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Voorwoord

De basisschooltijd vormt een belangrijk deel van het leven, zowel voor de
kinderen als voor u, de ouders, verzorgers. Bij het kiezen van een school dat
bij uw kind en u past wilt u een zo goed mogelijk beeld krijgen van de scholen
waar u in geïnteresseerd bent.
Ook voor de huidige ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij MBS De
Poort is het van belang te weten waar de school voor staat en hoe zaken
georganiseerd zijn.
In deze schoolgids beschrijven wij onze missie en de visie van waaruit we
werken en die de basis vormen voor alle keuzes die we maken. Ook leest u
hoe ons onderwijs georganiseerd is, praktische zaken zoals schooltijden en
vakanties, opvang, wat u van ons mag verwachten, hoe wij ouders
betrekken bij het onderwijs en wat wij van ouders en kinderen verwachten.
Deze schoolgids is vooral bedoeld voor de (toekomstige) ouders en hen die
belangstelling hebben voor het reguliere onderwijs op MBS De Poort. Voor
de ouders van de E.O.A. (zie het hoofdstuk ‘Kennismaken met MBS De
Poort) is er een speciale schoolgids.
We hopen dat u met belangstelling deze schoolgids leest. Mocht de inhoud
vragen bij u oproepen of wilt u een (kennismakings-) gesprek, dan nodig ik
u graag uit contact op te nemen.
U bent van harte welkom!

Namens het team,
Lineke de Kruijf
Directeur

Algemene gegevens
Montessori Basisschool
De Poort
Kardinaal van Rossumplein 99
6221 SZ Maastricht
 0433214917
Eerste Opvang Anderstaligen
De Poort
Bemelergrubbe 2
6226 Maastricht
 0432041070
 http://www.mbsdepoort.nl
 info.poort@kom-leren.nl
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Kennismaken met
MBS De Poort

MBS De Poort is in 1991 gestart als tweede Montessorischool in Maastricht.

Eigentijds Montessorionderwijs
Het onderwijs in onze school is gebaseerd op de ideeën van Maria
Montessori. Onze kernwaarden zijn direct afgeleid van de uitgangspunten
gedefinieerd door Maria Montessori.
Een Montessorischool werkt per definitie in gecombineerde heterogene
leeftijdsgroepen. Anders dan in sommige andere Montessorischolen maken
wij combinaties van 2 jaargroepen.

MBS, EOA en Taalklassen
Sinds 2015 zijn ook kinderen van asielzoekers leerling van De Poort. De
E.O.A. (eerste opvang anderstaligen) zat tot oktober in hetzelfde gebouw,
maar vanwege de sterke groei van dit aantal kinderen, is de E.O.A. in z’n
geheel overgegaan naar een andere locatie. Zij zitten nu in hetzelfde
gebouw aan de Bemelergrubbe als de kinderen die het Voortgezet
Onderwijs volgen en ook in het AZC wonen.
Kinderen van ‘Nieuwkomers’ die niet in het AZC wonen, maar net als hen
geen of nauwelijks Nederlands spreken, krijgen een plaats in de Taalklas.
Maastricht kent twee scholen waarin Taalklassen gevestigd zijn. Kinderen
die ten oosten van de Maas wonen komen naar MBS De Poort. Zij krijgen
een ‘Taalbad’, oftewel: er is erg veel aandacht voor het leren van de
Nederlandse taal. Deze periode duurt een jaar. Na dat jaar gaan de kinderen
naar een school die in de buurt ligt van waar zij wonen. De eerste kennis van
de Nederlandse taal hebben ze opgedaan en daar vindt het vervolg plaats.
MBS De Poort bestaat dus uit drie afdelingen: de reguliere Montessori
Basisschool, de Eerste Opvang Anderstaligen en de Taalklassen.
We werken allemaal vanuit dezelfde kernwaarden: ‘omgaan met
verschillen’, ‘een inspirerende, veilige omgeving’ en ‘leer het mijzelf te
doen’. De diversiteit aan achtergronden van de kinderen van onze school is
cultureel, religieus, sociaal emotioneel én vanuit de levenservaring die zij al
hebben opgedaan enorm! Onze kernwaarden de leidraad laten zijn voor de
keuzes die wij maken is dus logisch.
Op de locatie van de MBS zitten 95 leerlingen. De EOA-locatie telt ongeveer
85 leerlingen. Dit aantal is sterk wisselend, omdat hun aanwezigheid
gekoppeld is aan het wonen is het AZC van Maastricht. De Taalklassen zijn
afgelopen schooljaar gestart. Hun leerlingenaantal ligt rond de 40.

