleving als dat nodig blijkt te zijn. Door op vergelijkbare schalen te observeren/te bevragen,
kun je resultaten goed vergelijken en inschatten of leerlingen een goed beeld hebben van hoe het gaat
en of leerkrachten dit in observaties ook herkennen.

Een tweede belangrijke voordeel van ZIEN! vinden we dat de resultaten per leerling bekend zijn.
Hierdoor kunnen we bepalen welke leerlingen we extra willen observeren of met welke leerlingen we in
gesprek gaan. Bovendien zitten alle resultaten in één systeem en kan er bekeken worden of er per
leerling/groep (als de groep redelijk hetzelfde blijft) trends waarneembaar zijn.

Deze monitorgegevens worden jaarlijks gedeeld met de inspectie via ons leerlingvolgsysteem
Parnassys. De uitslag die met de inspectie wordt gedeeld, is een schoolgemiddelde voor ieder van de
drie categorieën (Welbevinden, Pestbeleving en Veiligheidsbeleving) en wordt tegen een benchmark
afgezet.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Ronken m.ronken@toermalijntegelen.nl

anti-pestcoördinator Siepermann f.siepermann@toermalijntegelen.nl

vertrouwenspersoon Ronken m.ronken@toermalijntegelen.nl

vertrouwenspersoon Siepermann f.siepermann@toermalijntegelen.nl
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4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken

Het werken met kinderen in onze school (‘onderwijs en opvoeding’) zien wij als een
verantwoordelijkheid van leerkrachten én ouders. Daarom staat onze school altijd open voor de ouders.
Een goede samenwerking tussen school en thuis is altijd in het belang van het kind. Ouders werken,
praten, denken en beslissen mee op onze school. Het zijn uw kinderen, het is ons werk. Waar mensen
zich prettig voelen is een basis voor kwaliteit. Daar werken wij samen aan, ouders zijn daarbij welkom in
ONZE school. De Toermalijn ziet ouders als serieuze partners.

Er zijn meerdere momenten waarbij ouders in de school komen. Elke ochtend starten we met een
inloopkwartier in de groepen waarbij ouders ook van harte welkom zijn. Ouders halen hun kind op in de
school en hoeven niet bij de poort te wachten.

Elk schooljaar start met startgesprekken waarbij ouders en stamgroepleiders kennis maken. Er zijn
vaste oudercontacten (2 maal jaarlijks een rapportage) en daarnaast zijn er facultatieve
oudercontacten.

Vier keer per jaar organiseren we Koffietijd waarbij ouders in gesprek gaan met elkaar over zaken die
hen bezig houdt.

Elke ochtend de gelegenheid tot meewerken / meespelen in groep 1-2 en 2-3

Een belangrijk kenmerk van een Jenaplanschool is een voortdurend contact tussen ouders en school.
Om dit mogelijk te maken willen we de drempel laag houden. Ouders kunnen ‘s morgens 15 minuten
mee werken en spelen. Zo weet u met welke speel leermaterialen uw kind op school bezig is, wat het
kind leert aan taal en rekenactiviteiten. Dit moment is niet geschikt voor een gesprek met de leerkracht
of zaken die meer aandacht en tijd nodig hebben. Hiervoor kunt u altijd een afspraak met de
stamgroepleider maken.

Meeloopweek groep groep 1 t/m 8

Alle ouders kunnen tijdens de meeloopdagen meedraaien en kijken in de stamgroep. Op deze manier
kunt u een beeld vormen van hoe de schooldag van uw kind eruit ziet in de praktijk. U kunt met uw kind
meedraaien tijdens de les en zo de les ervaren zoals uw kind dit dagelijks doet. Zie de jaarplanning op
ouderportaal voor de data.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

De school gebruikt een digitaal communicatiemiddel, namelijk de app Ouderportaal van Basisonline.
Dagelijkse informatie over het reilen en zeilen in de groep (berichten over thema's en activiteiten in de
groep van uw kind) en algemene informatie voor alle ouders (zoals de schoolkalender) wordt gedeeld
via dit medium. U ontvangt bij aanvang van de schoolcarrière van uw kind meer informatie voor dit
communicatiemiddel.
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Klachtenregeling

Het kan voorkomen, dat ouders klachten hebben, of dat er een conflict ontstaan is. Wij vinden het heel
belangrijk, dat alle klachten serieus behandeld worden. In eerste instantie gaan we er natuurlijk van uit,
dat na een open gesprek tussen betrokkenen, mogelijke problemen worden opgelost. Meestal betekent
dit, dat u een gesprek voert met de stamgroepleider van uw kind. Het is fijn als onduidelijkheid, een
misverstand of meningsverschil op deze manier verholpen kan worden. Lukt dat niet, dan is het
mogelijk dat u, liefst in aanwezigheid van de betreffende stamgroepleider, een gesprek voert met de
directeur van de school.

