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Voorwoord 
 

 

Graag laten we u middels deze schoolgids kennis maken met Openbare Jenaplan Basisschool de 

Toermalijn. Deze gids voorziet u van informatie over schooljaar 2019-2020. In deze schoolgids 

kunt u lezen waar de Toermalijn voor staat en hoe wij hier in de dagelijkse praktijk vorm aan 

geven. Tevens vindt u ook informatie over de organisatie in schooljaar 2019-2020. 

In deze schoolgids wordt u aangesproken als ouders en deze formulering gebruikt, hiermee worden 

uiteraard ook verzorgers bedoeld.  

 

 

Deze schoolgids wordt via de website gedeeld met ouders en belangstellenden.  

Een papieren exemplaar wordt in verband met de jaarlijkse wijzigingen in dit document, niet meer 

uitgereikt.  

 

Mocht u op zoek zijn naar een basisschool voor uw kind(eren) en graag wat meer informatie 

ontvangen of een kijkje komen nemen, dan nodigen we u van harte uit om onze school te 

bezoeken. In de dagelijkse praktijk ontstaat een goede indruk van de sfeer en het klimaat op onze 

school. We beantwoorden graag uw vragen en nemen de tijd om u een rondleiding te geven.  

Telefonisch kunt u een afspraak inplannen.  

 

 

 

 

 

Schoolgegevens: 

 

Openbare Jenaplan Basisschool de Toermalijn 

Mulgouwsingel 9 

5932 TP Tegelen 

 

T: 077 373 5 345 

 

W: www.toermalijn-akkoord-po.nl 

 

M: info@toermalijntegelen.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolgids 2019-2020 
2 

http://www.toermalijn-akkoord-po.nl/
mailto:info@toermalijn.akkoord-po.nl


 

 

Inhoudsopgave 

Algemeen 6 
Naamgeving 6 
Logo 6 
Historie 6 
Jenaplanonderwijs 8 
Openbaar onderwijs 8 
Onderdeel van Stichting Akkoord! PO 8 
Schoolgegevens 9 
Onderwijs aanbod 10 
Dagarrangementen 10 
Privacyparagraaf 11 
Bescherming van persoonsgegevens 11 
Doel van de verwerking van persoonsgegevens 11 
Beeldmateriaal OJBS De Toermalijn 12 
Zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens 13 
Uw privacyrechten 13 

Waar wij voor gaan . . . 15 
Onderwijs Missie en Visie OJBS de Toermalijn 15 
De zorg voor de leerlingen 17 
Aanmelding 17 
Aanmelden met zorgvragen 18 
Vroegtijdige signalering 19 
Peuterspeelzaal 19 
De opvang van nieuwe leerlingen 20 
Groeps -en instructieplannen 20 
Effectieve instructies 20 
Het begeleiden van kinderen in hun ontwikkelingsproces 21 
Zorg en ondersteuning 21 
Het leerlingvolgsysteem en toetsen 21 
Welbevinden 23 
Interne Begeleiding 23 
Ondersteuning aan het jonge kind 23 
Aandacht voor zorgleerlingen 24 
Ontwikkelingsperspectief op de Toermalijn (OPP) 24 
De commissie bovenschoolse ondersteuning 25 
Externe organisaties rondom het kind 26 
Jeugdgezondheidszorg 26 
Gemeente: Buurtteam Maatschappelijk Werk 27 
Schoollogopedie 28 
Fysiotherapie 28 
Leerlingenpanel 28 

Schoolgids 2019-2020 
3 



 

Personeel en organisatie 29 
Het team 29 
Het inzetplan 30 
De stamgroep 31 
Schooltijden en afspraken t.a.v. brengen en halen 31 
Voorbeeld dagroosters onderbouw en midden/bovenbouw 31 
Pauze en fruitkring 32 
Vieringen 32 
Doorschuifochtend 33 
Schoolkamp(dag) 33 
Vakanties en vrije dagen 33 
Gezonde mindset 34 
Bewegingsonderwijs in de groepen 1-2 35 
Gym in groep 2-3 t/m 7-8 35 
Gymrooster 2019-2020 36 
Naschools aanbod 37 

Ouders en school 37 
Algemeen 37 
Aanmelding kinderen en instroom 37 
“Nieuwe” ouders 37 
Elke ochtend de gelegenheid tot meewerken / meespelen in groep 1-2 37 
Meeloopweek groep 1-2 tot en met 7-8 38 
Rapportgesprekken 38 
Startgesprekken 38 
Incidentele gesprekken 39 
Koffietijd 39 
MR & OR 39 
Medezeggenschapsraad 39 
GMR 40 
Ouderraad 40 
Ouderhulp 41 
Wijzigingen in kind- of gezinsgegevens 41 
Ouderbijdragen 42 
Schoolfonds 42 

Opbrengsten 43 
Algemeen 43 
Gemeten opbrengsten 43 
Resultaten van kinderen 43 
Informatie over de stap naar het voortgezet onderwijs 44 
De eindopbrengsten en doorstroming naar het voortgezet onderwijs 44 

Samenwerking 46 
Contacten met andere scholen 46 
Samenwerking binnen de stichting Akkoord! 46 
Samenwerking met de Rakkertjes 46 
Samenwerkingsverband passend Onderwijs 44 

Schoolgids 2019-2020 
4 



 

Samenwerking met speciale scholen 46 
Samenwerking met het voortgezet onderwijs 46 
Samenwerking met opleidingen 47 
Samenwerkende partners binnen de brede school 47 
Brede school 48 
Buitenschoolse opvang (BSO) 48 
Cultuurpad 48 
Bieb op School 48 
Andere externe contacten 49 
Inspectie basisonderwijs 49 
Vormingsonderwijs 49 

Rechten, plichten, afspraken 50 
Soms kunnen kinderen niet meedoen 50 
Zelfstandigheid 50 
Allergie 50 
Langere tijd ziek 50 
Leerplicht: afmelden en vrij vragen 51 
Afmelden 51 
Leerplicht en verlof 51 
Ongeoorloofd verzuim 52 
Time-Out, schorsing en verwijdering 52 
Veiligheid op school 52 

Gedragscode/ en anti-pestprotocol 52 
Het protocol van extreem en ongepast gedrag van leerlingen 53 
Het protocol kindermishandeling en huiselijk geweld 53 
Het protocol internet en sociale media 53 
Klachtenprocedure - vertrouwenspersonen 53 
Vervanging van leerkrachten 54 
Verzekeringen 54 
Luizencontrole 55 
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 55 
Overige afspraken 56 
Mailadressen 57 

Extra schoolinformatie 58 
Ouderportaal 58 
De website 58 
Landelijke vraagbaak: oudersonderwijs.nl 58 
Tot slot 58 
 

 

  

Schoolgids 2019-2020 
5 



 

Algemeen 
 

Naamgeving 
De naam OJBS de Toermalijn is het resultaat van een prijsvraag bij de opening in 1979 van de school. 

Een Toermalijn is een edelsteen, die meestal een groene kleur heeft, maar eigenlijk in alle kleuren 

voor kan komen. En daar zit ook meteen de speciale betekenis: alle kinderen, van welke kleur, 

afkomst, of achtergrond dan ook, zijn op onze school welkom. 

Logo 
Het logo beeldt de naam op een bijzondere wijze uit. De drie bladeren 

verwijzen naar de natuur, echter ook naar de kinderen die als ‘onbeschreven 

blad’ op school binnen komen.  

Ze hebben ieder hun eigen kleur en identiteit maar leren van elkaar waardoor 

ze een beetje kleur van de ander meenemen in hun verdere leven. De losse 

segmenten van het blad verwijzen naar de facetten van de edelsteen 

Toermalijn. Het geeft tevens de open structuur van openbaar onderwijs aan, 

waarbij elke leerling welkom is. De kleuren verwijzen naar de kleurstellingen die in een Toermalijn 

voorkomen.  

Historie 
De Toermalijn startte in augustus 1979 als “Openbare Lagere School”. De school bestond uit één 

lokaal met zeven leerlingen. Vanaf augustus 1981 kwam daar de openbare kleuterschool bij en bij de 

invoering van de Wet op het Basisonderwijs in 1985 werd de officiële naam: Openbare Jenaplan 

Basisschool De Toermalijn.  

De Toermalijn is niet vanaf het begin een Jenaplanschool geweest. De eerste jaren hebben team en 

ouders zich intensief bezig gehouden met de ontwikkeling van het schoolconcept. Samen met het 

bestuur werd in 1983 bewust voor het Jenaplanconcept gekozen. 

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, in de jaren twintig en dertig 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 en zijn opgenomen in ons schoolplan. 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. 
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Visualisatie Jenaplan onderwijs:  

 

 

Wilt u een filmpje bekijken zie dan:  https://youtu.be/ahj9TBCiI9c 

 

 

Visualisatie Jenaplan essenties: 
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Openbaar onderwijs 
De Toermalijn is een openbare basisschool die de uitgangspunten van het openbaar onderwijs 

onderschrijft en in de praktijk probeert te brengen. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplek zijn 

voor kinderen, ouders en personeel met respect voor ieders achtergrond en ieders mogelijkheden. 

Als openbare school willen we actief bijdragen aan een vreedzame samenleving, waar ruimte is voor 

die verschillen. Deze verschillen worden niet gedoogd maar zijn juist gewenst, zij bieden 

mogelijkheden tot verrijking. Dus maken we kennis met ideeën en gebruiken van elkaar, om er dan 

met begrip, respect en tolerantie mee om te kunnen gaan. Voor de kinderen als voorbereiding op 

hun latere deelname aan de samenleving, waarin zij zichzelf moeten kunnen redden, met en tussen 

andere mensen. 

Een openbare school is dan ook niet de school “zonder godsdienst” zoals vaak wordt beweerd, maar 

juist de school waar meerdere (geloofs-) overtuigingen samenkomen. Vandaar de leus van het 

openbaar onderwijs: Niet apart maar samen. 

Zo leren kinderen én volwassenen van en met elkaar, met respect voor elkaars identiteit. Al die 

kinderen, ouders en leerkrachten zorgen ervoor dat onze school een levendige, kleurrijke school is. 

Daarmee is de Toermalijn de samenleving in het klein en geeft zo invulling aan het begrip actief 

burgerschap. 

Een openbare school biedt aan de ouders die dat willen de mogelijkheid om hun kinderen binnen het 

lesrooster godsdienstig - of humanistisch vormingsonderwijs te laten volgen. Hoe dat precies wordt 

georganiseerd, leest u elders in deze gids. 

In 2013 hebben wij een certificaat van het CBOO ontvangen dat aantoont dat wij voldoen aan de 

richtlijnen van een openbare school. 

Onderdeel van Stichting Akkoord! PO 
De Toermalijn maakt deel uit van stichting Akkoord!-po, als een van de negen daartoe behorende 

openbare basisscholen in Noord-Limburg. 

 

Akkoord!-po is een dynamische op ontwikkeling gerichte, lerende organisatie, met een duidelijk 

herkenbaar eigen gezicht, met als missie:“Krachtig kwalitatief openbaar onderwijs”. 

 

Krachtig door het tonen van ambitie, dynamiek, lef, zelfbewustheid en trots; 

Kwalitatief door professionaliteit, vakbekwaamheid, ondernemingszin, verantwoordelijkheid en 

deugdelijkheid; 

Openbaar omdat we staan voor de uitgangspunten en kernwaarden van openbaar onderwijs*). 

Onderwijs: onze kernactiviteit. We kiezen voor een eigentijds, toekomstgericht en een voor alle 

kinderen passend aanbod dat gericht is op hoge brede opbrengsten. Dit in sfeervolle 

leef-werkgemeenschappen en gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en 

doeltreffendheid. 

 

Akkoord!-scholen staan actief open in hun omgeving en zoeken graag verbinding. Daar waar 

samenwerking en partnerschap de ontwikkeling van de kinderen versterkt, investeren wij tijd en 

energie. 

De koers van Akkoord!-po wordt voor de komende jaren vastgelegd in een nieuw strategisch 

beleidsplan 2019-2023 en geeft mede richting aan dit schoolplan.  
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De kernpunten die in deze periode centraal komen te staan zijn:  

Eigentijds onderwijs 

Professionele organisatie 

Verbinden en samenwerken 
Duurzame kwaliteit 
 
Uitgangspunten: 
Actieve positieve aandacht voor de diversiteit in de samenleving; 
Bouwen aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat (vrijheid van meningsuiting, 
gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, autonomie en verdraagzaamheid – dus ook het afwijzen van 
intolerantie en discriminatie). 
 

Kortom: Openbaar onderwijs: niet apart maar samen! 
Voor meer informatie over Stichting Akkoord!   www.akkoord-po.nl 

Schoolgegevens 
De Toermalijn ligt in de wijk Op de Heide. De meeste kinderen op onze school komen uit de wijk of 

uit de direct nabijgelegen gebieden. Incidenteel bezoeken kinderen buiten Tegelen onze school.  

Op de Toermalijn starten we in het schooljaar 2019-2020 met  236 kinderen, verdeeld over elf 

stamgroepen. Daarnaast stromen er gedurende het schooljaar 13 vierjarigen in. Dit zijn de gegevens 

die bekend zijn ten tijde van het opstellen van deze schoolgids. De ervaring leert dat er gedurende 

het schooljaar regelmatig kinderen instromen in verband met verhuizing.  

De klassen gaan van start met de volgende leerling aantallen:  

Groep Leerkracht(en) Aantal leerlingen bij aanvang 

schooljaar 

Groep 1/2 Myriam / Aggie  18 leerlingen 
Groep 1/2 Desiree / Els 16 leerlingen 
Groep 2/3 Bernie / Gertie 25 leerlingen 
Groep 2/3 Jeanine 24 leerlingen 
Groep 4/5 Marieke 17 leerlingen 
Groep 4/5 Rochelle / Theo 18 leerlingen 
Groep 4/5 Thea / Theo 16 leerlingen 
Groep 6/7 Gijs 26 leerlingen 
Groep 6/7 Jan / Rianne 27 leerlingen 
Groep 7/8 Audrey / Rianne 24 leerlingen 
Groep 7/8 Rik 25 leerlingen  
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Onderwijs aanbod 

Om aan de wettelijke opdracht te kunnen voldoen gebruikt de Toermalijn bij het halen van de 
streefdoelen een beredeneerd aanbod, bestaande uit diverse methoden en werkwijzen die hieronder 
schematisch zijn weergegeven. 
 
Vakgebied Methode 1-2 3 4 5 6 7 8 
Taalontwikkeling 1-2  Schatkist (bron) x       
Taal  Taal in Beeld   x x x x x 
Spelling  Spelling in beeld   x x x x x 
Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen  x      
Voortgezet technisch 
lezen 

Estafette    x x x x x 

Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip   x x x x x 
Studievaardigheden Blits    x x x X 
Rekenontwikkeling 1-2 Schatkist (bron) x       
Rekenen Pluspunt  x x x x x x 
Schrijven Pennenstreken  x x x x x x 
Wereld Oriëntatie Naut Meander Brandaan x x x x x x X 
Engels Groove me      x x 
Verkeer Proefexamens VVN      x x 
Muziek Muziek moet je doen, aanbod SIEN x x x x x x x 
Tekenen Thematisch o.b.v. SLO-doelen x x x x x x x 
Handvaardigheid Thematisch o.b.v. SLO-doelen x x x x x x x 
Bewegingsonderwijs Basislessen gemeente Venlo x x x x x x x 

 

Dagarrangementen 

In samenwerking met de buitenschoolse opvang “De Hippe Heide” (Humankind) geven we invulling 

aan dagarrangementen: er is een mogelijkheid om gebruik te maken van voor- en naschoolse opvang 

in ons gebouw.  