4

Het team
Het team van De Poort bestaat uit een 31 mensen. We kennen de
volgende functies:
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Directeur

De eindverantwoordelijke voor inhoud en
organisatie van de school.

Leerkracht

De verantwoordelijke voor het onderwijs
van de groep.

Vakleerkracht

MBS De Poort heeft twee vakleerkrachten;
éen voor muziek en iemand die de
bewegingslessen (gym) verzorgt.

Intern begeleider

Degene die op de hoogte is welke
leerlingen er speciale leerbehoeftes
hebben. Zij/hij bewaakt het proces,
coördineert de vragen van leerkrachten,
leerlingen en ouders en ondersteunt waar
nodig.

Onderwijsassistent

Ondersteunt de leerkracht bij het onderwijs
in of buiten de groep en is bevoegd een
deel van de onderwijstaken op zich te
nemen.

Bibliothecaresse

Kinderen kunnen verschillende keren per
week hun boeken komen ruilen in de
bibliotheek. Ze worden waar nodig hierbij
geholpen door onze bibliothecaresse.

Vertrouwenspersoon

De leerkracht die in school aanspreekpunt
is voor leerlingen, ouders en leerkrachten
die een probleem willen bespreken. MBS
De Poort heeft twee vertrouwenspersonen,
ook wel ‘contactpersoon klachtenregeling’
genoemd.

De Poort
Onze missie is een open en
sfeervolle school te zijn, waar
eigentijds Montessorionderwijs
wordt gegeven met aandacht
voor het individu.
Ieder kind ontwikkelt en groeit op
zijn eigen manier en in zijn eigen
tempo.
Wij staan ervoor dat kinderen
leren wie ze zijn, weten wat ze
kunnen
en
uiteindelijk
competent, zelfstandig en met
zelfvertrouwen de basisschool
verlaten.
Hieraan werken wij samen met
kinderen en ouders binnen een
inspirerende en veilige omgeving.

Waar je als mens centraal staat.

Onze kernwaarden
Leer het mij zelf te doen
Omgaan met verschillen
Inspirerende en veilige omgeving

Kernwaarden, missie en visie
Het principe ‘leer mij het zelf te doen’, is gericht
op het realiseren van een grote mate van
zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid bereidt
kinderen voor op hun vervolg in het voortgezet
onderwijs en het latere leven.
De ontwikkelingsgroei van een kind tot een
zelfstandig, competent, sociaal, gelukkig,
nieuwsgierig én kritisch mens staat bij ons
bovenaan. Wij bieden alle kinderen de
gelegenheid het beste uit zichzelf te halen.
Concreet betekent dit dat we kinderen leren:
-zelfstandig keuzes te maken;
-samen te werken;
-te reflecteren op hun werk en handelen;
Dat doen we door de kinderen:
-te betrekken bij hun ontwikkelingsproces
-waar nodig/wenselijk onderwijs op maat te
bieden;
-gevarieerde werkvormen te hanteren.
We zijn een school gelegen in de wijk
Heugemerveld. Een wijk die grenst aan de stad
waardoor er een grote verscheidenheid is aan
achtergronden van onze leerlingen. Dat bepaalt
ons pedagogisch en didactisch handelen.
Sinds april 2015 verzorgen we ook onderwijs
aan kinderen van ‘nieuwkomers’. We noemen
dit de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). De
kinderen wonen in het gemeentelijke AZC.
De consequenties van deze verscheidenheid
zijn dan ook terug te zien in ons handelen. We
zijn duidelijk in het aangeven van grenzen,
maar laten de kinderen ervaren dat ze mogen
zijn wie ze zijn, welke sociale, culturele of
religieuze achtergrond ze ook hebben.
Ons onderwijs geven we vorm binnen
werkruimtes die zo zijn ingericht, dat
materialen en hulpmiddelen herkenbaar en
toegankelijk, maar vooral uitnodigend zijn om
te gebruiken.
Omdat we met de hele school werken vanuit
dezelfde thema’s, kunnen we het gebouw
steeds weer anders en inspirerend tot verder
onderzoek, inrichten.
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Montessori Basisschool
De Poort
is een school van