Als u zich op school echt onvoldoende gehoord voelt of als een kwestie te precair is, kunt u zich met een
klacht wenden tot één van de, speciaal daarvoor aangewezen, schoolcontactpersonen. De
schoolcontactpersoon is Friederike Siepermann. De schoolcontactpersoon heeft de taak om strikt
vertrouwelijk met u de klacht door te nemen. De vertrouwenspersoon op school is het eerste
aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen op school. Hierbij kunt u
denken aan  bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Onze
vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, ouders als personeel. U kunt de vertrouwenspersoon
om hulp vragen als u een informele klacht hebt en deze met de school wilt oplossen. De
vertrouwenspersoon wijst de weg en kan adviseren. Als u dat liever niet doet, wordt in ieder geval met
u besproken welke vervolgstappen er mogelijk of gewenst zijn. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden, dat u
in contact gebracht wordt met een externe vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een vertrouwensarts of
een door het bestuur daartoe aangesteld vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersonen zijn
werkzaam bij: GGD Limburg Noord - Secretariaat Gezondheid - Postbus 1150 - 5900 BD Venlo -
Tel:0881191200.

Uiteindelijk kan uw klacht behandeld worden bij de landelijke klachtencommissie.

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een ona�ankelijke
klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als
personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. De LKC biedt verschillende mogelijkheden
om de klacht te behandelen en op te lossen. Een medewerker van Onderwijsgeschillen neemt contact
op met de klager en het schoolbestuur of degene over wie is geklaagd en bespreekt dan welke route
het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot interne
klachtbehandeling door het schoolbestuur of de school, mediation of een formele procedure bij de
Commissie. Meer informatie over de mogelijkheden en de procedure bij de LKC vindt u op
www.onderwijsgeschillen.nl.

Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is ingediend. U
kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met behulp van een mediator van
Onderwijsgeschillen en zo een formele procedure voorkomen. Om te bespreken of mediation tot de
mogelijkheden behoort kunt u contact opnemen met de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen. U
kunt de Mediatondesk bereiken via telefoonnummer 030-2809590 of email
mediation@onderwijsgeschillen.nl.

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2 Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt
ook een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Op de website https://onderwijsgeschillen.nl/
is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.
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Ouderorganisatie
Bij vragen of voor ona�ankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisaties Ouders & Onderwijs en
Medezeggenschapsraad.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouderraad

De ouderraad is een groep ouders (aangevuld met een teamlid als contactpersoon). Zij
vertegenwoordigt alle ouders van de Toermalijn in onderwijsondersteunende activiteiten, maar denken
ook mee over allerlei praktische zaken. Tevens is de ouderraad (OR) de "achterban" van de MR;
omgekeerd kan de OR de MR ongevraagd adviseren. De OR heeft ook een duidelijke, ondersteunende
taak bij de uitvoering van ouderavonden en allerlei festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Suikerfeest en
Carnaval. Verder is de OR het overkoepelend orgaan voor de diverse werkgroepen, die op vrijwillige
basis binnen de school functioneren. De OR vergadert ongeveer vijf keer per jaar (deze vergaderingen
zijn vrij toegankelijk voor ouders; data staan op de kalender in Ouderportaal), waarvan één keer samen
met de MR. Mocht u vragen hebben, onduidelijkheid of onvrede over onderwerpen op school of de
gang van zaken, of juiste leuke ideeën over het verbeteren van de sfeer of betrokkenheid dan kunt u bij
de leden van de ouderraad en/of medezeggenschapsraad terecht. Zij denken met u mee en maken het
eventueel bespreekbaar met teamleden en/of directeur. Regelmatig lopen er OR-leden in school rond;
spreekt u ze gerust aan. Hoe beter het contact tussen ouders en OR, hoe meer u ervaart dat de OR
werkelijk alle ouders vertegenwoordigt.

Samenstelling Ouderraad:

• Marjolein Lamee
• Iris Denessen
• Angela Mulder
• Kim Waltmans
• Joyce van Bavel
• Fatima Nayabi
• Rabia el Ghachi
• Aline Sijben
• Melanie Pelzer (voorzitter)

Medezeggenschapsraad

Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang voor
het personeel en de leerlingen van onze school.Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) om
met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen
over alles wat de school aangaat. De MR van de Toermalijn bestaat uit zes personen: drie ouders en drie
leerkrachten. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. De leerkrachten
vertegenwoordigen het team van de Toermalijn. Als MR horen wij graag van u, ouders en leerlingen,
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wat er leeft! Wat de MR precies wel en niet mag, is duidelijk bepaald in de Wet Medezeggenschap op
Scholen.

De MR heeft instemmingsrecht over bijvoorbeeld:

• Wijziging onderwijskundige doelstellingen
• Schoolplan,
• schoolgids
• zorgplan
• Jaarlijkse ouderbijdrage
• Beleid voorzieningen voor leerlingen zoals ICT-beleid
• Pestbeleid (schoolafspraken, gedragsregels)
• Jaarplanning en schooltijden

MR heeft adviesrecht over bijvoorbeeld:

• Wijziging grondslag van de school
• Wijziging organisatie,
• samenwerking
• Aanstellings- en ontslagbeleid
• Nieuwbouw- of verbouw
• Bestemming middelen

In de medezeggenschapsraad zitten:

Namens de ouders

• Rob Heijnen voorzitter
• Perry van Dijk
• Mounja Zanzami

Namens het personeel

• Thea van Moorst secretaris/ penningmeester t.vanmoorst@toermalijntegelen.nl
• Marieke van Dijk m.vandijk@toermalijntegelen.nl
• Gijs Huijbers g.huijbers@toermalijntegelen.nl

Na elke vergadering wordt een verslag gemaakt waarin u kunt lezen wat er besproken is. De MR
publiceert het verslag op Ouderportaal.