Het overblijven wordt verzorgd door school, met behulp van de leerkrachten. Kinderen nemen 

hiervoor op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hun lunchtrommel mee met een gezonde lunch. 

Op woensdag wordt er door OJBS de Toermalijn voor de lunch gezorgd. In de hal staat er voor elke 

groep een lunch markt klaar, waar kinderen hun lege boterhamtrommel mogen vullen met gezonde 

lunchproducten. Op deze dag wordt er ook voor drinken gezorgd.  

Ook gaan we dit jaar verder met peuteractiviteiten in samenwerking met peuterspeelzaal De 

Rakkertjes. De activiteiten hier genoemd, worden verderop in deze schoolgids nader beschreven. 
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Privacyparagraaf  
  

Bescherming van persoonsgegevens  

De Toermalijn verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders. De verwerking van 

persoonsgegevens geschiedt zowel door de Toermalijn als door Stichting Akkoord! po (‘Akkoord!’). 

Akkoord! is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk voor de bescherming van de 

persoonsgegevens. 

  

Akkoord! vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de 

privacywetgeving. Vanwege de in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(‘AVG’) hebben Akkoord! en de scholen de werkwijzen en informatieverschaffing waar nodig 

aangepast. Dit is een langer lopend proces dat in het schooljaar 2018-2019 wellicht nog er voor zal 

zorgen dat de bescherming van de persoonsgegevens wordt aangescherpt. Tevens is een 

Functionaris voor de Gegevensbescherming (‘FG’) benoemd. 

  

Akkoord! is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u en uw 

kind. In deze paragraaf leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan. 

  

Doel van de verwerking van persoonsgegevens  

De Toermalijn verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen te kunnen nakomen 

en goed onderwijs te leveren. Het verwerken van persoonsgegevens geschiedt namens Akkoord!. 

Bijvoorbeeld vragen wij om de gegevens van uw kind bij aanmelding als leerling op onze school, om 

de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen een diploma te halen. Deze 

persoonsgegevens verwerken wij om er voor te zorgen dat uw kind goed onderwijs geniet. Deze 

verplichting is deels gebaseerd op uitvoering van Wet op het primair onderwijs, en deels op 

uitvoering van de overeenkomst die tot stand komt door inschrijving bij de Toermalijn. Ook het 

aanbieden van leermiddelen en de administratie van schoolgelden en bijdragen valt daaronder. 

  

Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te delen met andere partijen, 

zoals met DUO en met de leerplichtambtenaren van de gemeente waar u woont. Indien Akkoord! 

een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft voor een leerling, handelt zij in dat opzicht op grond van een 

publiekrechtelijke taak. 

  

Er zijn ook bepaalde persoonsgegevens die enkel mogen worden verwerkt op basis van uw 

toestemming. Gegeven toestemming kunt u op elk moment intrekken. Bijvoorbeeld het maken en 

publiceren van beeldmateriaal maar ook warme overdracht van uw kind door het kinderdagverblijf of 

peuterspeelzaal, kan alleen plaatsvinden op basis van uw toestemming. 

  

Tevens houdt de Toermalijn een register aan van oud-leerlingen. Deze persoonsgegevens worden 

bewaard voor het organiseren van reünies. De Toermalijn zal de adresgegevens van uw kind alleen in 

het register opnemen nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven.  
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Welke persoonsgegevens worden verwerkt?  

De Toermalijn verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. De meeste van deze 

persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het geven van onderwijs aan uw kind of het voldoen aan 

wettelijke verplichtingen. U kunt het verstrekken van deze persoonsgegevens niet weigeren, omdat 

wij uw kind zonder deze persoonsgegevens niet kunnen inschrijven. 

  

De Toermalijn verwerkt de volgende persoonsgegevens van uw kind en van u als ouders/verzorgers:  

  

● Leerlinggegevens: NAW-gegevens, geboortedatum en plaats, nationaliteit, geslacht, 

leerlingnummer (pseudoniem dat in Parnassys wordt gegenereerd), BSN-nummer ten 

behoeve van communicatie met instanties waaronder DUO, Jeugdeducatiefonds, Sportfonds 

en Cultuurfonds. 

● Gegevens ten aanzien van de schoolloopbaan: klas, leerjaar, aan- en afwezigheid, 

begeleidingsgegevens en toetsgegevens, vorderingen en resultaten van uw kind. 

● Gegevens ten aanzien van de thuissituatie: uw NAW- en contactgegevens, hoogst genoten 

opleiding (om het ‘leerlinggewicht’, de bekostiging, vast te stellen), relatie tot het kind, 

burgerlijke staat, nationaliteit, geboorteplaats, gezag over het kind in het geval van 

gescheiden ouders, gesproken taal of talen, bijzondere situaties waarin u ons 

persoonsgegevens verstrekt die relevant zijn om uw kind op de juiste wijze te begeleiden. 

● Gezondheidsgegevens: voor zover noodzakelijk voor de gezondheid of het welzijn van uw 

kind, bijvoorbeeld allergieën waarmee wij rekening moeten houden of aandoeningen waarbij 

een kind direct hulp nodig heeft. Daarnaast wordt in het onderwijskundig rapport de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind bijgehouden, zoals het gedrag in de omgang 

met anderen en de werkhouding. Ook in het kader van passend onderwijs worden 

gezondheidsgegevens verwerkt. Indien u daarvoor toestemming geeft, kunnen 

gezondheidsgegevens ook worden uitgewisseld met hulpinstanties. Bijvoorbeeld om hulp in 

te schakelen bij gedragsproblematiek. 

● Financiële gegevens: bankrekeningnummer van de ouders of eventuele vervangende 

instanties (zoals Stichting Leergeld ) voor het voldoen van de ouderbijdrage. 

● Beeldmateriaal: indien daarvoor toestemming is gegeven, worden foto’s en ander 

beeldmateriaal vastgelegd van activiteiten van de school ten behoeve van in- en externe 

communicatie. 

● Register oud-leerlingen: naam leerling en adres leerling, contactgegevens ouders. 
  

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. 
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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. 
  

Zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens  

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 vertrek); 

● Bezwaarschriften, klachten, gerechtelijke procedures (2 jaar na afhandeling); 

● 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@akkoord-po.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: 

  

Schoolgids 2019-2020 
13 



 

● 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 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.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
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Waar wij voor gaan . . . 
 

Onderwijs Missie en Visie OJBS de Toermalijn  
 

 

 

De missie is gevisualiseerd in de bovenste 3 bladeren.  

Ontwikkelen van 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 democratisch omgang en vrijheden.  
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Diversiteit als uitgangspunt  

Iedere leerling is welkom, ongeacht afkomst, 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 

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. 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 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.  
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 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 en 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 waarbij bovenbouw 

leerlingen middels tutorlezen het oefenen van lezen ondersteunen. 

Kinderen leren van en met elkaar in sociale interactie tijdens kring en 

spelmomenten.  

 

De zorg voor de leerlingen  

Aanmelding 

Ouders melden hun kind aan en samen met de secretaresse of IB’er worden de benodigde 

formulieren ingevuld. De aanmelding wordt officieel gemaakt door middel van het ondertekenen van 

het uitgeprinte aanmeldingsformulier.  

Aanmelden kan officieel pas vanaf de dag dat het kind 3 jaar wordt tot 10 weken voor de datum van 

toelating. Indien het kind voor de leeftijd van 3 jaar wordt aangemeld, betreft het een 

“vooraanmelding’’. Een vooraanmelding heeft geen wettelijke basis en wordt niet automatisch 

omgezet in een aanmelding. 

 

De aanmelding van kinderen die 4 jaar worden vindt op deze school elk jaar in januari plaats (zie 

hoofdstuk “Ouders en School”). Aanmelding is in overleg ook op andere momenten mogelijk. 

In het geval van een vooraanmelding (als uw kind op dat moment nog geen 3 jaar is) heeft de school 

nog contact met u of deze kan worden omgezet in een aanmelding.  

 

Als een kind bij ons op school wordt aangemeld bekijken we of de ontwikkeling voldoende kansrijk is 

binnen de mogelijkheden die we binnen de Toermalijn kunnen bieden. Het is daarom belangrijk om 

problemen vroegtijdig te signaleren om van daaruit de toelaatbaarheid tot onze basisschool te 

onderzoeken. 

Hierbij maakt de school gebruik van de informatie door ouders verstrekt en informatie die de 

voorschoolse voorziening (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal) of een andere basisschool ons 

verstrekt. De Toermalijn neemt tevens contact op met de school van herkomst om te zorgen voor 

een goede overdracht. 
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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: 

a) wat zijn de mogelijkheden en de belemmeringen van het kind en zijn/haar omgeving? 

b) wat hebben kind, school en ouders nodig om het kind te kunnen begeleiden? 

c) wat zijn de mogelijkheden van onze school? 

d) wat zijn de onmogelijkheden van onze school? 

e) 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 (zie C.). 

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 
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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 

afkomstig is. 

 

Peuterspeelzaal 

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 gaven 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 

3,5 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 3,5 jaar overgedragen aan de basisschool. 

Hierbij worden de gegevens van KIJK (het volgsysteem van de peuterspeelzaal) doorgegeven. Bij een 

VVE geïndiceerde leerling betreft dit een warme overdracht. De peuterspeelzaal bespreekt het kind 

mondeling door met de intern begeleider van de basisschool. 

 

Als er in de voorschoolse periode al problemen gesignaleerd zijn kan er zelfs al het HGPD 

(handelingsgerichte proces diagnostiek) overgedragen worden, zodat de school meteen door kan 

gaan met het werken in dit zorgdossier van het kind. Hierdoor is er meteen een doorgaande lijn in de 

zorg rondom een instromend kind. Overdracht vindt natuurlijk alleen plaats met toestemming van 

ouders. 

 

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. 
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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. 

Bij een VVE indicatie of zorg of op verzoek schuift de intern begeleider aan. 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 directeur 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. (zie ook bij aanmelding) 

 

Groeps -en instructie plannen 

Op schoolniveau zijn er afspraken om op vaste momenten de vorderingen en ontwikkelingen van de 

kinderen na te gaan. Deze momenten liggen vast in onze zorgkalender die jaarlijks opgesteld wordt. 

Vanuit deze gegevens bekijken de stamgroepleiders hoe het met de groep in zijn totaliteit gaat en 

hoe elk individueel kind zich ontwikkelt ten aanzien van de vaardigheden. Deze gegevens worden 

vastgelegd in het groepsplan, dat twee tot drie keer per jaar met de intern begeleider besproken 

wordt. Afhankelijk van de uitkomsten besluit een stamgroepleider om extra zorg te geven aan een 

groep of aan individuele kinderen. Kinderen kunnen binnen een groepsplan bijvoorbeeld wisselen 

van instructiegroep, afhankelijk van de instructiebehoefte van het kind. Het geheel, de uitkomsten 

van de toetsen en observaties en de maatregelen die genomen worden, bespreken de teamleden 

met de intern begeleider, de ouders en het kind. 

Wanneer stamgroepleiders en/of ouders vinden dat de aanpak via het groepsplan niet voldoende 

succesvol is, of dat het niet duidelijk is welke stappen er moeten volgen, neemt de stamgroepleider 

contact op met de intern begeleider van de school. Het streven binnen het groepsplan is dat er voor 

elk kind kansen worden gecreëerd om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  

 

Effectieve instructies 

Binnen de instructieplannen zijn de instructiebehoeftes van de kinderen zichtbaar. Aan de 

instructietafel worden effectieve instructies gegeven volgens een vast en herkenbaar patroon voor 

de kinderen. Daarna werken de kinderen zelfstandig aan de nieuwe stof en is er extra instructietijd 

en begeleiding voor kinderen, die dat nodig hebben. De teamleden zorgen ervoor, dat tijdens de 

lessen de taken goed aansluiten bij wat de kinderen kunnen en dat er voldoende verrijkende, 

uitdagende stof is voor kinderen met meer mogelijkheden. Ook voor kinderen die meer moeite 

hebben met bepaalde leerstof wordt, als dat nodig is, gezorgd voor aangepaste of aparte 

methodieken. De aanpak van de stamgroepleiders binnen de instructies is schoolbreed vastgelegd. 

Het ICALT instrument wordt ingezet om de instructies van leerkrachten te bekijken en te bespreken. 

De intern begeleider en directeur observeren cyclisch in alle groepen. 

Elke stamgroepleider heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) waarin voortdurende 

persoonlijke ontwikkeling voorop staat. De directeur voert in dit kader gesprekken met de 
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stamgroepleiders. De intern begeleiders hebben een coachende functie.  

We streven hierbij naar een structurele kwaliteitsverbetering van het leerkrachthandelen en 

eenduidigheid in aanpak. Dit betekent voor de kinderen voorspelbaarheid, duidelijkheid en rust. Met 

als doel een goede kwaliteit van onderwijs en goede opbrengsten. 

 

Het begeleiden van kinderen in hun ontwikkelingsproces 

We formuleren reële, concrete, maar vooruitstrevende doelen die we willen behalen. We houden 

rekening met verschillen in leerbehoeften en capaciteiten van kinderen. Elk kind is uniek en 

ontwikkelt zich op zijn eigen manier. We streven ernaar tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoeften van elk individuele kind. Dit doen we door de instructie af te stemmen in onze 

instructiegroepen. Elk kind wordt voor de vakken rekenen, taal/spelling en lezen in de juiste 

instructiegroep ingedeeld. We streven ernaar dat kinderen zichzelf, hun kwaliteiten, belemmeringen 

en eigen onderwijsbehoeften leren kennen. Dit gebeurt door in gesprek te gaan met het kind.  

In een open sfeer wordt er omgegaan met verschillen. Acceptatie van verschillen en elkaar hierin 

ondersteunen staat hoog in het vaandel. 

 

Zorg en ondersteuning 

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. We streven ernaar tegemoet te komen aan 

de onderwijsbehoeften van het individuele kind. Om kinderen dit te kunnen bieden is het 

noodzakelijk om deze kinderen goed te volgen op cognitief, fysiek en sociaal emotioneel gebied. Dit 

doen we middels het leerlingvolgsysteem, methodegebonden toetsen, observaties en door 

gesprekken te voeren met ouders, kinderen en externe partners.  