Kennismaken met Stichting kom Leren
Stichting kom Leren biedt onderwijs aan scholen voor primair onderwijs.
Deze scholen zijn te vinden in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg. Bij het uitvoeren van deze
maatschappelijke taak richt de stichting zich op de volgende
uitgangspunten:
•

Stichting kom Leren is een gemeenschap waarin mensen gezien en
gehoord worden en waar men respectvol met elkaar omgaat.
Personeelsleden zijn betrokken bij de kinderen en bij elkaar. Ze zijn
bevlogen, bevoegd, bekwaam en onderhouden hun professionaliteit. In
de school vindt een vanzelfsprekende professionele dialoog met
collega’s, leidinggevenden, ouders en anderen plaats., zodat men met
en van elkaar kan leren. Stichting kom Leren vult het werkgeverschap in
vanuit het idee, dat de personeelsleden het kapitaal van de organisatie
vormen.

•

Stichting kom Leren realiseert zich, dat de school één weliswaar
belangrijke, maar niet de enige omgeving is, die ertoe doet bij de
opvoeding en het onderwijs van het kind. De ouders zijn de
eerstverantwoordelijken voor de opvoeding. De scholen beschouwen
het, vanuit hun medeverantwoordelijkheid voor de opvoeding, als hun
opdracht om met de ouders als bron samen te werken.

•

Stichting kom Leren vindt verscheidenheid van haar scholen een groot
goed, omdat dat aan de ouders de mogelijkheid biedt een school te
kiezen met een profiel, dat aansluit bij hun opvattingen over opvoeding
en onderwijs. De samenwerking van onderling verschillende scholen in
één organisatie is gericht op het optimaliseren van elkaars kwaliteit als
de algehele kwaliteit van het onderwijs. De organisatie speelt in op de
verschillen tussen mensen door optimaal gebruik te maken van hun
persoonlijke dynamieken.

•

De scholen zijn professionele organisaties, die onderwijs bieden van
hoge kwaliteit. Ze zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie.
Ze nemen de verantwoordelijkheid voor hun opdracht, zijn transparant
en kunnen en willen verantwoording afleggen over de resultaten, die
zij boeken. Ze communiceren over wat ze doen en waarom ze dat doen
en laten zich daarop aanspreken.

•

Stichting kom Leren en haar scholen staan midden in de samenleving en
nemen hun rol in de ontwikkelingen in de regio. Zij gaan welbewust
samenwerking aan met de sociale omgeving en met die
maatschappelijke organisaties, waarmee een meerwaarde voor
kinderen te realiseren is. Het streven bij die samenwerking is een
doorgaande pedagogische lijn en een passende ondersteuning voor
opvoeding en onderwijs in te richten.

Algemene gegevens
Stichting kom Leren
Geusseltweg 45c
6225 XS Maastricht
 0434100300
 http://www.kom-leren.nl
 info@kom-leren.nl
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Bestuur
De stichting kent 2 organen:
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
Het College van Bestuur
Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en is
verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid.
Het College van Bestuur bestaat uit:
dhr. Stef Niekamp (voorzitter CvB)
mevr. Inge Ambaum-Jordens (lid CvB)
De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de
doelstelling van de stichting, de algemene gang van zaken binnen de
stichting en ook het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van
Toezicht heeft de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht
vastgelegd in het bestuur statuut. De Raad van Toezicht wordt voorgezeten
door dhr. P. Vossen
Bestuursbureau
Het bestuur wordt ondersteund door beleidsmedewerkers op de
terreinen personeelszaken, huisvesting, financiën onderwijs en
zorg.
Directeurenberaad
De directeuren van de scholen van de stichting vormen tezamen het
directeurenberaad. Dit is een overlegorgaan met een adviserende functie
aan het bestuur.
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Ontwikkeling van
kinderen