Ouderhulp

Ouderhulp is ontzettend belangrijk. Door middel van ouderhulp kunnen we mooie activiteiten voor de
kinderen laten plaatsvinden. Op een Jenaplanschool hebben we vaak hulp van ouders nodig. Het
meedoen op school kent een aantal voordelen. Natuurlijk wordt het team geholpen, waardoor zij meer
tijd hebben voor o.a. kindzaken. Maar meedoen betekent vaak ook dat ouders in de school komen.
Daardoor ‘proeven’ zij de plek waar hun kind een groot deel van de dag verblijft. Het wederzijdse
contact werkt positief op de ontwikkeling van uw kind. De school streeft naar een educatief
partnerschap, oftewel: we zijn er samen voor de ontwikkeling van uw kind.
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• U kunt meehelpen bij ‘hand- en spandiensten’ (allerlei soorten klusjes zoals hoofdluis screening,
poetsen van het lokaal van uw kind).

• Ouders kunnen mee werken bij een aantal lesactiviteiten (leesuren, crea, bibliotheek, excursies
enzovoorts).

De activiteiten zijn niet in alle groepen hetzelfde georganiseerd. Maar in elke groep is er wel altijd iets
waarbij uw hulp van harte welkom is. Het naschools aanbod kan uw hulp ook heel goed gebruiken.
Hierdoor kunnen we leuke activiteiten voor de leerlingen organiseren en de prijs laag houden.

Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf

Soms is het fijn om met andere ouders op het schoolplein nog even in gesprek te gaan. Er vinden dan
waardevolle gesprekken plaats, waarbij ouders delen wat zij meemaken met hun kind en mogelijk ook
waar zij in de gezinssituatie of de samenleving tegen aanlopen. Soms is de drempel te groot om met de
vragen die er leven de school in te lopen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wij als school willen
ouders uitnodigen om de school ten alle tijde in te komen en bij vragen dit kenbaar te maken. Maar wij
realiseren ons ook heel goed, dat deze stap soms nog te groot is en dus niet gezet wordt. Jammer, want
zo blijven ouders onnodig met vragen zitten en stapelen zich soms ook problemen op. Daarom gaan wij
in de toekomst een samenwerking aan met Nova Curae.

Wat doet Nova Curae?

Nova Curae kan helpen bij opgroeien en opvoeden; kan een brug zijn tussen het gezin en de school en
andere instanties die betrokken zijn voor het welzijn van het kind.

• geeft informatie en advies
• kan problemen mee signaleren en in kaart brengen
• kan pedagogische hulp bieden en zorg samen met ouders en school coördineren
• biedt (interculturele) hulpverlening en kan rekening houden met de diversiteit en de eigen

identiteit van de burger
• biedt vraaggerichte jeugdzorg
• zo dicht mogelijk bij het kind of de jongere georganiseerd
• zo kort mogelijke hulp in duur en zo licht als mogelijk
• hulp dichtbij vanuit de wijk, letterlijk “om de hoek”
• snelle hulpverlening door eigen crisisdienst

De aanpak is gericht op de multiculturele samenleving. Waarbij de insteek is om in wisselwerking met
de sociale omgeving de burger zo goed mogelijk te laten ontplooien, naar eigen behoeften en
opvattingen

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• Crea activiteiten

• Uitstapjes, zoals kinderboerderij, schaatsen etc.

• Kerst

• Sinterklaas

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

Schoolfonds

Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten,
bijvoorbeeld voor feesten (denk aan bijvoorbeeld aan sinterklaas, Kerstmis, Carnaval). Dit zijn
activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. Ook worden kleine excursies in het kader van een
thema of project hieruit gefinancierd (Kinderboerderij bijvoorbeeld). Om al deze extra kosten te kunnen
dekken, is er door ouders en team een schoolfonds opgericht. U bepaalt zelf hoeveel u per maand voor
het onderwijs aan uw kind(eren) wilt besteden. U doet dit door een overeenkomst te ondertekenen aan
het begin van het schooljaar of direct na de eerste schooldag van uw kind. Het schoolfonds bestaat op
basis van vrijwilligheid, dus u bepaalt zelf de hoogte van het bedrag. U kunt in principe zelfs besluiten
om niet aan het schoolfonds deel te nemen. Het schoolfonds wordt beheerd door de ouderraad. Gelden
van ouders worden hiermee door ouders beheerd. De schoolfonds commissie - bestaande uit drie
leden, waarvan tenminste één OR-lid - zorgt voor de uitvoering van de schoolfonds taken. Deze
commissie legt aan het begin van het schooljaar verantwoording af aan alle ouders.

Daarnaast betalen ouders jaarlijks een bepaald bedrag voor het schoolreisje of schoolkamp.

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen
geen kinderen uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Bij betalingsmoeilijkheden staan we u graag te woord.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

We ontvangen graag van te voren bericht als uw kind van school verzuimt wegens ziekte.

Dit kan telefonisch (077-3735345) of mondeling. Als een kind afwezig is vanwege een bezoek aan de
dokter o.i.d. dan vult u een verlofformulier in. Als wij ’s morgens een kind missen dat niet afgemeld is
zullen wij de ouders altijd even bellen, zodat we zeker weten dat we ons niet ongerust hoeven te
maken.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Sinds de invoering van de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig.