De stamgroepleiders bespreken de ontwikkeling cyclisch met elkaar en kunnen de intern begeleiders 

daarbij betrekken. De informatie die we uit gesprekken verkrijgen leggen we volgens vooraf 

vastgestelde procedures vast en wordt continu geanalyseerd en geëvalueerd. Hierna worden nieuwe 

doelen gesteld. Zolang we kunnen spreken van een verantwoorde en reëel haalbare begeleiding blijft 

elk kind op onze school. Het welbevinden van het kind en een juiste balans van zorg binnen een 

groep vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

 

Het leerlingvolgsysteem en toetsen 

Door de verschillen tussen kinderen, verloopt ook de ontwikkeling van ieder kind in een eigen tempo 

en op een eigen manier. Door het intensieve contact tussen de stamgroepleider en het kind, ontstaat 

er een goed zicht op de mogelijkheden van een kind. Bovendien worden alle kinderen gericht 

geobserveerd  door stamgroepleiders en/ of intern begeleiders. Het toetsen gebeurt maandelijks 

binnen de methodes. Daarnaast worden kinderen twee maal per jaar getoetst middels de landelijk 

genormeerde CITO toetsen. Dit is een methode onafhankelijke toets. Voor kinderen die dit nodig 

hebben nemen we toetsen op niveau af. Dit doen we om frustratie bij kinderen met extra 

zorgbehoeften te voorkomen. We spreken hierbij van uitzonderingen. Voor kinderen met dyslexie, 

taalproblemen of aandachtsproblemen nemen we toetsen zo nodig digitaal of mondeling af. Dit 

gebeurt altijd in overleg met de intern begeleider. 

 

Daarnaast worden kinderen met een zwakke lees, spelling -en rekenontwikkeling extra getoetst, 

zodat we hun ontwikkeling nauwgezet kunnen volgen en vroegtijdig een juiste aanpak kunnen 

aanpassen. Dit alles is vastgelegd binnen de toetskalender. Vorderingen worden altijd  vastgelegd en 

besproken met de intern begeleiders.  
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De resultaten van de CITO toetsen worden overzichtelijk weergegeven via grafieken, waardoor 

ontwikkeling van elk kind op een heldere manier zichtbaar gemaakt kan worden. Deze grafieken 

worden tijdens het rapportgesprek aan de ouders getoond en besproken. 

De vorderingen van uw kind houden de stamgroepleiders bij. Zij beoordelen ook het werk in de klas, 

het eventuele  huiswerk, de toetsen, spreekbeurten en werkstukken. Ook de  sociaal emotionele 

ontwikkeling vormt hierbij een wezenlijk onderdeel. Dit alles bij elkaar wordt het leerlingvolgsysteem 

genoemd.  

Binnen ons leerlingvolgsysteem maken wij gebruik van observaties, gesprekken en toetsen. Alle 

gegevens die wij van een leerling verzamelen worden bewaard in het digitale leerlingdossier binnen 

ons centrale administratiesysteem. 

In dit dossier zijn o.a. opgeslagen: 

● de toetsgegevens en eventuele handelingsplannen  

● notities van de gesprekken met ouders en leerling 

● aantekeningen van zorg besprekingen en /of gesprekken met externen 

● verslagen van onderzoeken 

● toestemmingsformulieren van ouders 

● observaties  
 

Als team gaan we heel zorgvuldig om met de gegevens van leerlingen. De dossiers zijn alleen 

toegankelijk voor medewerkers. Wanneer het wenselijk is gegevens met externe hulpinstanties te 

bespreken, geeft u als ouder altijd schriftelijk toestemming. 

Inzage in het dossier door ouders is mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur. 

Als een leerling naar het voortgezet onderwijs gaat, bewaart de school de gegevens conform de 

wettelijke termijn. 
 

Hierna ziet u de landelijk genormeerde toetsen van CITO die wij twee keer per jaar afnemen en de 

methodetoetsen:  
 

Groepen 1/2 

- CITO Rekenen voor kleuters-optioneel 

- CITO Taal voor kleuters 
 

Groepen 3 t/m 8 

- Methodetoetsen van de diverse vakgebieden 

- Leestoetsen: AVI en de 3-minuten toets van CITO 

- CITO rekenen en wiskunde 

- CITO begrijpend lezen 

- CITO spelling  

- CITO woordenschat 

- CITO entreetoets groep 7 

- CITO eind groep 8. Deze wordt afgenomen ten behoeve van het eindadvies van de schoolverlaters. 
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Welbevinden  

De stamgroepleiders zorgen voor een goede sfeer in de stamgroep, waar kinderen zich prettig in 

voelen en zichzelf kunnen zijn. In een goede groepssfeer hebben kinderen respect voor elkaar en 

kunnen kinderen zich beter ontwikkelen. De stamgroepleiders voeren regelmatig gesprekken over de 

sfeer, het werken en de zorg voor de stamgroep.  

De school kent een aantal schoolafspraken (De Tien van de Toermalijn) die voor iedereen duidelijk 

zijn en waar iedereen zich aan dient te houden. Deze worden in de stamgroep aangevuld met 

afspraken die voor die groep gelden. 

Om zicht te krijgen en te houden op het sociaal emotioneel welbevinden van elk kind vullen de 

stamgroepleiders van de onderbouw twee keer per jaar het OVM (Ontwikkeling Volg Model) in. 

Groep 3 t/m 8 brengt dit in kaart via het volgsysteem ZIEN. 

De Toermalijn heeft een actief anti-pestprotocol waarvan het schoolteam, ouders en kinderen de 

inhoud kent. Hierover leest u verderop in deze schoolgids meer. 

 

Interne Begeleiding  

Op onze school zijn we bezig om de interne begeleiding verder te ontwikkelen. Dat betekent dat er 

meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de stamgroepleider. De intern begeleiders 

ondersteunen hierbij. Zij gaan aan de slag om het initiatief steeds meer bij leerkrachten te leggen 

waarbij de zorgstructuur niet in gevaar komt. 

Naast de ondersteunende taken zijn ze ook bezig met kwaliteitszorg. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er 

gewerkt wordt aan zaken als het afstemmen van onderwijs tussen onderbouw, middenbouw en 

bovenbouw en het waarborgen van kwalitatief goed onderwijs. 

De intern begeleiders hebben een zorgplanning waarin cyclisch alle gesprekken met 

stamgroepleiders zijn vastgelegd rondom zorg voor kinderen.  

Verder is er regelmatig overleg met de andere intern begeleiders van stichting Akkoord! om zoveel 

mogelijk kennis te delen. De intern begeleiders onderhouden contacten met de externe partners die 

in deze gids worden genoemd en zorgen ervoor dat de zorg op de juiste manier wordt afgestemd en 

gerealiseerd. Beide intern begeleiders hebben een master opleiding afgerond om deze taak te 

kunnen uitvoeren. 

 

Ondersteuning aan het jonge kind 

Peuterspeelzaal de Rakkertjes en de Toermalijn werken nauw samen als het om het jonge kind gaat. 

Zowel de peuterspeelzaal als de basisschool werken met VVE-programma’s (Vroeg – en Voorschoolse 

Educatie). Voor onze school is dat de methode Schatkist. 

Er vinden diverse gezamenlijke overleggen plaats gedurende het schooljaar. Dit om de doorgaande 

lijn van peuterspeelzaal naar basisschool te waarborgen. De basisschool en de peuterspeelzaal 

kennen nog meer inpandige samenwerkingspartners, zoals PSW Junior (ondersteuning voor kinderen 

met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen) en de BSO 

(Buitenschoolse opvang) van Humanitas. Ook deze partners nemen deel aan de doorontwikkeling van 

het locatieplan op de Heide.  

 

Mocht uw kind op de peuterspeelzaal hebben deelgenomen aan het VVE-traject, dan zal het ook in 

groep 1 en 2 extra ondersteuning krijgen als dit nog nodig is. Deze ondersteuning bestaat o.a. uit 

extra instructie, op momenten werken in een kleinere groep met de onderwijsassistente. Overigens 

geldt dit voor alle kinderen die extra zorg nodig hebben! 
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Vervolgens wordt er voor elk kind twee keer per jaar het Ontwikkelings Volgmodel Jonge kind 

ingevuld. Middels dit instrument wordt de ontwikkeling van het kind nauwlettend gevolgd. Daarnaast 

wordt elk kind ook nog tijdens de reguliere zorgbesprekingen door stamgroepleider en intern 

begeleider gevolgd. 

 

Aandacht voor zorgleerlingen 

Als blijkt dat een kind in zijn ontwikkeling extra zorg nodig heeft wordt dit besproken in een 

zorgbespreking. 

Zowel leerkracht als intern begeleider  kunnen hiervoor het initiatief nemen. Indien uw kind 

besproken wordt in een zorgbespreking met de intern begeleider of een andere collega, wordt u 

hierover geïnformeerd door de stamgroepleider. 

In de zorgbespreking wordt zoveel mogelijk informatie over het kind, de stamgroepleider, de school 

en het gezin in kaart gebracht.  

Aan de hand van alle verzamelde gegevens worden kansen gezocht waar het kind en de 

stamgroepleider meteen de volgende dag al iets aan kan hebben. Indien nodig worden alle gegevens 

verwerkt in een digitaal formulier: het HGPD (Handeling Gerichte Proces Diagnostiek). Uiteraard 

wordt u op de hoogte gesteld, indien uw kind een HGPD heeft.  

We denken ten alle tijden in kansen, kwaliteiten en onderwijsbehoeften van het kind. De aanwezige 

belemmeringen proberen we op deze manier zoveel mogelijk te compenseren. In een HGPD gesprek 

komen we tot concrete acties die het kind kunnen stimuleren in de ontwikkeling. Informatie van 

ouders is hierbij van grote waarde. Het HGPD wordt vaak samen met ouders ingevuld. Het kind wordt 

hierbij uiteraard betrokken. De stamgroepleider vormt hierbij een belangrijke spil als het gaat over 

gesprekken met het kind. We streven ernaar dat het kind leert omgaan met belemmeringen door 

alternatieven te bieden.  

De te ondernemen acties kunnen eventueel worden beschreven in een handelingsplan.  

Daarin worden ook de verdere afspraken vastgelegd, zoals de momenten waarop extra hulp wordt 

geboden, welke middelen gebruikt worden en hoe er geëvalueerd zal worden. Het handelingsplan 

kan ook door andere leerkrachten worden uitgevoerd dan alleen de eigen stamgroepleider.  

De extra begeleiding kan aan een leerling individueel gegeven worden maar ook aan een klein 

groepje kinderen die dezelfde hulpvraag hebben. Deze mogelijkheid biedt OJBS de Toermalijn 

middels het BAZEN project. Er vindt na 6-8 weken een evaluatie plaats van het handelingsplan. Van 

daaruit wordt het plan bijgesteld en zo wordt de ontwikkeling op de voet gevolgd. 

 

Ontwikkelingsperspectief op de Toermalijn (OPP) 

Wanneer duidelijk is dat een kind, ondanks extra begeleiding, gedurende langere periode (vanaf 

groep 3) zeer zwak scoort, zal het kind mogelijk een OPP krijgen voor één of meerdere vakgebieden. 

Soms zijn daarvoor bij een kind speciale maatregelen of afspraken nodig. De ouders worden daarbij 

altijd vroegtijdig betrokken. Kinderen kunnen soms een persoonlijk ontwikkelingsperspectief hebben 

waarin precies staat welke instructie ze krijgen en wat de specifieke doelen zijn. het streven is dat we 

voor alle kinderen een ontwikkelperspectief kunnen overleggen waarbij alle info wordt gedeeld. De 

huidige rapporten worden onderdeel van dit ontwikkelperspectief zodat alle informatie in één 

document zichtbaar wordt. 

Voor samenstelling en volgen van de ontwikkeling kunnen collega’s en externe geraadpleegd 

worden. Kinderen en ouders krijgen vroegtijdig zicht op de ontwikkeling en het uitstroomprofiel.  
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Vanwege het instructie-aanbod op maat kunnen we alle kinderen op hun niveau bedienen. Kinderen 

kunnen gedurende het schooljaar al doorstromen naar een andere instructiegroep als dat van 

toepassing is. Dit kan per vakgebied verschillen. 

 

De commissie bovenschoolse ondersteuning 

Voor ouders, scholen en externe instanties is het vaak een hele zoektocht om de goede zorg 

voor hun kind te realiseren. Binnen het project ‘Passend Onderwijs’ in Noord-Limburg wordt 

er naar gestreefd om de toegang tot alle speciale vormen van onderwijs en de daarnaast 

noodzakelijke zorg, onder te brengen bij één loket. (Primair Passend Onderwijs Noord-Limburg, 

Postbus 1246, 5900 BE Venlo, www.passendonderwijsnoordlimburg.nl) Daarvoor heeft elk bestuur in 

Noord-Limburg een ondersteuningscoördinator (BOC). Stichting Akkoord! heeft er daarnaast voor 

gekozen om een commissie bovenschoolse ondersteuning in te richten. Deze commissie is er voor 

ouders en scholen. Zowel de ouders als de school kunnen een kind hiervoor aanmelden. Het is 

natuurlijk het beste, als de aanmelding van een kind in gezamenlijkheid door school en ouders 

gebeurt. Bij de inrichting van één loket van onderwijs en zorg heeft de commissie bovenschoolse 

ondersteuning een belangrijke taak. Het bestaat uit de BOC en een orthopedagoog. Het neemt t.o.v. 

de individuele school een onafhankelijke positie in, maar maakt onderdeel uit van de 

ondersteuningsstructuur van het schoolbestuur en kent de mogelijkheden van het onderwijsveld. Zo 

gaan alle aanmeldingen voor een SBO-beschikking én een CvI-beschikking altijd via dit loket. In feite 

kunnen alle aan onderwijs (al dan niet in relatie tot zorg) vragen worden gesteld, voor zover die niet 

binnen de zorgstructuur van de school kunnen worden opgelost. 

Op basis van de aanmeldingsgegevens en eventueel na aanvullend onderzoek vanuit het  

bovenschools ondersteuningsloket, worden er drie vragen beantwoord: 

1. Wat is er aan de hand (bij het kind, de school, de thuissituatie)? 

2. Wat moet er gebeuren (op school, thuis)? 

3. Waar en hoe kan dat het beste gebeuren (wat is er nodig)? 

 

De CBO kan zelf (extra) zorg aan school toekennen, of ouders en school begeleiden bij de versterking 

van de zorg binnen het reguliere onderwijs. Het komt echter ook regelmatig voor, dat er meer nodig 

is dan de school of Akkoord! kan bieden. Als we een kind binnen onze school niet genoeg kansen 

kunnen bieden voor een optimale ontwikkeling dan kan het kind, vaak na overleg met (externe) 

partners en ouders aangemeld worden bij de Bovenschools Ondersteuningscoördinator (BOC) van 

ons schoolbestuur, stichting Akkoord!. De BOC is direct gekoppeld aan het CBO. Samen bekijkt de 

BOC met de intern begeleider van onze school het dossier van het kind. Zij zoeken daarna in overleg 

met de ouders de beste onderwijs optie voor het kind. Dit gesprek vindt plaats in een 

'onderwijszorgloket', aan dit onderwijszorgloket kunnen naast de ouders, intern begeleider ook de 

stamgroepleider of specialisten vanuit bijvoorbeeld Speciaal (basis)Onderwijs of Mutsaersstichting 

deelnemen. Dit onderwijszorgloket resulteert in een advies: 

● Plaatsing op een andere basisschool 

● Aanvraag tot plaatsing op de school voor speciaal basisonderwijs (in onze regio is dat De 

Lings, Talentencampus en De Schans. 

