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1. Voorwoord
Geachte ouders, verzorgers,
Met trots bieden wij u onze schoolgids aan voor het schooljaar 2018-2019.
Wij hebben er voor gekozen de schoolgids in twee delen aan u te presenteren. Zoals u
gewend bent vindt u hierin terug wat wij als Basisschool St. Laurentius u te bieden
hebben.
Een algemeen gedeelte dat voor beide scholen van ons “cluster” eenzelfde inhoud kent
en een specifiek gedeelte dat u met name per locatie de nodige informatie verschaft. Het
algemene deel kunt u vinden op de website van onze school en wordt u alleen op papier
aangereikt als u daar zélf om vraagt.
Het specifieke gedeelte bieden wij u hierbij aan.
Naast een veelvoud aan algemene wetenswaardigheden willen wij u ook informeren
omtrent onze laatste ontwikkelingen en voornemens voor het komende schooljaar.
Door onze krachten te bundelen gaan we samen op zoek naar onderlinge afstemming en
het behalen van diverse voordelen uit onze clustervorming.
Vanuit onze visie op onderwijs streven wij naar kwalitatief goed onderwijs dat boeiend en
betekenisvol is voor de kinderen en zo goed mogelijk is afgestemd op de mogelijkheden,
behoeften en interesses van iedereen.
We willen uw kind een school bieden waarin het zich veilig en vertrouwd voelt, waar
iedereen elkaar met respect benadert in een open, gezellige sfeer en waarbij iedereen
zijn talenten kan laten zien.
Met deze schoolgids willen wij ons onderwijs zo duidelijk mogelijk typeren, zodat u weet
wat u van ons mag verwachten. Roept het een en ander tóch nog vragen bij u op,
schroom dan niet om er met ons over te komen praten. Wij hechten veel waarde aan een
goede open communicatie en willen graag met u zoeken naar een oplossing voor datgene
waar u zich zorgen over maakt.
Wij willen het beste uit uw kind halen door niet het resultaat als eerste doel te kiezen,
maar de weg naar dit doel toe. Daarom gaan wij uit van wat uw kind kan, hoe het leert
en hoe we succeservaringen samen kunnen vieren.
Wij nodigen u uit dit samen met ons te realiseren.
Namens alle collega’s en het managementteam wensen wij alle kinderen, ouders,
ouderraad, medezeggenschapsraad en alle medewerkers bij ons op school een leerzaam,
gezellig en geslaagd schooljaar 2018-2019 toe.
Bart Caris, waarnemend directeur en Enith Linssen, managementlid

Enith Linssen

Bart Caris
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2. Onderwijsontwikkeling op BS St. Laurentius
Basisschool St. Laurentius is de enige school in Swartbroek. Een dorp dat behoort tot de
gemeente Weert.
Onze school telt vanaf augustus 2018 31 leerlingen, welke verdeeld worden over 3
combinatiegroepen.
We hebben de beschikking over 4 leslokalen, een gemeenschapsruimte/TSO(tussenschoolse opvang) ruimte.
De samenwerking tussen ouders en school is een van de pijlers van ons onderwijs. Wij
willen de betrokkenheid van de ouders graag ruimte geven. Daarom staan wij als school
open voor de inbreng van de ouders middels ouderraad en medezeggenschapsraad.
Ook geven wij ruimte aan ouders die de leerkrachten kunnen helpen bij de organisatie
van activiteiten en excursies.
De leerlingen zijn verdeeld in de groepen 1-2, 3-4-5, 6-7-8.
Groep 1 t/m 4 wordt “onderbouw” genoemd en groep 5 t/m 8 “bovenbouw”.
Het onderwijs dat gegeven wordt is afgestemd op de leeftijd en de ontwikkeling van het
kind.
Middels observaties, toetsen en verslagen wordt de leerling 8 jaar lang in zijn
ontwikkeling gevolgd. Zo willen wij inzicht krijgen in de totale ontwikkeling van het kind,
waardoor we het onderwijs beter kunnen afstemmen op de individuele behoeften van het
kind. We proberen zo onderwijs op maat te creëren voor uw kind.
Door het volgen van uw kind d.m.v. het door ons gehanteerde CITO-leerlingvolgsysteem,
zijn we in staat het programma aan te passen aan de individuele behoeftes van elke
leerling. Dit gebeurt natuurlijk wel binnen de grenzen van onze mogelijkheden en de
aangeboden faciliteiten van bestuur en ministerie van onderwijs, cultuur en
wetenschappen (MOCW). Het merendeel van de gehanteerde toetsen komt uit het CITOleerlingvolgsysteem (LVS). Desgewenst kunt u inzage vragen in het leerling-dossier van
uw kind.
Naast het feit dat we op onze school veel aandacht en zorg besteden aan de kwaliteit van
het onderwijs via taal, rekenen, lezen en de zaakvakken, krijgen sociale vorming, de
ontwikkeling van de creativiteit en het bevorderen van de zelfstandigheid van de
kinderen ruime aandacht.
Leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden allereerst door de eigen leerkracht
opgevangen. Het kan zijn dat gekozen wordt voor een lesprogramma dat geheel of
gedeeltelijk op een ander niveau ligt.
Een andere mogelijkheid is, dat de leerkracht in de tijd dat de groep met zelfstandig
werken bezig is, de leerlingen met problemen extra begeleiding geeft.
De onderwijsassistente heeft hierbij een ondersteunende rol naar de leerkrachten en
naar de kinderen toe. De interne begeleider heeft hierbij tevens een meer stimulerende
rol.