In de Wet wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen van 5 jaar en kinderen van 6 jaren ouder. Alléén
voor de 5-jarigen geldt: Ouders hebben de mogelijkheid om mededeling te doen aan de directeur van
de school dat ze gebruik willen maken van de mogelijkheid tot vrijstelling i.v.m. overbelasting van hun
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kind. Dit kan voor maximaal Vijf uren per week. De directeur kan dit in overleg met de ouders
uitbreiden tot maximaal tien uren per week. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze uren
gebruikt worden om vakanties en/of weekenden te verlengen. Op deze leerlingen is de Leerplichtwet
wel van toepassing.

In de Leerplichtwet staat dat jullie kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.
Kinderen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een
uitzondering op deze regel mogelijk. Deze uitzonderingen staan hieronder kort beschreven: Extra
verlof i.v.m. het vervullen van religieuze verplichtingen. Vakantie onder schooltijd. Hiervoor kan alleen
toestemming worden gegeven wanneer tijdens geen van de reguliere schoolvakanties ouders 14 dagen
vakantie kunnen genieten dit door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat
geval mag de directeur éénmaal per schooljaar het kind vrij geven voor een gezinsvakantie. Bij een
dergelijke aanvraag moet een  werkgeversverklaring worden bijgevoegd.

De periode omvat nooit meer dan tien schooldagen. Verlof in de eerste twee weken van het schooljaar
mag nooit worden toegestaan! Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden. Hierbij moet je
denken aan situaties die buiten de keuze van de ouders en/of het kind liggen. Denk bijvoorbeeld aan het
bijwonen van een huwelijk, begrafenis, jubileum, ernstige ziekte of verhuizing. Hierbij betreft het
steeds alleen bloed- of aanverwanten. Aanvraagformulieren voor (extra) verlof buiten de
schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. Een aanvraag voor verlof van meer dan
10 dagen wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. U kunt als u het niet eens bent met een
beslissing hiertegen beroep aantekenen. Meer informatie over het aanvragen van verlof en leerplicht
kunt u krijgen bij de directeur van de school en bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Venlo.
(leerplicht.rmc@venlo.nl) Let wel: voor het schriftelijk aantekenen van beroep staat een periode van zes
weken. Het is daarom belangrijk om een aanvraag zo mogelijk minstens acht weken van te voren in te
dienen.

4.4 Toelatingsbeleid

Inschrijving

Ouders melden hun kind aan door het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier.

U kunt als ouder uw kind aanmelden vanaf het 2de levensjaar. Zodra uw kind 3 jaar is, wordt dit omgezet in
aanmelding. De school mag dan (indien hiertoe een aanleiding is) nog 10 weken onderzoeken of uw kind
definitief ingeschreven wordt. Indien de school nog onderzoek moet doen, worden de
ondersteuningsbehoeften van het kind in kaart gebracht.

• In januari is er op alle scholen in Tegelen een vaste aanmeldingsdag voor de instromers.
• Van te voren is er een kijkochtend. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken. Data staan op

onze site. Als u niet op de kijkochtend kunt komen, maak dan gerust een afspraak voor een ander
moment. De aanmelding vindt op deze wijze lang voor de vierde verjaardag plaats. Voor ons fijn
vanwege het tijdig opmaken van een goede planning en het indelen van de groepen. Het
betekent echter ook dat dit te vroeg is om een besluit over de toelaatbaarheid in te
schatten.Deze inschatting wordt in de periode vanaf 10 weken voor de startdatum gemaakt.
Kinderen komen op school als ze vier jaar zijn. In de regel gaan wij uit van de dag na de vierde
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verjaardag van het kind. Samen met de ouder(s) wordt de meest geschikte datum waarop uw
kind voor het eerst naar school komt besproken.

• Ongeveer vier weken voor de start neemt de stamgroepleider van de groep waar uw kind
geplaatst wordt contact op voor een intakegesprek en een oefenochtend (stoeltje passen). Zo
leert het kind de groep, de andere kinderen en de stamgroepleider al een beetje kennen en is de
stap om echt te beginnen niet meer zo groot.

“Nieuwe” ouders

Ouders die voor het eerst een kind op de Toermalijn hebben, hebben vaak vragen over hoe alles in zijn
werk gaat op school en in de groep. Om u wat meer wegwijs te maken ontvangen “nieuwe” ouders een
placemat waarop nuttige informatie staat over onze school en de afspraken die in de stamgroepen
gelden. Tijdens het kennismakingsgesprek met de leerkracht ontvangt u ook veel praktische
informatie.

De opvang van nieuwe leerlingen

Zes weken voordat het kind start (of voor de zomervakantie als het kind na de vakantie start)
ontvangen ouders een intakeformulier met een begeleidende brief. Ongeveer vier weken voor de start
is er een intakegesprek tussen de ouders en de stamgroepleider. Op basis van de gekregen informatie
zal het kind definitief in een groep geplaatst worden. Tijdens het intakegesprek wordt een afspraak
gemaakt voor het “stoeltje passen”(oefenmoment) en de eerste schooldag. Ouders zijn op het moment
van het stoeltje passen van harte welkom, maar nemen na de start van de ochtend wel afscheid. Als een
kind instroomt vanaf een andere school, dan zal de intern begeleider een gesprek hebben met de
ouders en de school van herkomst om te bepalen of onze school geschikt is. Vervolgens zal onze intern
begeleider een gesprek hebben met de intern begeleider van de school van herkomst. Met de
verkregen informatie zullen we het kind plaatsen in een stamgroep die het beste aansluit bij de
behoeftes van het kind.