● Aanvraag voor extra hulp op school (ambulante begeleiding). Hierbij blijft het kind dus wel bij 

ons op school 

● Aanvraag tot plaatsing op school voor speciaal onderwijs. 
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Dergelijke aanmeldingen kunnen alleen met toestemming van de ouders. Ouders worden 

uitgenodigd voor een adviesgesprek alvorens beslissingen definitief worden gemaakt. Het is van 

groot belang dat de uiteindelijke keuze voor een andere school zowel bij ouders als kind goed voelt. 

 

Externe organisaties rondom het kind 

We werken samen met diverse externe organisaties/instanties. De informatie van ouders en 

externen is van belang om tot goede besluiten over de ondersteuning te komen. Zorg die afwijkt van 

het reguliere aanbod, stemmen we af met ouders, kind en eventueel externe partners. 

Binnen het kader van onze mogelijkheden passen wij het aanbod aan en bieden zorg en 

ondersteuning, waar nodig. De intern begeleiders vormen hierin de spil. 

Als er sprake is van informatie uitwisseling van het kind met externe partners zullen ouders hiervoor 

altijd een toestemmingsformulier ondertekenen. Ouders worden ten alle tijden geïnformeerd over 

gesprekken met externe partners. Vaak is het zo dat ouders aansluiten bij gesprekken met externen. 

Hieronder leest u met welke instanties we samenwerken. 

 

Jeugdgezondheidszorg 

Gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en 

bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen 

en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. 

In opdracht van de gemeenten onderzoekt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Limburg Noord 

kinderen en jeugdigen om problemen bij gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen.  

 

Waarvoor kunt u bij de GGD terecht? 

De GGD volgt samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind. Op de basisschool zijn er 

onderzoeken op de leeftijd van 5/6 en 10/11 jaar, en op het voortgezet onderwijs in leerjaar 2.  

Bij het speciaal  onderwijs wordt uw kind regelmatig onderzocht. Naast dit alles wordt uw kind op 

bepaalde leeftijden gevaccineerd. 

Alle ouders en jongeren kunnen bij ons terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van 

gezond en veilig opgroeien.  Ook kunt u zelf een gesprek of onderzoek aanvragen bij de JGZ. 

 

Hoe is de GGD te bereiken? 

Voor uitgebreide informatie, vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt u contact 

met de GGD opnemen. 

De GGD is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 – 11 91 111. Ook 

kunt u informatie vinden op de website: www.ggdlimburgnoord.nl 

Wat doet de GGD nog meer? 

● Advisering en ondersteuning school 

Elke school krijgt wel eens te maken met zaken als ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, dood 

en rouw. Omdat het op die momenten moeilijk kan zijn om de juiste dingen te doen op het juiste 

moment, biedt JGZ de mogelijkheid om school hierbij te adviseren en ondersteunen.  

● De Gezonde School 

Ook achter de schermen wordt hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. De Gezonde 

School-methodiek is een praktische werkwijze om scholen te ondersteunen bij  het gezonder en 

veiliger maken van de schoolomgeving. De GGD helpt zo mee aan een gezonder leefklimaat voor uw 

kind. 
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● Logopedie 

Als er vragen zijn over de spraaktaalontwikkeling van uw kind, kan de logopediste van de GGD 

onderzoek doen en advies geven. 

● JouwGGD.nl 

Een website met informatie voor jongeren van 13-23 jaar, waar ze (anoniem) terecht kunnen voor 

een 

chatgesprek met een verpleegkundige of arts van de JGZ. Zie voor meer info www.jouwGGD.nl. 
● Ziekteverzuim (M@ZL) 

Binnen het voortgezet onderwijs werkt JGZ met de methode M@ZL (medische advisering 

ziekgemelde leerling) om leerlingen met zorgwekkend ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te 

begeleiden. 

● Externe vertrouwenspersoon 

Soms verloopt communicatie tussen ouders/leerlingen en school of tussen leerlingen onderling niet 

zoals gewild of gehoopt. En lopen spanningen hoog op, ondanks vele inspanningen. De externe 

vertrouwenspersoon kan dan ondersteunen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de 

gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. 

● Infectieziekten 

Scholen maar ook ouders kunnen met vragen over infectieziekten terecht bij het team 

infectieziektebestrijding. Meld aan de school als uw kind (mogelijk) een besmettelijke ziekte heeft. 

Samen met de school probeert de GGD te voorkomen dat anderen ook ziek worden. Als er 

verspreiding van een infectieziekte binnen een basisschool plaatsvindt moet de school dit melden 

aan de GGD. Neem contact op met het team infectieziekte, 

Bereikbaar ma t/m do van 8:30u tot 17:00u en vrij tot 14:00u 088-1191245 of  

infectieziekten@vrln.nl 

 

Privacy en klachten 

De medewerkers van GGD Limburg-Noord proberen iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Toch kan het gebeuren dat u vindt dat u niet correct bent behandeld of dat u niet tevreden bent met 

de geleverde zorg. Neem dan contact met de GGD op. 

GGD Limburg-Noord is wettelijk verplicht om van elk kind een digitaal dossier aan te leggen. De 

Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt hierbij in acht genomen.  

Meer informatie over ons privacy- en klachtenreglement vindt u op de website van de GGD. 

 

Gemeente: Buurtteam Maatschappelijk Werk 

Sinds 1 januari 2018 is het Buurtteam Maatschappelijk Werk werkzaam in Tegelen, Belfeld en Steyl. 

Iedereen loopt in het leven weleens tegen problemen of moeilijke gebeurtenissen aan. Soms 

ingewikkeld, ingrijpend, verwarrend of teveel in een keer. Heeft U of Uw kind een probleem? In een 

of meer gesprekken bekijken we samen met U wat Uw vraag is en waar wij U bij kunnen helpen.  

U kunt bijvoorbeeld vragen of zorgen hebben over relaties met anderen, problemen met uw partner, 

problemen met kinderen of ouders, scheiding en ziekte. Problemen met instanties en problemen met 

financiën. Deze hulp is gratis. 

U kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 077-2054000 en U kunt mailen naar 

info@buurtteamsvenlo.nl. 
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Schoollogopedie 

Om te zorgen dat kinderen zonder spraak-taalproblemen het basisonderwijs instromen, wordt in een 

vroeg stadium, op het consultatiebureau logopedie ingezet. Op de basisschool wordt uw kind 

uitsluitend door de logopedist getest als er (mogelijk) spraak-taalproblemen zijn. Er kan dan een 

verwijzing volgen voor externe logopedie, waarvoor u zelf de zorg draagt. School onderhoudt in 

overleg met u contact met de logopedist. 

 

Fysiotherapie  

Spelen en bewegen zijn wezenlijke onderdelen van het dagelijks leven en de ontwikkeling van uw 

kind. Eén op de vijf kinderen in het basisonderwijs heeft in meer of mindere mate een 

bewegingsachterstand. Door middel van screeningen en observaties kan het soms noodzakelijk zijn 

dat een kind fysiotherapie krijgt. Aan de school is een fysiotherapeut verbonden die onder schooltijd 

kinderen behandeld. Als ouder meldt u uw kind hiervoor zelf aan en wordt op de hoogte gehouden 

van de behandelingen.  
 

Leerlingenpanel  

Vanaf het schooljaar 2015-2016 werken we met een leerlingpanel voor de groepen 5 tot en met 8. 

Het leerlingpanel staat in directe relatie tot ons protocol pesten en het protocol veiligheid. Door 

middel van geplande bijeenkomsten willen we met kinderen het gesprek aangaan om zo een beter 

zicht te krijgen op wat bij kinderen leeft t.a.v. school en wat anders kan.  
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Personeel en organisatie 

Het team 
De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur. De directeur wordt ondersteund 

door de Intern begeleiders. Zij zijn samen met de directeur en de leerkrachten verantwoordelijk voor 

de uitvoering van het jaarplan.  

Een belangrijk onderdeel van het jaarplan vormen de PLG’s ( professionele leergemeenschappen). In 

deze PLG’s ontwikkelen de leerkrachten en collega’s binnen onderbouw, middenbouw en 

bovenbouw het onderwijs op kwaliteit en vorm voor de Toermalijn.  

 

Op de Toermalijn zijn werkzaam: 

Directeur:  

Marjan Stappers 

m.stappers@toermalijntegelen.nl 

Intern begeleider: 

Peggy Driessen 

p.driessen@toermalijntegelen.nl 

Intern begeleider: 

Friederike Siepermann 

f.siepermann@@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 1-2:  

Myriam Reintjes - Jacobs       

m.reintjes@@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 1-2:  

Aggie Coumans - Sniekers 

a.coumans@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider BAZEN :  

Judith van Dijk – van Horck 

j.vandijk@@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 1-2:  

Els Driessen – Philipsen 

e.driessen@@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 1-2:  

Desirée Molin - Schyns 

d.schyns@@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 2-3:  

Bernie Smits - Peeters 

b.smits@@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 2-3:  

Jeanine Hermans 
j.hermans@@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 2-3:  

Gertie van Boxel  

g.vanboxel@@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 4-5:  

Marieke van Dijk 

m.vandijk@@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 4-5:  

Thea van Moorst 

t.vanmoorst@@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 4-5: 

Rochelle Pijpers 

r.pijpers@ toermalijntegelen.nl  

Stamgroepleider 6-7:  

Gijs Huijbers 

g.huijbers@@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 6-7:  

Jan Hindriks 

j.hindriks@ toermalijntegelen.nl  

Stamgroepleider 6-7:  

Rianne Wolters 

r.wolters@@toermalijntegelen.nl 

Stamgroep leider 7-8:  

Rik Janissen 

r.janissen@ toermalijntegelen.nl  
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Stamgroepleider 7-8:  

Audrey Jacobs - Wanten 

a.wanten@@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider taalklas: 

Annelotte Vallen 

a.vallen@ toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider / ICT:  

Theo Joosten 

t.joosten@@toermalijntegelen.nl 

Onderwijsassistent: 

Liel Jacobs - van de Laak  

l.jacobs@ toermalijntegelen.nl  

Onderwijsassistent:  

Anne Regeer  

A.regeer@toermalijntegelen.nl 

Secretaresse: 

Taan de lizer  

t.delizer@toermalijntegelen.nl 

Conciërge: 

Badi Belarbi 

b.belarbi@toermalijntegelen.nl 

 

Balie: 

(077)3735345 

info@toermalijntegelen.nl 

 
 

Omdat het opleiden van toekomstige collega's hoog in het vaandel staat bij stichting Akkoord!, zullen 

er ook altijd meerdere stagiair(e)s op onze school aanwezig zijn. 

Extra onderwijsondersteuning wordt ingevuld door de onderwijsassistente. De inzet hiervan kan 

verschillend zijn: instructie en begeleiding aan een jaargroep, aan een klein groepje kinderen of aan 

een individueel kind.  

De stamgroepleider houdt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een kind en het 

onderwijs dat er gegeven wordt aan de groep. De regie hiervan is in handen van de intern begeleider.  

Verder zijn we heel blij met 'extra handen' die ons op vrijwillige basis helpen: ouders, opa's en oma's. 

Het onderwijsteam komt regelmatig bij elkaar voor overleg of voor deskundigheidsbevordering. Dit 

met het hele team, maar geregeld ook in kleiner overleg. 
 

Het inzetplan  
Jaarlijks wordt er een inzetplan opgesteld voor het nieuwe schooljaar. 
Voor het komende schooljaar ziet dit er als volgt uit:  
 

              Dag/ 

 

Stamgroep 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2 Desiree Desiree Els Els Els 

1/2 Myriam Myriam Aggie Aggie Aggie 

2/3 Jeanine Jeanine Jeanine Jeanine Jeanine 

2/3 Bernie Bernie Bernie Gertie Gertie 

4/5 Theo Rochelle Rochelle Rochelle Rochelle 

4/5 Thea Thea Thea Thea Theo 

4/5 Marieke Marieke Marieke Marieke Marieke 

6/7 Gijs Gijs Gijs Gijs Gijs 

6/7 Jan Jan Jan Rianne Rianne 
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7/8 Audrey Audrey Rianne Audrey Audrey 

7/8 Rik Rik Rik Rik Rik 

Taal klas Annelotte Annelotte Annelotte Annelotte x 

 

De stamgroep 
De kinderen zitten in een stamgroep waar ze leren van en met elkaar. De stamgroep is samengesteld 
op basis van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Naast de stamgroep krijgen de 
kinderen instructie op hun niveau in de instructiegroepen.  
We starten zoals u ziet met 11 stamgroepen.  
 

Schooltijden en afspraken t.a.v. brengen en halen 
 

Groep 1 t/m 8: 8.30 – 14.00 uur 
 

Kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats. De poort gaat dan open.  

De bel om naar de klas te gaan gaat 5 minuten van tevoren (dit is zoals u het de afgelopen 

schooljaren ’s middags gewend bent).   

 

Om 8.30 uur start de school. In de groepen 1-2 en 2-3 mogen de ouders mee spelen / mee werken 

met de start taakjes tot 8.45 uur.  

Zijn uw kinderen al wat ouder en zitten ze in groep 4/5 tot en met 7/8. U kunt gerust mee naar 

binnen lopen naar de klas en eventuele bijzonderheden aangeven bij de leerkracht. Als ouder neemt 

u om 8.30 uur afscheid van uw kind.  De kinderen in de groepen 4 tot en met 8 starten 8.30 uur met 

hun start taak. 

 

's Middags kunt u vanaf 13.45 uur wachten in de ouderhal om uw kind op te halen, 5 minuten voor 

einde lestijd kunt u doorlopen naar de klas.  

 

Om u in de gelegenheid te stellen om de werkjes van uw kinderen rustig te bekijken kunt u elke 

laatste vrijdag van de maand binnenlopen. De kinderen kunnen van 14.00 tot 14.30 uur hun schriftjes 

of werkjes laten zien aan de ouders.  

 

Voorbeeld dagroosters onderbouw en midden/bovenbouw 

Dagritme 1-2 en 2-3 

8.15 het schoolplein is geopend 

8.25 inloop 

8.30 spel aan de tafels 

8.45 opening van de dag / kring 

9.00 werkles 

10.00 fruit eten 

10.15 speelzaal 

11.15 kringactiviteit rekenen/taal 

12.00 lunch 
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12.30 buiten spelen 

13.15 keuze werkjes  

14.00 school is uit 

 

De groep 2-3 heeft een combinatie van beide programma's, zowel boven als onderstaand 

programma ziet u in deze klassen terug.  

 

Dagritme  4-5 tot en met 7-8  

8.15 schoolplein is geopend 

8.25 inloop 

8.30 start werk  

8.45 rekenen  

9.45 blokuur:  werken aan dag of weekplanning,  schrijven, studievaardigheden   

10.45 kleine pauze  

11.00 taal, spelling, lezen 

12.00 eten / buiten spelen  

12.40 creatieve vakken en wereldoriëntatie 

14.00 school is uit 

Pauze en fruitkring 

Iedere dag hebben de kinderen een korte pauze in hun stamgroep. De kinderen spelen dan buiten. 

De pauze van de onderbouw zit verweven in het programma. De Toermalijn zorgt op alle 

schooldagen voor schoolfruit.  

Eventueel mogen de leerlingen voor de fruitkring en de pauzes hun eigen fruit of een boterham 

meenemen. Géén koeken of snoep. In ons Gezonde Schoolbeleid vindt u hier meer informatie over 

en leggen we onze keuzes uit. 
 