Alle kinderen verschillen in karakter, talenten en mogelijkheden. Daarbij
ontwikkelen ze zich niet allemaal in eenzelfde tempo. We proberen zoveel
als we kunnen rekening te houden met deze verschillen en waar mogelijk is
aan te sluiten bij wat een kind op dat moment nodig heeft. Hierin nemen we
de ouders mee en we gaan ervan uit dat ouders ons meenemen in de kennis
die zij hebben van hun kind.
Als u of wij in de ontwikkeling van uw kind zaken opvallen, dan gaan we met
elkaar in gesprek. Als dit iets is waar we ons zorgen om maken, onderzoeken
we wat mogelijk de oorzaak is. Indien nodig, bespreken we dit met externen.
In het kader van het volgen van de ontwikkeling van leerlingen, speelt het
interne zorgteam een grote rol. In dit zorgteam zitten de intern begeleider
en de directie. Een aantal keren per jaar is er een Knooppuntoverleg. De
medewerker van ‘Team jeugd’ van de gemeente, de jeugdarts,
schoolmaatschappelijk werker, ouders en school (intern begeleider en
leerkracht) bespreken waar we ons zorgen over maken en bepalen
vervolgstappen.
Tweemaal per jaar worden tijdens groepsbesprekingen alle kinderen
besproken in hoeverre hun ontwikkeling op de verschillende deelgebieden
(vakken) verloopt zoals we verwachten.

Voor- en vroegschoolse educatie
MBS De Poort werkt intensief samen met de peuterspeelzaal ’t Nèske’. We
gebruiken hierbij ‘Speelplezier’. Peuters en kleuters leren taal, sociale,
cognitieve en motorische vaardigheden door met andere kinderen en
volwassenen te spelen en te imiteren. Goed voordoen, samen spelen, veel
voorlezen en vooral heel veel taal gebruiken is de kern van ‘Speelplezier’.
Er is veel overleg tussen de leerkrachten van de kleuterbouw, de
pedagogisch medewerker van ’t Nèske en de intern begeleider, zodat we de
jongsten goed kunnen volgen en op tijd bijsturen. Kinderen met een risico
op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht op
gebieden waar dat nodig is.’Nèske valt onder de organisatie Samen Spelen.
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Sociale ontwikkeling
Kinderen leren en ontwikkelen thuis en op school competenties die nodig
zijn om met allerlei situaties om te gaan. Wat te doen als je iets kwijt bent?
Als een ander je slaat of uitscheldt? Als je een andere mening hebt, of het
niet eens bent met de spelregels?
Sociale vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en
zelfredzaamheid moeten ontwikkeld worden, waarbij sommige kinderen dit
van nature hebben en anderen dit moeten oefenen.
Ook hierbij geldt dat niet alleen de volwassenen, maar ook de kinderen
ervaren/weten dat er veel verschillen zijn tussen mensen. Het besef dat we
allemaal uniek zijn, ertoe doen en te vertrouwen (willen) zijn moet ervoor
zorgen dat zij zich competent voelen.

Taalontwikkeling
Als je goed wil begrijpen wat anderen zeggen of schrijven, is het belangrijk
dat je een schat aan woorden tot je beschikking hebt. Je kunt de wereld om
je heen beter begrijpen als je de woorden die een ander gebruikt (her-) kent.
Andersom is het ook prettig als je veel woorden kent, waardoor je je eigen
gedachten goed onder woorden kunt brengen. Veel praten met (ook erg
jonge) kinderen, voorlezen, uitleggen wat je aan het doen bent, draagt bij
aan een grotere taalgevoeligheid en een grote woordenschat. Net zoals veel
lezen.
Veel tijd besteden aan taalontwikkeling is dus belangrijk, net zo belangrijk is
het dit taalonderwijs functioneel te laten zijn. We geven taalonderwijs
daarom in samenhang met andere vakken. De thema’s van ‘Alles in 1’, de
methode die ons helpt om thematisch onderwijs te geven, biedt een grote
variatie aan activiteiten waarbij de mondelinge en schriftelijke
taalvaardigheid worden ontwikkeld. Weinig losse lesjes, invuloefeningen, of
overschrijven van woorden, maar direct toepasbaar in het thema waar op
dat moment aan gewerkt wordt.
Voor spelling gebruiken we ‘Alles apart’. Met ‘Alles apart’ worden spellingen grammaticaregels specifiek aangeboden en ingeoefend. Er is een directe
relatie met ‘Alles in 1’, waardoor wát er geleerd is direct kan worden
toegepast.
We werken in alle groepen structureel en in samenhang aan de ontwikkeling
van de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en vanaf groep 3
aan de schriftelijke taalvaardigheid (lezen en schrijven).