Aanmelden met zorgvragen

Uiterlijk zes weken voordat het kind start zullen we besluiten of we het kind kunnen toelaten. Na
beslissing van toelating wordt uw kind op onze school ingeschreven.

Het kan zijn dat de verkregen informatie voor de school onvoldoende is voor een goede beoordeling. In
dat geval vraagt de school extra informatie op bij de ouders en/of vragen ouders toestemming voor
extra (mogelijk specialistisch) onderzoek en/of voor het mogen opvragen van gegevens bij andere
instanties.

Hierbij wordt de bovenschoolse ondersteuningscoördinator van stichting Akkoord! betrokken. Er kan
bijvoorbeeld worden besloten om het kind te observeren in de school of instelling waar het kind op dat
moment zit. Dit onderzoek zal binnen zes weken zijn afgerond en mag met maximaal vier weken
verlengd worden. Een tijdelijke plaatsing gedurende dit onderzoek kan tot de mogelijkheden behoren.

Op basis van de verkregen informatie zal de school zich afvragen of zij in de ondersteuningsbehoefte
van het kind kunnen voorzien. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is hierbij helpend in het nemen
van verantwoorde beslissingen die het kind ten goede komen.

Van het kind wordt het volgende in kaart gebracht:

• wat zijn de mogelijkheden en de belemmeringen van het kind en zijn/haar omgeving?
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• wat hebben kind, school en ouders nodig om het kind te kunnen begeleiden?
• wat zijn de mogelijkheden van onze school? wat zijn de onmogelijkheden van onze school?
• kunnen de onmogelijkheden worden opgelost, eventueel ook met expertise of middelen vanuit

onze stichting Akkoord! of uit het samenwerkingsverband?

Er volgt een adviesgesprek met de ouders waarin de directeur en de intern begeleider vertellen wat de
mogelijkheden van de school hierin zijn.

Er zijn drie mogelijkheden:

1. Het kind wordt toegelaten (en ingeschreven), er worden duidelijke afspraken gemaakt.
2. Er zijn onvoldoende gegevens of twijfels. Het kind wordt tijdelijk geplaatst met een afgesproken

termijn. Gedurende deze periode loopt het onderzoek door en het verblijf binnen onze school
levert ook nadere informatie op. Daarna wordt besloten het kind definitief te plaatsen of niet.

3. Het kind wordt afgewezen. De school zal de ouders vertellen waarom het kind niet geplaatst kan
worden. De schriftelijke argumentatie wordt opgestuurd naar de ouders en het bevoegd gezag
van de school. De school heeft zorgplicht en zal in overleg met ouders een school zoeken die in de
ondersteuningsbehoefte kan voorzien, eventueel binnen ons samenwerkingsverband/cluster
Tegelen.

Soms zit een kind al op onze school en komen de vragen omtrent “de juiste plek voor dit kind”
gedurende de schoolloopbaan. Ook dan zullen we het stappenplan doorlopen. Voor specifieke zorg en
mogelijkheden van onze school verwijzen we u naar ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin
leest u hoe wij vorm geven aan Passend Onderwijs.

Vroegtijdige signalering

Het is belangrijk om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. Hierbij maken wij onder andere
gebruik van de informatie die uit de overdracht van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf
a�omstig is.

Peuteraanbod

De school ontvangt een instemmingsformulier van de peuterspeelzaal. Als ouders geeft u hiermee
toestemming voor de overdracht van informatie van de peuterspeelzaal naar de school. Indien de
school geen toestemming heeft ontvangen, informeert de school bij de ouders naar de reden. N.B.
Indien ouders geen toestemming geven voor overdracht, vindt er geen overdrachtsgesprek met school
plaats.

Bij bijzonderheden is het eerste contact tussen de voorschoolse voorziening en de school als het kind
drie jaar is, dit om vroegtijdig door te spreken welke ondersteuningsbehoefte een kind nodig heeft. In
alle andere gevallen wordt een kind met de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden overgedragen aan de
basisschool. Hierbij worden de gegevens van KIJK (het volgsysteem van de peuterspeelzaal) digitaal
overgedragen. Bij een zorgleerling betreft dit een warme overdracht. De peuterspeelzaal bespreekt het
kind mondeling door met de ouders en de intern begeleider van de basisschool.

Als er in de voorschoolse periode al problemen gesignaleerd zijn, zal de intern begeleider op basis van
de gekregen  informatie en adviezen een HGPD (handelingsgerichte proces diagnostiek)  aanleggen.
Hierdoor is er meteen een doorgaande lijn in de zorg rondom een instromend kind. Overdracht vindt
natuurlijk alleen plaats met toestemming van ouders.
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Als het kind van een andere voorschoolse voorziening gebruik maakt, neemt de school contact op met
deze instantie om de overdracht af te stemmen. In specifieke situaties kan er van bovenstaande termijn
afgeweken worden omdat er al in een vroegtijdig stadium overleg is tussen voorschoolse voorziening
en school, daar waar specifieke zorg nodig is omtrent het te volgen plaatsingstraject naar de
basisschool.