3. Lichamelijke oefening
Groep 1-2:
Dinsdagochtend en donderdagochtend in de zaal van het MFA gebouw
Groep 3 t/m 8: Dinsdagmiddag en donderdagmiddag in sportzaal in Swartbroek
De leerlingen dienen in het bezit te zijn van gymschoenen met witte zool, gymbroek en
T-shirt. Schoenen die op straat gedragen zijn, zijn niet toegestaan.
Dit alles geldt voor groep 1 t/m 8. Kan uw kind om een geldige reden niet meedoen met
de gymles, dan dient u dit aan de leerkracht door te geven.

4. Verjaardag van uw kind
Als uw kind jarig is besteden we daar in de groep ook aandacht aan. De kinderen van
groep 1 en 2 mogen een kleine gezonde traktatie uitdelen.
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5. Gruiten
Alle dagen is er gruiten. Kinderen mogen alleen groente-fruit meenemen als
tussendoortje. Wij stimuleren ook om kinderen geen frisdrank, maar water mee te geven
om te drinken.

6. Inloop
Graag willen wij u als ouder nog meer meenemen bij schoolse aangelegenheden. Om dit
te bewerkstelligen is er iedere ochtend van 08.15 uur tot de bel gaat een inloopochtend
voor de ouders. Tijdens de inloopochtenden kunnen de ouders de klas binnenlopen om de
werkjes van de kinderen te bekijken. De inloopochtenden zijn niet bedoeld om zaken met
de leerkracht te bespreken. Hiervoor kunt u altijd een andere afspraak maken.
Aan het einde van de ochtend en middag begeleidt de leerkracht de kinderen van de
groepen 1-2 naar buiten.
Laat de kinderen zo veel mogelijk lopend naar school komen; zeker wanneer ze dichtbij
wonen.
Haal en breng uw kind(eren) zo weinig mogelijk met de auto. Dit voorkomt gevaarlijke
situaties. Indien u met de auto komt kunt u parkeren op de grote parkeerplaats.