Vieringen 

De stamgroepen laten op verschillende momenten zien waar ze mee bezig zijn geweest. Ze laten dat 

aan elkaar zien en de ouders kunnen hiervoor ook uitgenodigd worden. Alle kinderen kunnen zich op 

basis van eigen behoefte en kwaliteiten profileren voor een groep mensen. Voor de één betekent dit 

een rol op het podium, voor een ander is dit het maken van het decor. Rollen worden altijd in overleg 

met kinderen verdeeld. Dit is bevorderlijk voor hun zelfvertrouwen. Daarnaast leren kinderen 

aandacht te hebben voor anderen. We zijn dan ook alert op de luisterhouding van kinderen tijdens 

de weeksluiting en zullen kinderen op hun gedrag aanspreken wanneer dit nodig is. 

We stellen ouders en broertjes/zusjes graag in de gelegenheid om naar optredens/tentoonstellingen 

en afsluitingen te komen kijken. Per thema bepalen we hoe we dit willen presenteren. U krijgt 

hiervan ruim van tevoren bericht middels het ouderportaal.  

 

Diverse feesten, die als traditie in onze omgeving gevierd worden, hebben ook op school een 

plaats gekregen. Wij vieren Sinterklaas, Kerstmis (Kerstmarkt of Kerstdiner), Suikerfeest en Carnaval. 

Er wordt aandacht besteed aan jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Kinderboekenweek en de 

Koningsspelen. 

Het einde van ieder schooljaar sluiten we samen met de kinderen af tijdens de musical van groep 8 

en een korte afscheidsbubbel (alcohol vrij) op de laatste schooldag.  
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Alle feesten en activiteiten zijn terug te vinden in onze schoolkalender op Ouderportaal. 
 

Doorschuifochtend 

Op het einde van het schooljaar schuiven alle kinderen een ochtend door naar hun nieuwe groep. Ze 

kunnen dan kennis maken met hun nieuwe groepsgenootjes en met de eventueel nieuwe 

stamgroepleider. In de ouderportaal kalender staat de datum van deze ochtend te zijner tijd vermeld. 
 

Schoolkamp(dag) 
Ieder schooljaar gaan de schoolverlaters een aantal dagen op kamp om op een leuke manier hun 

basisschoolperiode af te sluiten.  

De groepen 1 tot en met 7 genieten ook één maal per jaar van een gezellige kampdag.  

Deze kampdagen vinden plaats in mei of juni.  

U ontvangt tijdig van te voren hierover bericht.  

 

De kampbijdrage (deze is verplicht) is als volgt opgebouwd:  

 

€ 12,- voor groep 1-2,  

De kinderen uit groep 1-2 gaan met de bus naar de speeltuin.  

Ze kunnen er de hele schooldag lekker spelen en krijgen een ijsje in de speeltuin.  

 

€ 22,-  

De kinderen van groep 3 tot en met 7 gaan met z’n allen met de bus naar Irrland.  

Daar wordt een kamp-plek ingericht en er is een villa Irrland beschikbaar als ontmoetingsplek.  

De kinderen eten een frietjes met een snack. 

 

€ 45,-  

De kinderen van groep 8 gaan 3 dagen op kamp.  

Er wordt voor een gezellige slaapplek, lekkere maaltijd en leuke activiteiten gezorgd, om een 

fantastisch kamp te hebben ter afsluiting van de basisschooltijd.  
 

Vakanties en vrije dagen 
 

Vakantie/vrij eerste dag laatste dag 

herfstvakantie 14-10-19 18-10-‘19 

Sinterklaas 06-12-19  

kerstvakantie 23-12-19 03-01-‘20 

carnavalsvakantie 24-02-20 28-02-‘20 

Pasen 13-04-20  

meivakantie/Bevrijdingsdag 20-04-20 05-05-‘20 

Hemelvaart 21-05-20 22-05-‘20 

Pinksteren 01-06-’20  

zomervakantie 10-07-’20 24-08-‘20 
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Studiedagen /vrij 

16-09-‘19 

07-02-‘20 

14-04-‘20 

04-05-‘20 

02-06-‘20 

10-07-‘20 

 

Gezonde mindset 
Op  de Toermalijn is een van de visie items “gezonde mindset”, dit is een zeer bewuste keuze. 

Kinderen die fysiek lekker in hun vel zitten en gezonde voeding tot zich nemen laten een grotere 

concentratie zien, dit vergroot tevens het leervermogen. Het zorgt voor een gezond gewicht dat de 

bewegingsmogelijkheden vergroot zowel ten aanzien van de grove als de fijne motoriek.  

In midden Limburg zijn diverse scholen gestart met de gezonde school voor de toekomst. Een project 

waarbij aandacht is voor beweging en voeding.  

Hun bevindingen:  

Scholen die het beweeg aanbod hebben verzorgd daar is het BMI afgenomen.  

Scholen die het beweegaanbod hebben verzorgd en aan de slag zijn gegaan met voeding tijdens de 

lunch, daar is het BMI extra gedaald.  

Echter het belangrijkste: De scholen waar niets werd gedaan (zogenaamde controle scholen) daar is 

het overgewicht de afgelopen 2 jaar sterk gestegen.  

Meer informatie kunt u vinden op de volgende website: 

http://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl 

 
Aandacht voor dit item is op de Toermalijn reeds enkele jaren geleden ingezet met het behalen van 
de vignetten gezonde voeding ,beweging en drinkwater beleid. 
Tijdens onderzoek vanuit JOGG, jongeren op gezond gewicht, bleek helaas dat reeds 32% van de 
kleuters van de Toermalijn te maken heeft met overgewicht. Het is een landelijk thema dat ook op 
onze school de aandacht verdiend.  
Dat is ook de reden dat we het beleid blijven voortzetten en wat extra kracht bij willen zetten.  
Hoe gaan we dit doen?  

● Elke stamgroep 2 gymlessen 

▪ Bij de kleuters is er het "Nijntje beweegt" programma tijdens de gymlessen 

● Moestuin - 1 moestuinbak per klas om zelf te tuinieren 

● Koken 3x per klas per schooljaar 

● Elke ochtend pauze vers fruit / groenten  

● Lunch markt , 1x per week gratis lunch markt: 

▪   Elke woensdag mogen de kinderen zelf hun lege lunchtrommel vullen 

● Drinkwater punt buiten (einde schooljaar 19-20), om je eigen drinkfles te kunnen vullen 

 

Samen met de ouders willen we schooljaar ‘19-‘20 graag onderzoeken of er animo zou zijn om de 

kinderen meer dagen per week lunch aan te bieden. Voorheen was de overblijfbijdrage 1,60 euro, 
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door de gewijzigde schooltijden is het overblijven kosteloos. Voor een klein beetje meer zo’n 1,70 per 

dag per kind zou de lunch verzorgd kunnen worden door school.  

Bewegingsonderwijs in de groepen 1-2 

De kinderen uit de groepen 1-2 krijgen bewegingsonderwijs in de eigen speelzaal of buiten op de 

speelplaats. De kleuters spelen per dag twee keer ruim een half uur binnen of buiten. 

De kleutergroepen hebben ook twee keer per week een uitgebreide gymles / bewegingsonderwijs.  

Dit wordt gedaan vanuit het Nijntje beweegprogramma en ondersteund door de sportconsulenten 

van de gemeente Venlo.  
 

Gym in groep 2-3 t/m 7-8  

Vanaf groep 2-3 gaan de kinderen twee keer per week naar de gymzaal aan de Spechtstraat.  

Voor een goed verloop van de les is het belangrijk dat uw kind steeds alle gymspullen bij zich heeft: 

· korte sportbroek met een T-shirt (eventueel een gympakje) 

· sportschoenen  

· handdoek is wenselijk  

 

Het netwerk bewegingsonderwijs voor Noord- en Midden Limburg heeft hierover deskundig advies 

gevraagd aan: 

▪ GGD Noord-Limburg 

▪ Chirurgen orthopedie Venlo/Venray 

▪ Maatschap Podotherapie Noord-Limburg 

Zij doen de volgende aanbevelingen: 

"In de gymzaal tijdens de gymlessen voor groep 3 t/m 8, geldt: het dragen van gymschoenen is 

verplicht! Let bij de aanschaf op een goede pasvorm en een goede stabiliteit (steunfunctie, stevige 

hielkap). Koop geen schoenen met een noppenprofiel (bijv. loop- of wandelschoenen of 

kunstgrasschoenen: deze belemmeren het draaien van de voet in de zaal, wat de kans op blessures 

verhoogt.) Schoenen met een visgraatprofiel verdienen de voorkeur. Turnschoentjes geven te weinig 

steun aan de voet. 

 

Verder gelden de afspraken: 

▪ geen onderhemd dragen onder de sportkleding (hygiëne); 

▪ sieraden, horloges e.d. afdoen voor de les en zelf opbergen (nog beter: niet meebrengen die 

dag!); 

▪ niet met schoenen in de zaal komen die buiten gedragen zijn; 
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Gymrooster 2019-2020 

 ma di wo do vr 
8.30 - 9.15  4-5  

Thea 
 6-7 

Jan - Rianne 
 

9.15 - 10.00  4-5  
Marieke 

 7-8 Audrey  

10.00 - 10.45   4-5  
Rochelle 

6-7  
Gijs 

7-8  
Rik 

4-5  
Marieke 

10.45 - 11.30  2-3  
Bernie-Gertie 

2-3  
Rochelle 

2-3  
Jeanine 

7-8  
Audrey 

      
12.40 - 13.20  2-3  

Jeanine 
4-5  
Thea 

2-3  
Gertie - Bernie 

 

13.20 - 14.00  6-7  
Jan - Rianne 

7-8  
Rik 

6-7  
Gijs 

 

 

Naschools aanbod 
Schooljaar 2019-2020 wordt er door alle samenwerkende partners een naschools aanbod verzorgd.  

Uw hulp is hierbij natuurlijk ook zeer wenselijk. Wanneer het aanbod gezamenlijk vorm gegeven 

wordt zijn de kosten in de hand te houden en is er voor alle kinderen na schooltijd een mooi aanbod.  

 

De ideeën voor het naschoolse aanbod zijn in schooljaar 2018-2019 door de kinderen van het 

leerlingpanel in elke stamgroep opgehaald. Op deze wijze hebben zowel de  

kinderen van het leerlingpanel, alle kinderen van school en enkele ouders zich gebogen over de 

vraag: " Wat maakt onze kinderen blij? Wat zouden ze fijn vinden om na schooltijd te doen?” 

 

De kinderen kwamen met allerlei leuke eenvoudige en soms wat lastiger uit te voeren ideeën.  

Een paar voorbeelden:  

- voetballen 

- verstoppertje doen 

- knutselmiddag 

- samen muziek maken 

- taarten bakken  

- spelletjes spelen met opa's en oma's 

- chillen 

   etc.  

 

Organisaties als; JOGG, Beweeg coördinatoren, Cultuurpad ,Kunsten centrum, Cultuur impuls, 

Wijkcentrum Picus, BSO de Hippe Heide,Bibliotheek Venlo hebben de handen ineen geslagen om 

samen met de ouders en de wijk te kijken of het mogelijk is om meerdere dagen in de week, van 

14.00 - 15.00 uur een naschools aanbod te verwezenlijken. Communicatie over het naschoolse 

aanbod verloopt via het Ouderportaal.  
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Ouders en school 
 

Algemeen 
Ook hier geldt: ’Niet apart maar samen!’ 

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, u 

bent daarbij welkom. De Toermalijn ziet ouders als serieuze partners. 

Hieronder leest u op welke momenten en op welke manieren ouders contact kunnen hebben met de 

school. 
 

Aanmelding kinderen en instroom 
Ouders melden hun kind aan door het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier. In 

januari is er op alle scholen in Tegelen een vaste aanmeldingsdag. 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 

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 

stamgroep gelden. Tijdens het kennismakingsgesprek met de leerkracht ontvangt u ook veel 

praktische informatie.  
 

Elke ochtend de gelegenheid tot meewerken / meespelen in groep 1-2 
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 
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leerkracht of zaken die meer aandacht en tijd nodig hebben. Hiervoor kunt u altijd een afspraak met 

de stamgroepleider maken.  
 

Meeloopweek groep 1-2 tot en met 7-8 
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. 
 

Rapportgesprekken 
Eén van de mogelijkheden om meer duidelijkheid te krijgen over de vorderingen en ontwikkeling van 

uw kind, is het schriftelijk verslag (het rapport). Alle kinderen vanaf groep 3 krijgen twee keer per jaar 

een rapport.  

De kinderen van jaargroep 2 krijgen één keer een rapport, bij de overgang naar groep 3. Op de helft 

van het schooljaar vindt er voor de ouders van de onderbouw ook een oudergesprek plaats.  

 

De stamgroepleiders besteden veel tijd aan het schrijven van een rapport. Toch kan een rapport 

nooit volledig zijn. Onze rapporten hebben dan ook niet de bedoeling om alles uitputtend te 

vertellen. Ze hebben heel nadrukkelijk de functie van “praatpapier”: een toelichting in een gesprek 

blijft dus altijd noodzakelijk. Een rapport staat nooit op zichzelf! Belangrijk is dat we het kind ermee 

vooruit helpen. Daarom wordt er ook altijd met uw kind over gepraat. 

Tijdens de rapportbespreking zal de leerkracht ook met u de toetsresultaten van uw kind 

doornemen. We kijken naar de ontwikkeling van het kind zelf, maar ook hoe hij of zij scoort ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde.  

 

Het eerste rapport verwachten wij binnen drie weken terug op school. Dit wordt namelijk nogmaals 

gebruikt om de resultaten van het tweede rapport in te vullen. Het tweede rapport kunt u houden.  

Wanneer deze gesprekken plaatsvinden is te zien op onze kalender op Ouderportaal. U kunt zich 

inschrijven voor een gesprek via Ouderportaal.  
 

Startgesprekken 
Aan het begin van het schooljaar hebben de leerkrachten met alle nieuwe ouders een gesprek over 

uw kind. Uitgangspunt van dit gesprek zal zijn “Vertel eens over uw kind”. Op deze manier leert de 

stamgroepleider uw kind beter kennen en maken we gebruik van belangrijke informatie die u als 

ouder heeft over uw kind. Wat vindt uw kind leuk, lastig, hoe lukt het uw kind om iets nieuws te 

leren? Als uw kind boos is, wat werkt dan het beste? Kortom, leerkrachten leren heel veel van de 

informatie die u als ouder geeft.  

In dit gesprek zal de leerkracht ook aangeven aan welke schooldoelen de komende periode aandacht 

wordt gegeven, wat de te bereiken doelen zijn.  

Misschien kunt u hier thuis ook aandacht aan besteden. Zo werken we samen aan het optimaal 

bereiken van de leerdoelen.  

De data van deze gesprekken worden op Ouderportaal genoemd in de kalender.  
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Incidentele gesprekken 
Naast de rapportgesprekken is er de mogelijkheid vaker in gesprek te gaan. Als u een gesprek wenst 

of als wij een gesprek nodig vinden, plannen we gezamenlijk een afspraak.  
 

Graag nodigen we u uit om naar de stamgroepleider toe te komen met vragen, opmerking of als er 

een probleem is. En natuurlijk ook als u ons een compliment wil geven! 