4.5 Privacy en AVG

Akkoord! zorgt ervoor dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt. Er wordt enkel toegang
verleend tot de persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is. Naar gelang de functie (leerkracht,
directeur, intern begeleider etc.) wordt toegang gegeven tot de persoonsgegevens. De Toermalijn
werkt voor het geven van het onderwijs samen met commerciële derde partijen. Dit doen wij
bijvoorbeeld op het gebied van digitale leermiddelen. Ook ons leerlingadministratie en -volgsysteem is
bij een derde partij ondergebracht, namelijk Parnassys. Met deze organisaties hebben wij verwerkers
overeenkomsten gesloten, waarin onder andere is afgesproken welke verwerkingen door de verwerker
worden uitgevoerd en hoe de persoonsgegevens worden beveiligd. Akkoord! ziet er op toe dat de
verwerkers zich daaraan houden.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Akkoord! bewaart de
persoonsgegevens conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen en aanwijzingen van
onderwijsinstanties zoals Kennisnet en het Ministerie van OC&W. Alle persoonsgegevens worden in
beginsel bewaard tot 2 jaar nadat uw kind van school is gegaan. Enkele gegevens moeten langer
worden bewaard: Gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar na vertrek); Gegevens over een
leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na trek); Bezwaarschriften,
klachten, gerechtelijke procedures (2 jaar na a�andeling);Adresgegevens van (oud-)leerlingen mogen
langer worden bewaard voor het organiseren van reünies.

De persoonsgegevens die de Toermalijn en Akkoord! verwerken, zijn goed beveiligd. Akkoord! monitort
actief het beveiligingsniveau en zorgt dat passende technische maatregelen worden genomen. Dit
wordt uitgevoerd door de ICT-dienstverlener van Akkoord!. Akkoord! is zich bewust van de risico’s die
digitale gegevensverwerking met zich meebrengen. Akkoord! zorgt voor intern bewustzijn op het
gebied van datalekken, en probeert datalekken actief te voorkomen. Mocht u van mening zijn dat er
sprake is van een datalek bij Akkoord! (waaronder OJBS De Toermalijn), bijvoorbeeld omdat u meer
gegevens van ons heeft ontvangen dan de bedoeling is, verzoeken wij u contact op te nemen met de
directeur van de Toermalijn of onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@akkoordpo.nl.
Uw privacyrechten Kinderen onder de 16 jaar kunnen niet zelfstandig hun rechten uitoefenen. U als
ouder of wettelijk vertegenwoordiger oefent deze rechten namens uw kind uit. Op basis van de wet
heeft u namens uw kind de volgende rechten: Recht op informatie. De Toermalijn informeert u
voorafgaand aan een verwerking over het doel van de verwerking, welke persoonsgegevens worden
verwerkt en aan wie de gegevens worden verstrekt.

De informatie ten aanzien van doorlopende verwerkingen om goed onderwijs te kunnen bieden treft u
aan in deze paragraaf van de schoolgids. Daarnaast informeren wij u bij het vragen van toestemming
uitgebreid om welke verwerking het gaat. Recht op inzage: u kunt altijd een verzoek indienen om
inzage te krijgen in de gegevens die wij (de Toermalijn of Akkoord!) van uw kind verwerken. Recht op
aanvulling of verbetering van de persoonsgegevens: indien er sprake is van verwerking van onjuiste
persoonsgegevens, kunt u de Toermalijn verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren. Recht op
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rectificatie, beperking of verwijdering: indien u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of
te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. Indien de persoonsgegevens worden verwerkt vanwege
een wettelijke verplichting, of omdat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om goed onderwijs te
kunnen bieden, zal het verzoek om verwijdering worden geweigerd. Indien u gegeven toestemming
intrekt, zullen persoonsgegevens die op basis van de toestemming werden verwerkt, worden
verwijderd. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om te vragen om de gegevens
die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek
aan een andere organisatie over te dragen. Akkoord! zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen
gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens. Beslissingen worden nooit zonder
menselijke tussenkomst genomen. Een verzoek op grond van deze rechten wordt ingediend bij de
directeur van de Toermalijn. Indien er twijfel bestaat over de identiteit van de verzoeker, kan de de
Toermalijn de verzoeker vragen om zich te legitimeren. De Toermalijn zal binnen 4 weken na ontvangst
van het verzoek, hierop reageren. Indien het een complex verzoek betreft, kan het zijn dat deze termijn
met nog eens 4 weken wordt verlengd. De Toermalijn brengt u hiervan dan op de hoogte. Indien u het
niet eens bent met de wijze waarop wij uw verzoek hebben afgehandeld of hoe wij omgaan met de
gegevens van uw kind, kunt u zich wenden tot de directeur van de Toermalijn. Als u daarna nog vragen
heeft, kunt u zich wenden tot onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (‘FG’) Sharinne Ibrahim
via fg@akkoord-po.nl. Indien u van mening bent dat uw klacht of vraag door de directeur en door de FG
niet goed zijn opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteit
persoonsgegevens.nl).Beeldmateriaal OJBS de Toermalijn