7. Rapporten en oudergesprekken
Op onze school wordt 2 keer per jaar een rapport uitgereikt. Naar aanleiding van het
eerste rapport zal er voor alle ouders een verplichte ouderavond zijn. Indien de
leerkracht of u daar aanleiding toe vindt, zal er ook een apart gesprek worden gehouden
gebaseerd op de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
Voor groep 8 wordt deze ouderavond vaak gecombineerd met de adviesgesprekken voor
het voortgezet onderwijs. Deze gesprekken worden later gepland.
Daarnaast zal er ook een ouderavond georganiseerd worden, voor ouders die zelf graag
met de leerkracht willen spreken of voor ouders die op verzoek van de leerkracht
uitgenodigd worden voor een gesprek. Deze ouderavonden zijn dus niet verplicht voor
alle ouders.
De gesprekken duren in de regel niet langer dan tien minuten. Mochten ouders of
leerkracht behoefte hebben aan een langer gesprek, dan zal een vervolgafspraak
gemaakt worden.
Het is overigens steeds mogelijk om met de leerkracht een gesprek te hebben, daarvoor
hoeft niet gewacht te worden tot een ouderavond.
Een gesprek tijdens schooltijd kan natuurlijk niet. Na schooltijd kan de leerkracht de
ouders in alle rust te woord staan. Het wordt wel op prijs gesteld als er even een
afspraak gemaakt wordt.
Het kan ook voorkomen, dat een leerkracht met een ouder contact opneemt voor een
afspraak.
Het eerste rapport zal verschijnen op:
Het tweede rapport zal verschijnen op:

21 februari 2019
3 juli 2019

De ouderavonden zijn:
• in week 46–2018, week 9 en 26-2019 (indien noodzakelijk kan hiervan afgeweken
worden)

5

8. Resultaten CITO-eindtoets
In onderstaande grafiek kunt u zien hoe de leerlingen van groep 8 vanaf 2007 hebben
gescoord.

Schooljaar

2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007

Gemiddelde van onze
school
532,7
537,8
534,7
538,7
539,4
538,6
539,9
539,2
541,8
538,6
537,8
535,8

Algemeen landelijk
gemiddelde
>10 leerlingen
534,9
535,9
534,5
536,3
536,8
537,2
535,1
535,2
535,7
535,6
534,9
534,7

De ontwikkelingen van onze leerlingen worden naast een eigen registratie ook gevolgd
door het CITO leerlingvolgsysteem. Hierdoor krijgt de school een goed beeld van de
ontwikkeling en het niveau van leerling en groep. Tijdig kan daar waar nodig worden
bijgestuurd. Groepen verschillen van samenstelling, daardoor kunnen zij ondanks
hetzelfde lesaanbod toch verschil in uitslag geven.

9. Onderwijskundige rapporten en doorstroming
Als uw kind doorstroomt naar het voortgezet onderwijs of naar een andere basisschool,
wordt aan deze scholen een onderwijskundig rapport overhandigd.
Wij vinden het van groot belang te weten of wij goede adviezen hebben gegeven en of de
kinderen dus na een aantal jaren nog op het niveau zitten van ons schooladvies. Wij
ontvangen van de scholen in het voortgezet onderwijs dan ook jaarlijks de rapporten.
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10. Team en groepsverdeling schooljaar 2018-2019
Het team van basisschool St. Laurentius bestaat uit:
Waarnemend Directeur:
Bart Caris
b.caris@bs-stlaurentius.nl
Groepsleerkrachten:
Mieke Caris
m.caris@bs-stlaurentius.nl
Cynthia Koehn
c.koehn@bs-stlaurentius.nl
Ilona Brouwers
i.brouwers@bs-stlaurentius.nl
Enith Linssen
e.linssen@bs-stlaurentius.nl
Ilse Geelen
i.geelen@bs-stlaurentius.nl
Marian Kursten
m.kursten@bs-stlaurentius.nl
Onderwijsassistente:
Carla Tindemans
c.tindemans@bs-stlaurentius.nl
Interne begeleider/management lid: ICT-coördinator:
Enith Linssen
Peter Wullems (bs Joannes)
Aanspreekpunt bij afwezigheid directeur
Ilse Geelen, leerkracht groep 6/7/8
Verkeerscoördinator:
Marian Kursten