Voor zaken betreffende uw kind kunt u altijd terecht bij de stamgroepleider van uw kind. Ook andere 

zaken kunt u vragen aan de stamgroepleider, als daar geen antwoord gegeven kan worden omdat 

het meer specifieke leerlingenzorg- of schoolzaken betreft, wordt u doorverwezen naar de intern 

begeleiders of naar Marjan Stappers (directeur). 

Voorop staat echter: aarzel niet, denk ook niet dat iets te onbenullig is om te bespreken! Kleine 

zaken die in een vroeg stadium samen worden opgepakt zorgen uiteindelijk voor een goede 

communicatie! Het is raadzaam voor gesprekken die tijd vragen vooraf een afspraak te maken.  
 

Koffietijd 
Een aantal maal per jaar is er om 8.30 uur koffietijd. Ouders kunnen dan onderling in gesprek gaan 

over onderwerpen die hen bezig houdt of er staat een onderwerp centraal. Daarnaast is het een 

moment om elkaar gezellig te ontmoeten met een lekker kopje koffie of thee. 
 

MR & OR 
 

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, 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- directeur 
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● Ontslagbeleid Nieuwbouw- of verbouw 

● Bestemming middelen 

 

In de medezeggenschapsraad zitten: 

Namens de ouders  

Rob Heijnen   

Perry van Dijk 

Mounja Zanzami 

 

Namens het personeel  

Thea van Moorst 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. 

GMR 
Voor de negen openbare scholen van AKKOORD! primair openbaar bestaat er ook een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR wordt gesproken over het beleid dat 

alle scholen van AKKOORD! primair openbaar aangaat, zoals bestuurlijke samenwerking, 

klachtenregeling en algemeen personeelsbeleid. Zaken die alleen de eigen school betreffen, zoals 

ontruimingsplan of overblijfregeling, worden in de MR per school besproken.  

 

Ouderraad 
De ouderraad is een groep van zeven 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. 
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Samenstelling Ouderraad: 

Marjolein Lamee 

Iris Denessen 

Angela Mulder 

Kim Waltmans 

Joyce van Bavel 

Fatima Nayabi 

Rabia el Chachi 

Shannon Bongard 

Melanie Pelzer (voorzitter)  

 

Personeelsgeleding: Els Driessen: e.driessen@toermalijntegelen.nl 
 

Ouderhulp 
Mensen hebben steeds minder tijd. Dat zien we niet alleen op onze school, maar ook landelijk. Echter 

is het meewerken van de ouders één van de pijlers van onze leef- en werkgemeenschap. We hopen 

dan ook dat alle ouders op één of andere manier een steentje willen bijdragen. Het meedoen op 

school kent een aantal voordelen. Natuurlijk helpt u hierbij het team, waardoor wij overigens (meer) 

tijd hebben voor o.a. kind zaken. Maar meedoen betekent vaak ook dat u in de school komt. 

Daardoor ‘proeft’ u de plek waar uw kind een groot deel van de dag verblijft. 

Deze samenwerking is als volgt opgezet: 

● U kunt meehelpen bij ‘hand- en spandiensten’ (allerlei soorten klusjes zoals hoofdluis 

screening, poetsen van het lokaal van uw kind). 

● U kunt meewerken bij een aantal lesactiviteiten (leesuren, crea, bibliotheek, excursies 

enzovoorts). Deze activiteiten zijn niet in alle groepen op dezelfde 

manier georganiseerd. Maar in elke groep is er wel altijd iets waaraan u kunt meedoen. 

In het begin van het schooljaar komt er een brief waarin u kunt aangeven aan welke activiteiten 

op school u graag wil deelnemen. 

N.B. Als u komt helpen bij een activiteit dan is dat niet per definitie met uw eigen kind. 
 

Wijzigingen in kind- of gezinsgegevens 
Bij de aanmelding van uw kind(eren) op onze school heeft u een aantal gegevens ingevuld over uw 

kind en het gezin. Nu komt het voor dat deze gegevens veranderen. Graag bij veranderingen dit even 

op een papiertje schrijven en doorgeven bij de balie. Of u stuurt een mailtje naar 

info@toermalijntegelen.nl. Het is belangrijk dat we altijd het juiste telefoonnummer hebben. Dit 

hebben we nodig bij noodgevallen! Geeft u het ook even door als er verhuisplannen zijn. 
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Ouderbijdragen 

Schoolfonds  

Scholen vragen een vrijwillige financiële bijdrage voor extra voorzieningen en 

activiteiten.  

 

Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus 

niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden 

betaald.  

Denk bijvoorbeeld aan schaatsen, museumbezoek, sinterklaasbezoek, 

kerstactiviteit, carnaval, Suikerfeest, kinderboerderij, bezoek zorgcentrum, 

koken, cadeautjes, speciale knutselactiviteiten vaderdag en moederdag, 

plantjes voor de moestuin etc.  

Om deze extra kosten te kunnen betalen, is er door ouders en team een 

schoolfonds opgericht.  

 

Ook de Toermalijn vraagt voor schooljaar 2019-2020 weer de hulp van de ouders 

middels een bijdrage voor het schoolfonds. De Toermalijn vraagt hiervoor € 17,50 per 

kind.  

 

Landelijk is de gemiddelde vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds ongeveer € 25,00 per kind per 

schooljaar. U bepaalt zelf hoeveel u per jaar voor het onderwijs aan uw kind(eren) 

wilt besteden, mocht u wat meer kunnen missen dan zijn de kinderen van de 

Toermalijn daar erg blij mee.  

 

We begrijpen dat dit voor ouders met meerdere schoolgaande kinderen een hoog 

bedrag is. Vandaar dat de Toermalijn het bedrag op € 17,50 per kind heeft gezet.  
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Opbrengsten 
 

Algemeen 
Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht ouders op de hoogte te houden van de resultaten van 

hun onderwijs. Dat ouders goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen en dus ook van resultaten 

vinden wij vanzelfsprekend. Bij het woord resultaten wordt vaak vooral aan cijfers gedacht. Voor 

onze school bestaan resultaten uit meetbare, maar nog veel meer uit niet-meetbare gegevens. 

Onder meetbare gegevens verstaan wij: 

● de methodegebonden toetsen die horen bij de methodes voor rekenen, taal en spelling; 

● de methode onafhankelijke toetsen op het gebied van rekenen, taal, spelling, technisch lezen 

en begrijpend lezen (CITO); 

● het aantal kinderen dat doorstroomt naar een volgende groep; 

● het aantal kinderen dat wordt besproken met de intern begeleider; 

● het aantal kinderen dat uitstroomt naar een vorm van speciaal onderwijs;  

● de uitslag van de eindtoets;  

● de uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs en de doorstroomgegevens van onze 

oud-leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. 

 

Onder niet-meetbare gegevens verstaan wij: 

● de mate van bereikte zelfstandigheid;  

● de wijze waarop kinderen hebben leren samenwerken en hebben leren plannen;  

● in hoeverre kinderen een gevoel van eigenwaarde hebben ontwikkeld;  

● in hoeverre kinderen eigen verantwoordelijkheid hebben leren dragen; 

● in hoeverre kinderen hebben geleerd op zichzelf te reflecteren. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat in onze huidige maatschappij losse kennis zonder context niet voldoende 

is. Kinderen hebben een flink aantal vaardigheden nodig en een zelfbewuste, verantwoordelijke 

houding om zich in de toekomst prettig te voelen in onze samenleving en om een wezenlijke bijdrage 

aan onze maatschappij te kunnen leveren. Op basis van deze gedachte is dan ook ons onderwijs 

ingericht en kijken we ook naar deze resultaten van ons onderwijs: hoe heeft dit kind als totale 

persoon zich ontwikkeld en waar liggen na onze school voor dit kind mogelijkheden en uitdagingen.  

 

Gemeten opbrengsten 

Resultaten van kinderen 

De resultaten van ieder individueel kind bestaan uit een aantal concreet meetbare gegevens die we 

verkrijgen met het afnemen van toetsen. 

Dit toetsen gebeurt volgens de methodetoetsen een aantal keer per jaar en zijn er landelijke toetsen 

van CITO. De resultaten worden uitvoerig geregistreerd, geanalyseerd en besproken. Dit doen we op 

kind-, leerjaar-, en schoolniveau. Bovendien wordt er gekeken naar de resultaten uit voorgaande 

jaren en wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de resultaten. Eventuele problemen worden op 

deze manier gesignaleerd, waarbij niet alleen vergeleken wordt met het gemiddelde te verwachten 
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ontwikkelingsniveau, maar ook naar het ontwikkelingsverloop van het kind zelf. Na deze 

toetsmomenten wordt het groepsplan bijgesteld en worden acties vastgelegd.  

Ook in de medezeggenschapsraad komen deze resultaten op groeps- en schoolniveau aan de orde. 

Dit gebeurt in het najaar aan de hand van een jaarverslag dat na elk schooljaar wordt opgesteld en in 

het voorjaar na de tussentijdse toets periode, inclusief eindtoets CITO groep 8. 

Echter bestaan resultaten nog meer uit niet-meetbare gegevens: mate van bereikte zelfstandigheid, 

de wijze waarop de kinderen hebben leren samenwerken, hebben leren plannen, een gevoel voor 

eigenwaarde hebben ontwikkeld en eigen verantwoordelijkheid hebben leren dragen, zich 

sociaal-emotioneel ontwikkeld hebben, de mate van weerbaarheid die ze bereikt hebben. 
 

Informatie over de stap naar het voortgezet onderwijs 

Na groep acht stromen de kinderen door naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Voor 

ouders en kinderen een hele keuze. Goede informatie is daarbij belangrijk.  

De school verzorgt voor de ouders van de kinderen uit groep 8 jaarlijks een algemene 

informatieavond over het voortgezet onderwijs. Deze avond wordt mede verzorgd door docenten uit 

het voortgezet onderwijs. In groep 7 is er een informatieavond voor ouders waarin o.a. wordt 

uitgelegd hoe het proces van advisering op de Toermalijn eruit ziet. 

In de loop van het jaar krijgen de kinderen en de ouders diverse brochures, uitnodigingen voor 

kijkdagen en lessen mee van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat 

leerlingen en ouders ook vooral zelf op onderzoek uitgaan. De websites van scholen in de gaten 

houden voor het laatste nieuws.  

 In groep acht is er naast veel informatie ook uitdrukkelijk aandacht voor de emotionele kant van de 

overstap.  

Op het einde van groep 7 vinden de eerste adviesgesprekken plaats tussen stamgroepleider, kind en 

ouders. Deze gesprekken hebben een voorlopig karakter. Uiteindelijk geeft de school in het voorjaar 

een advies op welk type onderwijs u uw kind het beste kunt aanmelden. Dit advies krijgen de ouders 

mee in een persoonlijk gesprek. 

Een tweede mening over welk type voortgezet onderwijs het beste bij het kind past komt uit de CITO 

centrale eindtoets. Duidelijk is dat voor voortgezet onderwijsscholen het advies van de basisschool 

het eerste uitgangspunt is. Voor alle toegelaten kinderen is er dan op het einde van het schooljaar 

een kennismakingsmiddag. De datum verschilt per school voor voortgezet onderwijs. 
 

De eindopbrengsten en doorstroming naar het voortgezet onderwijs 

Afgelopen schooljaar hebben wij weer deelgenomen aan de CITO-CET eindtoets voor groep 8. 

Inmiddels is er een keuze uit drie eindtoetsen. Binnen stichting Akkoord! werken we met de 

bovengenoemde eindtoets. De resultaten van deze eindtoets in het afgelopen schooljaar komen 

goed overeen met het beeld dat wij en de ouders van deze kinderen hadden. 

Doordat er in het Jenaplanonderwijs veel aandacht wordt besteed aan de vaardigheden: zelfstandig 

werken, eigen verantwoordelijkheid, plannen en overzien van taken, hebben de kinderen een sterke 

basis om met succes aan deze nieuwe uitdaging te beginnen. 

Hieronder staan de uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs van de afgelopen vier 

schooljaren. Uiteraard zijn dit “kale” gegevens. Ieder kind heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen 

geschiedenis en zijn eigen ontwikkeling. Deze factoren zijn niet terug te zien en daarmee zijn de 

uitstroomgegevens daarmee niet alleszeggend.  
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schooljaar Uitstroom naar  VO 
2015-2016 Definitief advies aantal Percentage  
27 kinderen Praktijkonderwijs 0 0% 

Basis Beroeps 4 15% 
Kader 6 22% 
Theoretisch 6 22% 
HAVO 6 22% 
VWO 5 19% 

 
 
schooljaar Uitstroom naar  VO 
2016-2017 Definitief advies aantal Percentage  
24 kinderen Praktijkonderwijs 1 6,25% 

Basis Beroeps 2 12,50% 
Kader 5 31,25% 
Theoretisch 3 18,75% 
HAVO 4 25% 
VWO 1 6,75% 

 
 
schooljaar Uitstroom naar  VO 
2017-2018 Definitief advies aantal Percentage  
22 kinderen Praktijkonderwijs 2 9,1% 

Basis Beroeps 5 22,7% 
Basis/kader 5 22,7% 
Kader 2 9,1% 
Theoretisch 3 13,6% 
HAVO 0 - 
HAVO/VWO 2 9,1% 
VWO 2 9,1% 

 
schooljaar Uitstroom naar VO 
2018-2019 Definitief advies aantal Percentage  
32 kinderen Praktijkonderwijs 2 6,25% 

Basis Beroeps 4 12,5% 
Kader 12 37,5% 
Theoretisch 6 18,75% 
HAVO 6 18,75% 
VWO 2 6,25% 
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Samenwerking 
 

Voor onze openbare school is het motto “niet apart maar samen”. Contacten en samenwerking 

met anderen zijn voor ons dan ook belangrijk. We leren van samenwerking met anderen. Samen 

gaat het soms beter, sneller, goedkoper. 

 

Contacten met andere scholen 

Samenwerking binnen de stichting Akkoord! 

Zoals al eerder vermeld maakt de Toermalijn deel uit van stichting Akkoord! Negen openbare 

basisscholen uit de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo vallen onder dit 

bestuur. Akkoord! is een jonge, dynamische ontwikkelingsgerichte organisatie met een eigen 

gezicht. Wij gaan voor krachtig, openbaar primair onderwijs in verschillende scholen met een 

hoge gemeenschappelijke kwaliteit. Onder leiding van Peter Adriaans, werken we samen aan de 

koers van Akkoord! gericht op kwaliteit en identiteit. 

 

Samenwerking met de Rakkertjes 

Er is regelmatig overleg tussen de peuterspeelzaal en onze school. Deze contacten zijn gericht op 

afstemming over organisatorische zaken zoals vieringen, de aanmelding en het gebruik van de 

sporthal. Ook is er afstemming over hoe wij samen in de wijk optrekken in samenwerking met o.a. 

Ontmoetingscentrum de Glazenap en Wel.kom. Ook werken we inhoudelijk samen aan de 

doorgaande lijnen voor kinderen van 0 – 6 jaar binnen het zogenaamde VVE (vroeg- en voorschoolse 

educatie) traject. 
 

Samenwerkingsverband passend Onderwijs 

Onze school vormt samen met scholen uit de gemeente Tegelen een samenwerkingsverband rondom 

passend onderwijs. Passend onderwijs is een landelijk project en opgezet om meer kinderen binnen 

de gewone basisscholen op te vangen en minder kinderen te verwijzen naar scholen voor speciaal 

basisonderwijs. Thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen. Hoe dit doel bereikt wordt, 

bepalen de samenwerkende scholen samen.  
 