Van verschillende activiteiten op onze school (bijvoorbeeld Sinterklaas, carnaval, musical en
schooluitjes) worden door ons foto’s gemaakt. Voor het maken van beeldmateriaal van uw kind hebben
wij uw toestemming nodig. Deze toestemming zullen wij u jaarlijks vragen aan het begin van het
schooljaar. Op het formulier dat u van ons ontvangt, kunt u dan aangeven of er beeldmateriaal mag
worden gemaakt van uw kind en of dit in- en extern mag worden gepubliceerd. Daarnaast kunt u
aangeven of het beeldmateriaal ook voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt zoals op de
website, in de schoolgids of in de nieuwsbrief. Naast de foto’s worden ook beeldopnames gemaakt. We
zetten een videocamera in voor het maken van opnames van feesten en activiteiten indien u daarvoor
toestemming geeft maar ook voor opnames die gericht zijn op de onderwijsorganisatie in de groep en
het handelen van de leerkracht. Dit laatste doen wij op grond van ons gerechtvaardigd belang om goed
onderwijs te waarborgen. Als we het van belang vinden om videobeelden van uw kind te maken
passend in een zorgtraject dan zullen we hiervoor altijd vooraf expliciete toestemming vragen.

5 Ontwikkeling en resultaten

5.1 Tussentijdse toetsen

De kwaliteitszorg van de school wordt vormgegeven middels het 4D principe. De integrale 4D-aanpak
bestaat uit vier dimensies: data, duiden, doelen en doen. Het schoolteam, de kwaliteitscoördinatoren
en de directie werken datagestuurd en opbrengstgericht aan de verbetering van de prestaties van de
professionals voor de groep en de kinderen in de groep. Op basis van feitelijke informatie (data) worden
er kundige analyses gemaakt (duiden). Vanuit de analyses worden vervolgens doelen gesteld. Daarna
gaat het schoolteam aan de slag (doen) om, op basis van feiten en heldere doelen en een aantoonbare
verbeterslag te bewerkstelligen.
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In de ondersteuningscyclus zijn er leerling- en groepsbesprekingen opgenomen waarin er van algemeen
(schoolniveau) naar specifiek (leerlingniveau) gewerkt wordt.

De tussenresultaten worden met behulp van landelijk genormeerde toetsen (bijvoorbeeld CITO) in
kaart gebracht. Twee maal per jaar worden CITO toetsen afgenomen, vindt er een uitgebreide analyse
plaats en wordt er voor het komende half jaar een onderwijsarrangement gemaakt. Er wordt per
leergebied en per leerjaar een basisarrangement (met einddoelen) beschreven en eventuele
aanpassingen. Er wordt planmatig gewerkt voor een periode van 20 schoolweken.

In een onderwijsarrangement wordt de groep leerlingen in kaart gebracht waarbij er uitgegaan wordt
van drie standaarden. De 25% best presterende voldoen aan de gevorderde standaard, de 75% best
presterende leerlingen voldoen aan de voldoende standaard en aan de minimumstandaard voldoet
90% van de leerlingen uit de groep. Zo ontstaat een verdeling van leerlingen in vier secties waar een
onderwijsarrangement voor gemaakt wordt. Allereerst wordt basisarrangement voor 50% van de
leerlingen opgesteld, die de middenmoot vormen. Zij voldoen wel aan de voldoende, maar niet aan de
gevorderde standaard. Het verdiepte arrangement wordt voor de leerlingen opgesteld die aan de
gevorderde standaard voldoen (25%).Het intensieve arrangement wordt voor de 15% leerlingen
opgesteld die wel aan de minimum, maar niet aan de voldoende standaard voldoen. Tenslotte wordt
een zeer intensief arrangement opgesteld voor de 10% zwakste leerlingen.

In het onderwijsarrangement worden alle elementen van het onderwijsleerproces beschreven: het
aanbod, de leertijd, het pedagogisch en didactisch handelen, klassenmanagement en het
schoolklimaat.
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5.2 Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is.
De eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1
augustus 2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of
onvoldoende presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit

wordt ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is

een hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben
gehaald op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende
heeft gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het
Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien
iets niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’
genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Opmerking: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
corona crisis.

Algemeen:

Alle scholen binnen de stichting Akkoord!-po nemen de eindtoets af bij leerlingen in groep 8. Dit doen
we volgens de regels die de onderwijsinspectie daarvoor heeft opgesteld.
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Onze school neemt de eindtoets af als objectief meetinstrument van een aantal resultaten van
onderwijs op onze school. Het gaat om cognitieve (kennis) resultaten op een beperkt aantal vakken.
Met name rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Alle andere resultaten hebben we ook in beeld en zijn
enorm belangrijk voor het schooladvies wat elke ouder ontvangt vóór de uitslag van de CITO-eindtoets.
De eindtoets zien we dan ook als een objectieve bevestiging van ons schooladvies. Niet als een
meetinstrument voor de kwaliteit van de school. CITO (het bureau dat deze eindtoets maakt), vindt zelf
ook dat op basis van de uitslag van deze toets géén uitspraak gedaan mag worden over de kwaliteit van
een school. Daarvoor is de onderwijsinspectie, die scholen bezoekt en nauwkeurig kijkt hoe een school
functioneert en of de resultaten passen bij de kinderen op die school. Als in een groep 8 van een
bepaald jaar meer kinderen met lagere capaciteiten (intelligentie) zijn, of waarbij andere factoren een
rol spelen, dan is dat natuurlijk sterk van invloed op de gemiddelde score van die groep.
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar
vanwege het coronavirus geen eindtoets afgenomen in groep 8.