Techniekcoördinator:
Mieke Caris

Rekencoördinator:
Ilse Geelen
Conciërge:
Renée Stribos

Interieurverzorgster:
Karin Goth

Groepsverdeling
De leerkrachten zijn op school als volgt over de verschillende groepen verdeeld
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11. Medezeggenschapsraad (MR) & Gemeenschappelijke MR (GMR)
Ouders en personeel zijn middels de medezeggenschapsraad (MR) betrokken bij de
formulering van nieuw beleid en ook bij de controle op de uitvoering van eerder
vastgesteld beleid door het bevoegd gezag.
De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding.
Voor onze school is gekozen voor 4 leden.
De algemene taken en bevoegdheden staan vermeld in het reglement, dat op de website
www.bs-stlaurentius.nl staan.
Hieronder vermelden wij er enkele:
- De MR is bevoegd alle aangelegenheden te bespreken, die de school aangaan: ze kan
voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.
- De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.
Naast deze algemene bevoegdheden gelden een aantal bijzondere aangelegenheden.
Zo is in de wet vastgesteld, dat het bevoegd gezag over een aantal in het reglement
genoemde onderwerpen, alvorens een besluit te nemen, instemming of advies van de
voltallige (G)MR of van een van de geledingen nodig heeft.
De samenstelling van de MR is op dit moment:
Namens de ouders: Laura Brentjens
Chayenne Truijen-Jacobs
Namens het team: Ilse Geelen (voorzitter)
Mieke Caris (penningmeester)

laurabrentjens@hotmail.com
chayenne.jacobs@woutru.nl
i.geelen@bs-stlaurentius.nl
m.caris@bs-stlaurentius.nl

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle basisscholen die
onder het bestuur van de Stichting Meerderweert staan. In die GMR komen algemene
schooloverstijgende beleidszaken op bestuursniveau aan de orde. Voor zaken die
uitsluitend de school betreffen is en blijft de MR van de eigen school de gesprekspartner.
Het gaat in de GMR vooral om beleid ten aanzien van personeel, financiën, huisvesting en
onderhoud. De algemeen directeur overlegt met de GMR en vraagt advies of instemming.
De voorzitter van de GMR is:
Mevrouw Vivian Hoeben, bereikbaar via e-mailadres: gmr@meerderweert.nl.

12. Ouderraad
Alle ouders, die kinderen op onze school hebben, zijn automatisch lid van de
oudervereniging, waarvan het bestuur gevormd wordt door de ouderraad.
De ouderraad is een schakel tussen school en ouders. Zij wil zich inzetten voor zaken, die
niet aan een individueel kind gekoppeld zijn, maar een meer algemeen karakter dragen.
Dit kan variëren van het organiseren van het Sinterklaasfeest tot het opzetten of
meewerken aan een project en het versieren van de school in een bepaald thema. Verder
onderhoudt de ouderraad contact met de schoolfotograaf, die één keer per jaar foto’s
maakt van de leerlingen en de groepen.

Leden van de ouderraad:
Mw. Yvonne Scheenen
Mw. Laura Brentjens
Mw. Linda Tullemans
Mw. Inge Keulen
Mw. Astrid Laveaux
Mw. Joyce Vaes

Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Penningmeester

Regelmatig vergaderen de leden van het oudercomité. Plaats en tijdstip van deze
vergaderingen wordt door de leden in onderling overleg gepland.
Het financieel jaarverslag wordt op school ter inzage gelegd. Deze datum wordt nog aan
u bekend gemaakt.
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13. Leerlingenraad
Basisschool St. Laurentius heeft al sinds 2003 een leerlingenraad.
Deze raad is van en voor kinderen. Ze mogen hier aangeven wat ze graag anders zouden
willen op school, wat ze juist leuk vinden en wat ze niet leuk vinden. Zo is er een
ideeënbus waar alle kinderen van de school ideeën in kunnen stoppen en hier wordt dan
over gepraat.
Dit kan gaan over speelplaatsregels, schoolveiligheid enz.
Samen met deze kinderen (van elke bovenbouwgroep één) gaat de directeur in overleg
en komen zo tot oplossingen en beslissingen.
De leden van het comité veranderen elk jaar en worden door de klas zelf gekozen.

14. Ouderbijdrage
Bij het begin van het schooljaar kan de ouderbijdrage voldaan worden. Voor het
schooljaar 2018-2019 is de hoogte van de ouderbijdrage €15,= per kind. Dit bedrag
wordt geheel besteed aan activiteiten voor de leerlingen.
Op uitdrukkelijk verzoek van de staatssecretaris moeten wij melden, dat deze bijdrage
vrijwillig is.
Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald wordt, zijn hier echter wel
consequenties aan verbonden. Er zal bijvoorbeeld niet meegedaan kunnen worden met
de Sinterklaas- en Paasactiviteiten.
Het bestuur van de ouderraad is de spreekbuis, de gesprekspartner, namens de ouders,
bij het schoolteam.
Wij doen ook een beroep op uw medewerking als ouder om mee te doen aan onze
activiteiten.