Lezen
Door te lezen leer je meer van de wereld om je heen, kun je je beter inleven
in een ander, verruim je je woordenschat en kun je je heerlijk ontspannen.
Op MBS De Poort gáán we er dus voor dat alle kinderen goed kunnen lezen.
In de kleutergroepen, maar soms al veel eerder, begint de interesse voor
verhalen en boeken. We zijn actief bezig met klanken, letters, rijmen en
boeken. Als kinderen al willen leren lezen dan gaan we daar actief op in.
De kinderen van groep 3 zijn een groot deel van de dag met taal en (leren)
lezen bezig. De leerkracht gebruikt hiervoor de methode ‘Veilig leren
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lezen’. In de eerste maanden leren ze dagelijks een nieuwe letter. Naast het
oefenen van de woordjes met het ‘klik-klak-boekje’ en het lezen van gewone
boekjes, doen ze allerlei klank-, schrijf- en leesoefeningen met bijvoorbeeld
letterbingo, klankmemory enz. het mag duidelijk zijn dat de digitale
ondersteuning niet meer weg te denken is.
Je leert pas goed lezen door het veel te doen. Daarom wordt er op MBS De
Poort veel gelezen. Praten over boeken, lezen draagt bij tot een grotere
betrokkenheid. Daarom wordt er regelmatig gesproken over bijvoorbeeld
de karakters van de personen in het boek, de manier waarop je reclame kunt
maken voor een boek, thema’s van boeken enz. We hebben een
schitterende bibliotheek waar kinderen boeken kunnen lenen en mee naar
huis nemen.
‘Alles in 1’ biedt leeskaarten over het onderwerp van het thema wat op dat
moment aan de orde is. De inhoud van deze tekst is hiermee
betekenisvoller.

Rekenen
In de groepen 3 t/m 8 werken we met de realistische rekenmethode Wereld
in Getallen. Deze methode is opgebouwd volgens de dakpanconstructie:
oriëntatie, begripsvorming en automatiseren in een realistische context.
Tijdens de rekenlessen is er veel aandacht voor concrete probleemsituaties
waarin we samen met de leerlingen op zoek gaan naar oplossingen. De
rekenlessen bieden rijke contexten waarbij de leerkrachten middels
instructie de leerlingen regels en strategieën aanbieden om in te zetten.
Aanvullend op de methode is er ook aandacht voor automatiseren en
herhalen, zodat de leerstof goed wordt opgeslagen.
De leerkrachten werken met een vaste lesopbouw. Na de startfase, volgt de
instructie op het lesdoel van de les, dan begeleide inoefening en daarna
gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk. Binnen dit vak worden ook
digitale middelen ingezet bij de zelfstandige verwerking van de lesstof. Op
deze manier wordt het niveau van de lesstof afgestemd op de individuele
ontwikkeling. De leerlingen blijven tegelijkertijd wel hun berekeningen op
papier te zetten, dat vinden wij belangrijk. Het opschrijven van de
berekeningen is nodig om zicht te hebben hoe leerlingen denken als ze de
sommen aan het verwerken zijn.
Niet alleen bij de verwerking, maar ook al tijdens de instructie wordt
rekening gehouden met de verschillende niveaus in de een groep. Leerlingen
die het lesdoel al beheersen kunnen zelfstandig aan het werk en sterke
rekenaars krijgen daarnaast ook verrijkingsstof aangeboden. De leerkracht
werkt met een instructiegroep voor leerlingen die bij het specifieke doel van
de les verlengde instructie nodig hebben.
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Thematisch onderwijs
In een mensenleven hangt alles met elkaar samen. Bij Alles-in-1 doen we dat
ook: we leren, beleven en ervaren wereldoriëntatie, taal en lezen in
samenhang. Wetenschappelijk onderzoek heeft de grote waarde van taal
gekoppeld aan wereldoriëntatie inmiddels ruimschoots aangetoond. Met
Alles-in-1 geven we de kinderen van MBS De Poort de optimale kansen om
zich te ontwikkelen.
Per schooljaar komen er 5 projecten aan bod, ieder vanuit een speciaal
domein: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, cultuur en techniek. Omdat
alle groepen vanaf groep 4 met hetzelfde thema bezig zijn (bijvoorbeeld;
Europa) kunnen schoolactiviteiten hierop worden afgestemd. Er is een
gezamenlijke start, de school wordt ingericht vanuit dit thema en als
afsluiting staat de Poortviering bol van de presentaties. Allemaal vanuit
hetzelfde onderwerp. Dat de creatieve vakken, knutselen, tekenen en
muziek ook gegeven worden vanuit dit thema, mag duidelijk zijn.