2018: 529.2 (landelijk gemiddelde 534.9).

2019: 532.2 (landelijk gemiddelde 535.7).

2021: 531.1 (landelijk gemiddelde 534.5).

We voldoen bij lezen en taalverzorging aan de norm (signaleringswaarde van de Inspectie) van 85%, bij
rekenen bevinden de opbrengsten zich net onder het landelijk gemiddelde (77% heeft 1F behaald).

Voor lezen en taalverzorging bevinden de eindopbrengsten van 1S/2F zich onder het landelijk
gemiddelde, maar wel boven de signaleringswaarde (37,5%), welke rekening houdt met de
schoolweging.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

In onderstaand figuur zijn de schooladviezen van de afgelopen vier schooljaren weergegeven. De
uitstroom is a�ankelijk van de mogelijkheden van de leerling. Dit is per schooljaar a�ankelijk van de
diversiteit aan capaciteiten van de schoolverlaters.

34



5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.

35



Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De kracht van het team van OJBS de Toermalijn uit zich in toegankelijkheid in contact en de oprechte
uitstraling naar kinderen, ouders en collega´s. We streven naar een klimaat waarin veiligheid, respect,
plezier, zelfstandigheid en vertrouwen de basis van dit contact vormen. Veiligheid creëren we door
structuur aan te brengen, voorspelbaar te zijn in ons handelen en in het naleven van regels en
afspraken. Onze overkoepelende regels en afspraken van de school staan beschreven in tien afspraken,
de Tien van de Toermalijn (zie bijlage). Deze regels gelden voor een ieder die verbonden is aan onze
school. Door de hele school wordt ons pedagogisch handelen zichtbaar: dit doen we van het jongste tot
het oudste kind.

Werkwijze Sociale opbrengsten

Werken aan sociale vaardigheden staan bij ons hoog in het vaandel. De afgelopen jaren is hard gewerkt
aan het behalen van het Vignet Gezonde School op het sociaal emotioneel gebied. Een greep uit onze
activiteiten op dit gebied:

• Alle leerkrachten passen Taakspel toe in de de groepen.
• Alle leerkrachten zijn opgeleid als Rots en Water (Weerbaarheid) trainer en passen dit toe in de

groep.
• Er is een leerlingpanel waarin kinderen aangeven wat er leeft onder de leerlingen.
• Er is een actief pestprotocol waar iedereen van op de hoogte is.
• De sociale opbrengsten brengen we in kaart met het leerlingvolgsysteem KIJK in de onderbouw

en ZIEN vanaf groep 3. Zowel leerkrachten als de kinderen vullen de vragenlijsten van ZIEN in.

5.5 MQ Scan

Als school hebben we de wettelijke taak om de ontwikkeling van onze leerlingen te monitoren.
Naast bijvoorbeeld de reken- en taalontwikkeling is ook de motorische ontwikkeling van belang.
Om dit goed in kaart te kunnen brengen en ook passende ondersteuning hierbij te kunnen
bieden zal jaarlijks de MQ scan worden afgenomen bij alle leerlingen van groep 2 tot en met 8.
Meer informatie kunt u vinden op www.mqscan.nl 
De MQ scan wordt afgenomen met ondersteuning van de sportconsulent van de gemeente
Venlo. Zij hebben alleen inzicht in de anonieme gegevens. 
Eventuele vragen hierover of bezwaar kunt u bij de directeur van de school kenbaar maken. 
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6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school,
één of meerdere middagen per week vrij).

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

07:30 - 08:30 08

07:30 - 08:30 08

07:30 - 08:30 08

07:30 - 08:30 08

07:30 - 08:30 08

- 14:00 14:00 - 18:30

- 14:00 14:00 - 18:30

- 14:00 14:00 - 18:30

- 14:00 14:00 - 18:30

- 14:00 14:00 - 18:30

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Opvang

Schooltijd

6.2 Opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Spring BSO de Hippe Heide, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

http://www.spring-kinderopvang.nl/kinderopvang/buitenschoolse-opvang/tegelen/bso-de-hippe-heide


Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Spring BSO de Hippe Heide, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 18 oktober 2021

Studiemiddag 20 oktober 2021

Herfstvakantie 23 oktober 2021 31 oktober 2021

Studiedag 12 november 2021

Studiemiddag 17 november 2021

Sinterklaas 06 december 2021
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Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Meivakantie 30 april 2022 08 mei 2022

Studiedag 25 mei 2022

Studiedag 08 juli 2022

Studiemiddag 22 juli 2022

Zomervakantie 23 juli 2022 04 september 2022

Bij een studiemiddag zijn de kinderen vrij vanaf 12.00 uur Bij een studiedag hebben de kinderen de
hele dag vrij

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Administratie Toermalijn maandag t/m vrijdag 8.00-15.00 uur

39