Samenwerking met speciale scholen 

Er zijn kinderen waarvoor speciaal onderwijs noodzakelijk is. Het speciaal onderwijs is bedoeld 

voor bijvoorbeeld kinderen met leerstoornis, lichamelijke en/of geestelijke handicaps of psychische 

stoornissen. 

Omdat basisscholen (dus ook wij) steeds meer bezig zijn met verbreding van de leerlingenzorg 

lukt het vaker om een aantal van deze kinderen toch in hun eigen woonomgeving op de gewone 

school te plaatsen en te begeleiden. Hierbij worden we dan geholpen door medewerkers uit 

dat speciale onderwijs (ambulant begeleiders). Voor dit alles wordt door het ministerie extra 

middelen verstrekt.  
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Samenwerking met het voortgezet onderwijs 

Wanneer kinderen groep 8 verlaten zorgen de stamgroepleiders voor een DOD (digitaal 

overdrachtsdossier). Alle relevante informatie over het kind kan door het VO worden ingezien.  

Daarnaast vindt er voor kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben, op initiatief van de 

stamgroepleider, een extra mondelinge overdracht plaats. 

Wanneer het kind op de brugklas zit wordt er een overleg gepland tussen VO en stamgroepleiders 

om de start van het kind door te spreken en eventuele andere zaken/vragen te bespreken. 

Vanuit het VO ontvangen we jaarlijks de cijferlijsten van elk kind tot en met het verlaten van het VO. 

De intern begeleider heeft daarnaast nog een extra overlegmoment inzake kinderen die op de 

basisschool extra zorg nodig hadden. Deze informatie wordt teruggekoppeld met de betreffende 

stamgroepleider.  

Wanneer kinderen vanuit de Toermalijn naar bijv. het Speciaal Onderwijs uitstromen (ook in lagere 

leerjaren dan groep 8) dan zal de intern begeleider eenmalig contact opnemen met de school van het 

kind. We vinden een stuk nazorg en interesse voor onze uitgestroomde kinderen van belang! 
 

Samenwerking met opleidingen 

We hebben contact met verschillende beroepsopleidingen zoals PABO, CIOS en Gilde Opleidingen. 
Studenten van deze opleidingen lopen bij ons stage om bijvoorbeeld leerkracht basisonderwijs te 
worden. Teamleden begeleiden de studenten daarbij en we hebben twee teamleden die zijn 
opgeleid als coach.  
 
 

Samenwerkende partners binnen de brede school 

Brede school 

Een brede school is een school die meer dan alleen onderwijs verzorgt. De school kiest voor een 

bredere maatschappelijke functie. Dat doet de Toermalijn samen met andere partijen die zich 

bezighouden met opgroeiende kinderen. Zo kunnen we de ontwikkelingskansen van kinderen 

vergroten en verrijken. Er zijn verschillende soorten brede scholen. Deze veranderen voortdurend 

mee met hun (demografische) omgeving. Ook bewegen ze mee met nieuwe inzichten en 

veranderingen in het onderwijs en jeugdbeleid. Elke school is uniek. Dé brede school bestaat niet. 

Het begrip brede school is midden jaren negentig in ons land opgekomen. Diverse grote gemeenten 

besloten dat de school een centrale functie moet hebben in het achterstandsbeleid. Niet alleen de 

school is verantwoordelijk voor het bestrijden van achterstanden. Iedereen die in de buurt iets met 

opvoeding en onderwijs te maken heeft, vervult een belangrijke rol. Vanuit die gedachte ontstond de 

brede school. In de jaren daarna volgden allerlei varianten. De Toermalijn kan gezien worden als een 

brede school. Waarbij de samenwerking vormgegeven wordt met zeer diverse partijen: 

peuterspeelzaal, logopedie, fysiotherapie, kinderdietiste, buitenschoolse opvang Humankind, 

bibliotheek, GGD, sport / JOGG, cultuurinstellingen, jeugdwelzijnswerk en buurtwerk. Met al deze 

partijen werkt de school structureel samen. 
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Onderstaande profielen kenmerken de brede school. Zoals u ziet wordt er op de Toermalijn aan al 

deze profielen aandacht besteed in samenwerking met de diverse partners.  

  

Profiel Kenmerkend 

Kansenprofiel 
Kansen creëren voor leerlingen en onderwijsachterstanden voorkomen en 
bestrijden 

Zorgprofiel Zorg verbreden voor alle leerlingen of voor specifieke groepen leerlingen 

Wijkprofiel 
Een basisvoorziening bieden in de wijk, gericht op kinderen, ouders en 
buurt 

Verrijkingsprofiel Een breed aanbod aanbieden: sociaal, cultureel en sportief 

Opvangprofiel Opvang bieden buiten de schooltijden om, zoals dagarrangementen  

 

Buitenschoolse opvang (BSO)  

BSO De Hippe Heide heeft een prettige samenwerking met onze school en verzorgt de 
buitenschoolse opvang voor de kinderen van OJBS de Toermalijn en kinderen van de wijk op de 
Heide. 
De BSO biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar en wil graag een verlengstuk van de 
thuissituatie zijn: huiselijkheid en geborgenheid in een sfeervolle omgeving zijn de uitgangspunten. 
Daarnaast staan vrij spel en eigen keuzes centraal.  
Onder begeleiding worden de kinderen vanuit school door de BSO de Hippe Heide opgehaald. 
Kinderen die van een andere BSO gebruik maken worden binnen school opgehaald door de 
taxichauffeur. 
Een BSO biedt een diversiteit van opvangmogelijkheden voor het schoolgaande kind aan: 

● Voorschoolse opvang is van 7.30 tot 8.30 uur 
● Naschoolse opvang is van 14.00 tot 18.30 uur alle dagen van de week 
● Tijdens schoolvakanties is de opvang van 7.30 tot 18.30 uur geopend 

Wilt u graag meer weten over de naschoolse opvang, neem dan contact op met Humankind of de 
Hippe Heide. U mag ook altijd even bij ze binnen lopen.  
 

Cultuurpad 

Wij geven op onze school vorm aan cultuureducatie. Hiervoor nemen wij deel aan het CultuurPad. 

Middels dit samenwerkingsverband zijn wij in staat om, passend bij ons onderwijs, meer 

cultuuractiviteiten in school te halen of buiten school te bezoeken of uit te voeren. Meer informatie 

is te vinden op www.cultuurpad.nl. 
 

Bieb op School 

Sinds 2014 hebben we een afdeling van de bibliotheek in school. Alle kinderen kunnen hier gebruik 

van maken. De kinderen mogen zelf lees- en informatieboeken uitkiezen. Omdat ze zelf kunnen 

kiezen bevordert dit het leesplezier. Ze mogen ook een boek lenen om thuis te lezen. U kunt de 

kinderen ook zelf lid maken van de bibliotheek, zodat ze thuis nog meer boeken kunnen lezen. 
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Andere externe contacten 

Inspectie basisonderwijs 

De Toermalijn valt onder het inspectiekantoor Eindhoven. De inspectie controleert en adviseert 

de school op grond van zaken die van de school verwacht worden op grond van de Wet 

Primair Onderwijs. In februari 2015 heeft de inspectie ons bezocht in het kader van periodiek 

kwaliteitsonderzoek. Onze school voldoet daarbij aan de normen. 

De inspectie van het onderwijs heeft scholen verzocht het volgende in de schoolgids op te nemen: 

“Dagelijks bereiken de inspectiekantoren vele telefoontjes van ouders, leerlingen en andere 

onderwijs consumenten met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het 

bijzonder. Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één ‘loket’ binnen te laten 

komen. Dit loket is Postbus 51. De inspectie beantwoordt daarom geen telefonische vragen meer 

van onderwijs consumenten.  

U kunt de volgende sites en nummers gebruiken voor vragen: 

info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl . 

0800-8051 (gratis). 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 

meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief). 
 

Vormingsonderwijs 

De parochie biedt  godsdienst, E.H. Communie en Vormsel lessen. De school wordt jaarlijks 

geïnformeerd middels een mail. Deze wordt voor ouders via ouderportaal beschikbaar gesteld.  

Bij voldoende belangstelling kunnen leerlingen op openbare basisscholen een uur per week 

onderwijs krijgen in een godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming. Op verzoek van ouders kan 

het bevoegd gezag een aanvraag doen bij het centrum voor vormings onderwijs om deze lessen te 

verzorgen.  
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Rechten, plichten, afspraken 
 

Waar mensen samen leven, moeten afspraken gemaakt worden. We willen immers, dat iedereen het 

zoveel mogelijk naar de zin heeft. Daarom is er ook op De Toermalijn het een en ander "geregeld". 

Dit is van belang vanwege bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, werkverdeling, 

verantwoordelijkheden, privacy of vanuit geldende wetgeving in ons land.  

Een aantal van deze afspraken, waarvan het ook voor ouders belangrijk is om ze te kennen, leest u 

hieronder. 
 

Soms kunnen kinderen niet meedoen 

Het kan voorkomen, dat kinderen niet mee kunnen doen aan alle onderwijsactiviteiten. Bijvoorbeeld, 

door ziekte of een ongelukje kunnen ze niet meedoen aan het bewegingsonderwijs. Wanneer dat het 

geval is gaan ze mee naar de gymzaal om daar te kijken. Lukt dit niet dan zoeken we een 

vervangende activiteit voor uw kind. Wanneer kinderen niet mee kunnen doen, dan is het belangrijk, 

dat ouders ons dat laten weten via een briefje , telefoontje of ‘s morgens voor aanvang van schooltijd 

vertellen.  
 

Zelfstandigheid 

Een van de taken van de school is de zelfstandigheid van het kind bevorderen. Het draagt bij 

aan de groei van het kind en het bevordert een positief zelfbeeld. 

Wij vragen u speciaal de jongste kinderen te willen aanleren: 

- kousen en schoenen aan te trekken 

- de jas aan te trekken (er zijn kleren en schoenen die heel moeilijk hanteerbaar zijn 

  voor kleine kinderen) 

- zelfstandig naar het toilet te kunnen  

Naarmate de kinderen groter worden kunnen ze zelfstandiger optreden en 

verantwoordelijkheid leren dragen. Dit geldt ook ten aanzien van eigen gedrag: kinderen 

mogen daarop worden aangesproken. Vanzelfsprekend is dit per kind verschillend en zal de 

school proberen dit proces binnen haar mogelijkheden te bevorderen. 
 

Allergie 

Heeft uw kind een allergie, meld dit dan aan het begin van het schooljaar aan de stamgroepleider. 

Op school wordt tijdens de lunch (lunch markt op woensdag), bij een aantal activiteiten en 

evenementen samen gegeten. Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten hier samen afspraken 

over maken. 

Op school is een medicijnprotocol aanwezig waarin precies staat hoe we omgaan met gebruik en 

toedienen van medicijnen. 
 

Langere tijd ziek 

Als blijkt dat uw kind door ziekte lange tijd niet naar school kan komen dan is het van belang dat u dit 

aan de stamgroepleider kenbaar maakt. De leerkracht kan samen met u bekijken wat de 

mogelijkheden zijn om het onderwijs aan uw kind voort te zetten. Bij afwezigheid of ziekte die 

langdurig van aard is kan er gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent voor 
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zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst (BCO onderwijsadvies). Het is niet alleen onze 

wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Wij 

vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten 

en de leraar.  

Meer informatie over onderwijs aan zieke leerlingen is te vinden op de website van Ziezon, 

www.ziezon.nl het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. 
 

Leerplicht: afmelden en vrij vragen 

Afmelden 

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

telefonisch 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 of 's middags 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. 

Leerplicht en verlof 

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 jaar 

en 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 kind. Dit 

kan voor maximaal 5 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 10 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 
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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. 
 

Ongeoorloofd verzuim 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt 

gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te 

melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. 

Deze leerplichtambtenaar houdt ook gedurende het schooljaar steekproefsgewijs controles op 

bijvoorbeeld het te laat komen. 
 

Time-Out, schorsing en verwijdering 
Hoewel het niet vaak voorkomt, is het toch van belang dat u weet dat er regels 
zijn met betrekking tot time-out, schorsing of verwijdering.  
We streven naar een veilige school voor kinderen, leerkrachten en ouders, volgens de 
uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. Respect staat daarbij hoog in ons vaandel. 
Schorsing en verwijdering is dan ook een thema, dat alleen aan de orde komt als de veiligheid in het 
geding is. Het protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een 
leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. 
Er worden drie vormen van maatregelen genomen: 
• Time-out  
• Schorsing 
• Verwijdering 
Schorsing is een tijdelijke maatregel. Het kind mag dan één of meer dagen de school niet meer 
bezoeken. Verwijdering is definitief. Het kind komt dan niet meer terug. 
De procedure die wordt gevolgd in dergelijke gevallen is beschreven in een protocol en is gebaseerd 
op artikel 40: toelating en verwijdering van leerlingen en artikel 40c: schorsing uit de Wet op het 
primair onderwijs. Het protocol is op school aanwezig ter inzage. 
 

Veiligheid op school 
Wij zijn op school volop bezig met de veiligheid van de kinderen en aanwezige volwassenen. Dit 

doen wij door heel goed de ARBO richtlijnen in de gaten te houden. We hebben hiervoor een 

veiligheidsprotocol op school. Zes personeelsleden zijn bedrijfshulpverlener (BHV-er) en volgen 

hiervoor ieder jaar nascholing. We controleren één keer per jaar de veiligheid van het gebouw aan de 

hand van standaardlijsten. Onveilige zaken worden aangepakt. 

Ook de brandweer checkt ons gebouw. We hebben dan ook een gebruiksvergunning. 

We houden een aantal keren per jaar een ontruimingsoefening. Ieder schooljaar opnieuw wordt 

er eerst instructie gegeven, daarna plannen we met alle leerkrachten en kinderen een oefening. 

Vervolgens houden we een onaangekondigde oefening. De kinderen weten wat de gang van zaken is: 

rustig blijven, bij elkaar blijven, naar buiten gaan via de afgesproken route, daar verzamelen op de 

afgesproken plek en daar blijven staan tot de aanwezigheid gecontroleerd is van iedereen. De 

ontruiming van de kinderen wordt verzorgd door de leerkrachten. Mocht u op school zijn tijdens een 

ontruimingsoefening of bij een echte calamiteit, ga dan rustig naar buiten en ga bij een van de 

groepen buiten staan. Neem nooit uw kind mee uit de groep. Werk alleen mee met de ontruiming als 

u hiervoor gevraagd wordt door een van de leerkrachten. Zo houden we overzicht en kan alles 

volgens draaiboek verlopen.  
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Gedragscode en anti-pestprotocol 
Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal 

kunnen ontwikkelen. Wij streven naar een pestvrije school. De school doet er alles aan om 

kinderen die een groot deel van hun tijd op school doorbrengen, een zo veilig mogelijke 

omgeving te garanderen. Het kan voorkomen dat er ondanks maatregelen in de preventieve 

sfeer toch nog gepest wordt. Bij het constateren, vermoeden, horen of zien van pestgedrag hanteren 

wij een pestbeleid. Dit beleid staat vermeld in ons pestprotocol en is gebaseerd op onze missie en 

visie. Dit protocol ligt vrij ter inzage op school en is goedgekeurd door de oudergeleding. Ook 

kinderen hebben hieraan hun bijdrage geleverd. Het is tot stand gekomen i.s.m. de GGD en de 

stichting Vincent van Gogh.  