15. Regeling school- en vakantietijden
Voor alle groepen
Weekdagen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
Vrijdag

gelden de volgende schooltijden:
Gr. 1 en 2
08.30-12.00
13.00-15.00
08.30-12.00
13.00-15.00
08.30-12.15
08.30-12.00
13.00-15.00
Vrij
Vrij

Gr. 3 t/m 8
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.15
08.30-12.00
08.30-12.00

13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00

De ochtendpauze is van 10.15 tot 10.30 uur.
Ieder ochtend van 08.15 uur tot de bel gaat (8.25 uur) is er voor de ouders en leerlingen
een inloopmogelijkheid.
De middagpauze is van 12.00 uur tot 13.00 uur. Op woensdag is er les tot 12.15 uur.
De groepen 1 en 2 hebben op vrijdag vrij.
Ouders, wilt u er a.u.b. op toezien dat uw kind niet te vroeg van huis weggaat. Spelen
buiten de schoolhekken, vóór de poort opengaat, is niet bevorderlijk voor de veiligheid.
Bij het brengen en afhalen van kinderen per auto, i.v.m. de veiligheid van uw
kind, uit- en instappen op het plein bij de kerk. Tevens willen wij u erop wijzen
dat voor de school een stop/parkeerverbod is.
Het schooljaar begint op maandag 20 augustus 2018.
Het schooljaar eindigt op vrijdag 5 juli 2019 om 12.00 uur.

9

16. Vakanties en vrije dagen
Zie jaarkalender en ouderportaal

17. Bedrijfshulpverlening (BHV)
Op elke school zijn bedrijfshulpverleners aanwezig, waarvan meestal één van hen de rol
vervult van coördinator. Op onze school is dit Mieke Caris. De andere BHV-ers van onze
school zijn Marian Kursten en directeur Bart Caris.
Per school zorgt een Arbocommissie voor de voortgang en bewaking van ons welzijn en
ons welbevinden.
Op onze school is directeur Bart Caris hiervoor verantwoordelijk.

18. Tussenschoolse opvang (TSO) - Overblijven
Ook op onze school bestaat de mogelijkheid uw kind tussen de middag te laten
overblijven tegen een vergoeding van € 1,50 per middag.
Mevr. Gerrie Linssen organiseert het overblijven ( 0495-552372) op maandag, dinsdag
en donderdag; Mevr. Sandra Knippenberg ( 06-18734920) op dinsdag, donderdag en
vrijdag.
De overblijfmoeders willen graag van tevoren weten hoeveel kinderen er komen. Daarom
wordt u verzocht van tevoren door te geven of uw kind overblijft. Dit geldt niet voor de
vaste overblijvers. Deze vaste overblijvers dienen wel door te geven als ze een keer niet
komen.
De kinderen moeten zelf een lunchpakket meebrengen. Op school wordt een deel van de
zaal gebruikt als overblijflokaal.
Het overblijven is een activiteit die de school organiseert, dus vallen de overblijvende
kinderen ook dan onder de door school afgesloten verzekering.

19. Oudertevredenheid en leerlingtevredenheid
In 2017 is de oudertevredenheidspeiling afgenomen en in 2018 de
leerlingentevredenheidspeiling. De samenvattingen van deze rapporten en de
belangrijkste conclusies kunt u lezen op onze website www.bs-stlaurentius.nl

20. Activiteitenplanning
Ieder jaar ontvangt u een activiteitenoverzicht als bijlage bij deze gids, waarin alle
activiteiten vermeld staan.
De activiteiten op deze jaarkalender zijn ook terug te vinden op ons ouderportaal of via
de nieuwspagina van onze website: www.bs-stlaurentius.nl

Het team van basisschool St. Laurentius wenst jullie allen een leerzaam
schooljaar toe.
2018-2019
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