Muziek
De muzieklessen worden gegeven door Anouk Schoenmakers. Zij is de
vakdocent die ervoor zorgt dat kinderen echt plezier beleven aan muziek,
hen kennis laat maken met allerlei vormen van muziekstijlen, liedjes leert
die juist voor die groep fijn zijn om te zingen en ook wat theoretische
kennis aanbiedt. Kortom muzieklessen geeft, zoals de groepsleerkrachten
dat niet kunnen.

Bewegingsonderwijs
De vaklessen bewegingsonderwijs worden gegeven door Lucas Mulder. Hij
is de vakdocent die ervoor zorgt dat kinderen kennis maken met en plezier
beleven aan allerlei vormen van sport- en bewegingsonderwijs.
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Toetsen
We volgen de ontwikkeling van de kinderen door vooral goed te kijken,
observeren, door gesprekken met hen te voeren en door hen regelmatig
toetsen af te nemen. Dat laatst doen we nadat er instructie is geweest,
kinderen geoefend hebben met de leerstof en daarna zelf checken en aan
ons (leerkrachten en ouders) laten zien of ze de stof beheersen.
Daarnaast nemen we tweemaal per jaar toetsen af waarmee kinderen
kunnen laten zien of ze gegroeid zijn op de verschillende gebieden
(rekenen, spelling en begrijpend lezen). Deze toetsen zijn ‘genormeerd’,
waardoor we kunnen zien hoe kinderen scoren vergeleken met kinderen
die evenveel onderwijs hebben gehad.
De resultaten van de toetsen zijn vooral bedoeld om het onderwijs, waar
nodig, aan te passen. Zien we dat een kind nog moeite heeft met het
schrijven van bepaalde letters, dan zullen we het daarbij nog moeten
helpen. Lukken de breukensommen zó goed, dan hoeft er niet (of weinig)
meer mee geoefend te worden en kan nieuwe stof worden aangeboden.
Kinderen verschillen veel in ontwikkeling, tempo en mogelijkheden. We
proberen, binnen de mogelijkheden die we hebben, de juiste aandacht en
begeleiding te geven aan alle kinderen. We zijn altijd op zoek naar
mogelijkheden en ruimte voor extra materialen en middelen. We vinden het
fijn als ouders hierin meedenken.

Eindtoets
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is
verplicht vanuit het ministerie van onderwijs. De kinderen van MBS De Poort
maken ‘Route 8’. Een toets die digitaal wordt afgenomen. Met de eindtoets
kunnen leerlingen laten zien waar zij staan in hun ontwikkeling. De
leerkracht geeft al voordat de toets gemaakt wordt een advies welke school
voor Voortgezet Onderwijs het best zou passen bij dit kind. Scoort de leerling
op de toets beter dan het advies van de leerkracht, dan gaat de leerkracht
met de ouders en de leerling in gesprek om het advies wellicht aan te
passen. Bij een lagere score hoeft dit niet.
In onze ‘Schoolverlatersprocedure’ staat hoe de route loopt van leerling van
groep 8 van MBS De Poort naar leerling van het Voortgezet Onderwijs.
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Schoolondersteuningsprofiel
In de zorg om de ontwikkeling van de kinderen van MBS De Poort willen we
aansluiten bij hun onderwijsbehoefte. Deze vertalen we in ondersteuning
waardoor de ontwikkeling meer kans krijgt. De intern begeleider speelt een
bijzondere rol als er sprake is van speciale ondersteuning. Zij volgt de
(begeleiding van) de leerling als het nodig is over schooljaren heen,
begeleidt de leerkracht, koppelt waar nodig met interne of externe
specialisten op gebied van bijvoorbeeld dyscalculie.
Onze school heeft, net als alle andere scholen een
‘Schoolondersteuningsprofiel’ opgesteld. Daarin staat beschreven wat ons
beleid is op het gebied van speciale leerlingenzorg, waarin we zijn
gespecialiseerd en maar ook wat we niet kunnen bieden. Dit document
vindt u op onze website.