Indien u merkt dat uw kind op school gepest wordt, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de 

stamgroepleider. Deze zal dit met de directie bespreken. 
 

Het protocol van extreem en ongepast gedrag van leerlingen 
Het protocol voor extreem en ongepast gedrag van leerlingen vormt een vangnet voor de 

aanpak van leerlingen die zich in extreme mate niet aan de regels houden. Om seksuele intimidatie, 

agressie en geweld te voorkomen is er op onze school ook een officiële gedragscode vastgesteld. 

Hierin staat duidelijk omschreven hoe teamleden en vrijwilligers (dus ook bijvoorbeeld hulpouders) 

wel en niet met kinderen mogen omgaan.  

 

Het protocol kindermishandeling en huiselijk geweld 
Opgroeien in een veilige omgeving is dé voorwaarde om later een evenwichtige volwassene 

te kunnen zijn. Helaas is een groot aantal kinderen jaarlijks slachtoffer van 

kindermishandeling. Gezien de landelijke cijfers is er op elke basisschool in Nederland een 

aantal kinderen dat in een schooljaar te maken heeft met kindermishandeling. Kinderen en 

jongeren die worden mishandeld, zullen meestal niet zelf aan de bel trekken. Om op de juiste 

wijze de goede acties te kunnen ondernemen hebben we hiervoor een protocol ontwikkeld, 

waardoor we verantwoorde stappen kunnen zetten. Ook dit protocol ligt ter inzage op school. 
 

Het protocol internet en sociale media  
De school werkt met cloudwise. Als kinderen op internet werken, dan worden via deze weg 

belastende sites geblokkeerd. Kinderen krijgen dan te zien dat ze een verboden site bezoeken. Op 

deze manier kunnen we niet alles blokkeren, daarom werken kinderen altijd onder toezicht van een 

volwassenen.  

Vanzelfsprekend gelden bij het gebruik van internet allerlei afspraken, o.a. 

geen Watsapp- Insta- en Facebook- gebruik en geen informatie via ‘You Tube’ zonder toezicht. Het 

team heeft dit vastgelegd in een protocol, dat voor iedereen ter inzage ligt op school. Het is een 

onderdeel van het anti-pestprotocol. 
 

Klachtenprocedure - vertrouwenspersonen 
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.  
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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 

schoolcontactpersonen zijn Friederike Siepermann en Peggy Driessen. De schoolcontactpersonen 

hebben 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  bijv. 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. Binnen het bestuur van Akkoord! is Cora in ’t Groen (Stichting Akkoord, 

Postbus 680, 5900 AR, Venlo. Tel: 0778500029) de vertrouwenspersoon. De externe 

vertrouwenspersoon is Jacqueline Hanssen (0646118171) 

 

Uiteindelijk kan uw klacht behandeld worden bij de landelijke klachtencommissie: Postbus 85191, 

3508 AD, Utrecht. tel: 030 280 95 90. Het gaat dan om ‘zwaardere’ klachten, die niet op schoolniveau 

kunnen worden afgehandeld. Een en ander is wettelijk geregeld en vastgelegd in de ‘Klachtenregeling 

primair en voortgezet onderwijs’. Voor alle vragen omtrent deze regeling kunt u terecht bij de 

genoemde contactpersonen. Klagen via een bepaald geruchtencircuit voedt alleen de onrust en kan 

een ‘roddelmachine’ tot stand brengen. Dat is jammer. 

Voorkomen kunnen wij dit nooit, maar door onze deur altijd (ook letterlijk) open te zetten, proberen 

wij de drempel om met uw verhaal/vraag binnen te komen, zo laag mogelijk te houden. Anonieme 

klachten behandelen we niet, we kunnen er niet mee verder... 
 

Vervanging van leerkrachten 
Bij afwezigheid (meestal door ziekte) van leerkrachten zoekt de school vervanging. Wanneer dit niet 

mogelijk is, kunnen leerkrachten met andere onderwijstaken ingezet worden. Soms komt het voor 

dat de kinderen over meerdere groepen verdeeld worden. In het uiterste geval wordt aan ouders 

gevraagd hun kind thuis te houden. De hele gang van zaken bij vervangingen hebben we vastgelegd 

in een protocol. 
 

Verzekeringen 
De stichting Akkoord! heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande 

uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de 

ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) 

verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende 

invaliditeit of overlijden leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 

meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld 
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door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets enz.) valt onder de dekking tot een maximum 

van EUR 2.500,- per gebeurtenis. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 

(personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. 

 

Wij attenderen in dit verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand: 

1. Ten eerste is de school/het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat 

tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou 

alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting 

leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een 

schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de 

school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade 

wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de 

gymnastiekles wordt er een bal geschopt. Deze komt op een bril van een leerling terecht en de bril is 

kapot. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de 

school vergoed. 

 

2. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. 

Als een leerling tot 14 jaar - tijdens de schooluren of tijdens door de school 

georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, zijn de ouders 

hier verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.  

 

Luizencontrole 
Om het uitbreken van een luizenplaag te voorkomen hebben wij een luizenprotocol opgesteld. Na 

elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen door ouders. Deze ouders 

vormen onze luizenbrigade.  

Als u zelf merkt dat uw zoon of dochter luizen heeft meld dat dan direct bij de stamgroepleider en 

behandel het met een adequaat werkend middel. 

Bij de apotheek kunt u hiervoor goed terecht. De kinderen van de groep(en) waarin het betreffende 

kind zit en eventuele broers of zussen worden gecontroleerd en zo nodig krijgen de ouders een brief 

hierover mee. Zijn er meer kinderen met luizen dan wordt de hele school gecontroleerd. 

Als we bij een luizencontrole een kind ontdekken met luizen dan nemen we contact op met de 

ouders. U wordt verzocht om uw kind  meteen op te halen om vervolgens het haar meteen te kunnen 

behandelen, zodat de luizen geen kans hebben om zich verder te verspreiden.  

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 
Wij vinden het belangrijk om ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun 

kind(eren). Na scheiding van ouders heeft zowel de moeder als de vader in principe recht op 

de informatie over haar/zijn kind. Indien beide ouders het gezag hebben, hebben ze beiden 

recht op alle relevante informatie. Ouders die geen gezag meer hebben over hun kind, 

behouden dit recht. Er zijn echter uitzonderingen op deze plicht. Zo hoeft de school geen 

informatie te geven als: 

- het in verband met een beroepsgeheim de informatie ook niet aan de andere ouder zou geven 

- het geven van de informatie in strijd is met de belangen van het kind 

Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als tussen de ouder en het kind geen omgang 
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bestaat, omdat een omgangsregeling is afgewezen. Als de school de gevraagde informatie niet wil 

geven, kan een ouder de rechter vragen om te bepalen dat de informatie alsnog wordt gegeven. De 

rechter zal dit verzoek afwijzen als het verschaffen van de informatie in strijd is met de belangen van 

het kind. De school verstrekt geen informatie over een leerling aan derden, tenzij dit 

noodzakelijk is op basis van wettelijke regelingen, dan wel wenselijk is in het belang van de 

schoolloopbaan van het kind. Indien de gegevensverstrekking meer omvat dan personalia zal 

aan de ouders toestemming worden gevraagd. 
 

Overige afspraken 
Fiets: Kinderen uit de wijk "Op de Heide" komen te voet naar school, omdat er te weinig plaats is 
voor fietsen. De kinderen (én volwassenen) die wél met de fiets komen, lopen op de trottoirs en de 
speelplaats en parkeren de fiets in de stalling op het schoolplein.  
 
Spullen: Omdat we het heel belangrijk vinden dat alle kinderen zich op school veilig en geborgen 
voelen, hebben we afgesproken dat skateboards, skeelers en steps niet worden meegebracht. 
Hetzelfde geldt voor mobiele telefoons, tablets en andere apparatuur. 
Kinderen die een mobiele telefoon bij zich hebben om bepaalde redenen, overleggen dit altijd met 
de stamgroepleider. De stamgroepleider zal de telefoon dan bewaren.  
 
Huisdieren: Honden kunnen bijzonder lief zijn, maar lang niet ieder kind is er even gerust op. 
Bovendien zijn er op school kinderen met allergieën en speelt hygiëne een rol. Daarom graag honden 
buiten het schoolgebouw en buiten de schoolpoorten. In sommigen gevallen kan een uitzondering 
gemaakt worden (bijvoorbeeld bij een spreekbeurt). 
 
Trakteren: De verjaardag van een kind is een heel bijzondere dag. We zorgen er dan ook voor, dat de 
jarige in het zonnetje wordt gezet.  
Jarige kinderen trakteren niet. We willen daarmee voorkomen, dat er een (ongezonde) competitie 
ontstaat ten aanzien van de traktatie. 
 
Cadeautjes: Om dezelfde reden worden er voor een jarige stamgroepleider ook geen cadeautjes 
gekocht. Iets van jezelf heeft veel meer waarde: tekeningen, werkstukjes, e.d.  
Voor jarige papa's en mama's kan er in de onderbouw een wensje gekleurd worden. De 
stamgroepleider moet dat natuurlijk wel tijdig weten. 
 
Eten: Wij stimuleren op school gezonde leef- en eetgewoontes, daarom mogen kinderen geen snoep 
en andere ongezonde dingen mee naar school nemen. 
Tijdens de kleine pauze mogen de kinderen dan ook alleen maar gezonde producten meenemen, 
zoals een boterham of fruit.  
De kleuters eten 's morgens een tussendoortje. De ouders zorgen ervoor, dat deze voorzien zijn van 
naam, zodat verwisselingen en teleurstellingen voorkomen kunnen worden. Dit geldt trouwens voor 
alle spullen die de kinderen mee naar school brengen. 
 
Aanspreken: De kinderen mogen de stamgroepleiders aanspreken bij de voornaam. Dat is een 
afspraak, die op school met de kinderen gemaakt is. Daarnaast wordt besproken, in welke situaties 
dat kan. Je kunt niet zomaar iedereen met de voornaam aanspreken. Wanneer wel, wanneer niet?  
Voorop staat: RESPECT. 
  
Spellen: Op vrijdagmiddag als er geen weekafsluiting is, wordt op een speciale manier samen de 
week afgesloten. In het kader van sociale vorming mogen de kinderen vanaf de middenbouw een 
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gezelschapsspel mee naar school brengen. Daarmee wordt o.a. geleerd om rekening met elkaar te 
houden, te winnen, te verliezen en elkaar te helpen.  
 
Leermiddelen: Leermiddelen die door de school verstrekt worden, hebben een bepaalde levensduur. 
Als ze vroegtijdig "op" of kwijt zijn, moeten de kinderen nieuwe kopen. Het is een van de onderdelen 
waarvoor geleerd wordt verantwoordelijkheid te dragen. 
 
Roken: Onze school is een “Rookvrije School”. Dit predicaat is verleend, omdat wij voldoen aan alle 
criteria die de stichting STIVORO daaraan stelt en waarmee wordt aangetoond dat de school er alles 
aan doet om voor een gezonde leer- en werkomgeving te zorgen. Dat betekent, dat de kinderen op 
school nooit in de rook hoeven te zitten, leren over de gevolgen van roken en dat niet-roken de norm 
is. Dat betekent ook, dat ouders eraan meewerken door in ieder geval op school en binnen de 
schoolpoorten niet te roken! Peuken worden in de afvalbakken gegooid. Tijdens excursies of het 
kamp roken ouders niet in het bijzijn van kinderen. 
 
Bij alles geldt als hoofdregel: we doen alleen datgene, waar anderen geen last of hinder van hebben! 
 

Mailadressen 
De mailadressen van de medewerkers van OJBS de Toermalijn staan bij “Het team” vermeld. De mail 

kan een handig communicatiemiddel zijn, we willen er graag bij opmerken dat mailen alleen over 

praktische zaken wenselijk is, niet over inhoudelijke zaken tenzij de leerkracht dit met u heeft 

afgesproken. 

 

Onder praktisch verstaan we: 

- Doktersbezoek 

- Afspraak afstemmen 

- Korte mededelingen 

 

Onder inhoudelijk verstaan we: 

- de vorderingen van het kind 

- het welbevinden van het kind 

 

De mail mag niet het persoonlijk contact overnemen. U kunt er niet van uit gaan dat de mail acuut 

wordt gelezen, omdat stamgroepleiders tijdens lestijd de mail niet lezen. U krijgt binnen een week 

antwoord op uw mail. Dringende zaken dienen daarom altijd persoonlijk of telefonisch medegedeeld 

te worden.  

 

Bestuur: 

Stichting Akkoord! Primair Openbaar  

Wylrehofweg 11 

Postbus 680 

5900 AR Venlo 

☎ (077) 8500029 

  info@akkoord-po.nl 

  www.akkoord-po.nl 
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Extra schoolinformatie 
 

Ouderportaal 
Bij de start van een nieuwe leerling krijgen de ouders een inlogcode voor onze ouderapp, 

Ouderportaal. Via deze weg communiceren we nieuws, mededelingen, foto’s en meer. Ook is de 

schoolkalender hierop te vinden. Bij nieuwe berichten ontvangt u automatisch een melding, zodat u 

geen nieuws hoeft te missen.  
 

De website 
Onze school heeft een eigen website, www.toermalijn.akkoord-po.nl. Op deze website vindt u 

informatie over de school, downloads van verschillende formulieren, maar ook nieuws en foto’s. Op 

Facebook hebben we een eigen schoolpagina waar we berichten op delen die niet officieel zijn. 

Neem regelmatig een kijkje! 
 

Landelijke vraagbaak: oudersonderwijs.nl 
Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wil 

doorspreken, kunt u voorleggen bij 5010, de landelijke vraagbaak voor ouders over (openbaar) 

onderwijs. Ze zijn telefonisch bereikbaar op nummer 0800 5010 toets 4, op schooldagen tussen 10.00 

uur en 15.00 uur. Digitaal zijn ze via de website www.oudersonderwijs.nl te bereiken. 
 

Tot slot 
We denken u middels deze schoolgids, onze website en Ouderportaal goed op de hoogte te brengen 

en houden van het reilen en zeilen van de school van/voor uw kind.  

 

Heeft u na het lezen van onze schoolgids opmerkingen of vragen? Loop gerust even binnen.  

Wij staan open voor uw reacties en nemen reacties en vragen serieus! Vragen over uw kind of de 

stamgroep van uw kind kunt u stellen aan de stamgroepleider.  

 

Voor meer algemene vragen over school kunt u terecht bij de directeur. Zaken die onbesproken 

blijven gaan al gauw een eigen leven leiden of worden via een omweg in de wandelgangen 

besproken. Onze gezamenlijke ervaring (van ouders en team) leert, dat als we vanaf het begin open 

naar elkaar zijn, dit het meeste oplevert. 

 

Met liefde en passie zet het team van de Toermalijn zich graag in voor uw kind! 

 

 

 

Schoolgids 2019-2020 
59 

http://www.50tien.nl/