Passend onderwijs
Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend
onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. In Nederland zijn besturen
van scholen verplicht zorg te verlenen aan alle kinderen die door de ouders
aangemeld worden. Een samenwerkingsverband van verschillende
schoolbesturen zorgt voor een dekkend aanbod: voor alle kinderen een
passende plek. MBS De Poort valt onder het samenwerkingsverband
Maastricht- Heuvelland.
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MBS De Poort,
voor kinderen en
ouders

Betrokkenheid
Een goed contact tussen school en thuis is erg belangrijk. Samen werken we
aan de ontwikkeling van uw kind. We informeren u dus niet alleen over
belangrijke gebeurtenissen op school, maar zeker ook over hoe uw kind op
school is, de zaken die ons positief opvallen en, als dat nodig is, waar we ons
zorgen over maken. Kinderen ervaren de belangstelling van hun ouders als
heel positief. Een luisterend oor, de uitspraak “trots te zijn op...”, ze zorgen
dat een kind groeit.
Kinderen voelen zich beter thuis op school wanneer hun ouders weten wat
zij op school doen, erover praten en er rekening mee houden. Een goed
contact tussen ouders en school vinden wij daarom belangrijk.

Communicatie & Informatievoorziening
MBS De Poort hecht veel waarde aan een goed contact met ouders. Ouders
dragen de verantwoordelijkheid voor hun kind(-eren) immers een groot deel
van de dag over aan school. Wij vinden het belangrijk dat ouders goed
geïnformeerd worden. Het is belangrijk goed naar elkaar te luisteren en voor
de kinderen is het wenselijk dat school en ouders op één lijn zitten. Dat doen
we op de volgende manieren:

Ouder-kind gesprekken
Driemaal per jaar plannen we voor alle groepen ouder-kind gesprekken. Op
deze momenten kunt u met de leerkracht praten over de ontwikkeling van
uw kind en wat hem/haar bezighoudt. Het is fijn als kinderen daarbij
aanwezig zijn. Zij kunnen zelf goed aangeven wat ze nodig hebben en fijn
vinden. Het eerste gesprek is vooral gericht op het (beter) leren kennen van
uw kind. Ook maken we afspraken met u over het vervolg. Als een
regelmatig contact wenselijk is, spreken we mogelijk hier al data voor af. Het
kan ook zijn dat een mailtje genoeg is. Wat we niet willen is dat u als ouder
in het ongewisse blijft over de vorderingen/de ontwikkeling van uw kind.

15

Voorafgaand aan de gesprekken die begin februari en juni plaatsvinden,
krijgen de kinderen van groep 1 en 2 een groeiboek en vanaf groep 3 een
rapport mee. Merken we tijdens het gesprek dat er meer tijd nodig is dan
het geplande kwartier, dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt.
In het laatste gesprek dat de leerlingen van groep 8 en hun ouders,
verzorgers voeren kijken we samen terug op de schoolloopbaan.
Tussentijds is het altijd mogelijk een afspraak te maken voor een gesprek.
Dat kan op initiatief van de ouder/verzorger of van de leerkracht.

SchouderCom
Onze school maakt gebruik van SchouderCom, dit staat voor School en
Oudercommunicatie. Dit is een afgeschermde beveiligde omgeving voor de
digitale communicatie tussen school en ouders. Hiervoor dient u een
account aan te maken.
Nieuwsberichten
Regelmatig ontvangt u via SchouderCom een nieuwsbericht van de school.
Soms is dit voor alle ouders en verzorgers bedoeld, soms alleen voor
enkele groepen. Over het algemeen zijn deze nieuwsberichten informatief.
Klassen-nieuwtjes
Het ligt in de bedoeling dat vanaf schooljaar 2022-2023 (leerkracht van) de
groep in een eigen blog, ervaringen en nieuwtjes deelt.

Kijkochtenden
Vier keer per jaar zijn ouders en verzorgers van harte welkom om een half
uur te kijken en te ervaren hoe het er in de groep aan toe gaat. Er worden
geen speciale lesjes gegeven. Het gaat vooral om de sfeer te proeven en
mee te krijgen hoe er onderwijs gegeven wordt. De kijkochtenden plannen
we op verschillende dagen in. Dit doen we ook om tegemoet te komen aan
werkende ouders.

Poortvieringen
Op een aantal momenten in het schooljaar presenteren kinderen aan
elkaar de dingen waar ze aan hebben gewerkt in de afgelopen periode of
die ze leuk vinden om aan andere kinderen te laten zien. Elke klas
presenteert een vijftal keren per jaar iets van zichzelf aan de school. Bij de
Poortvieringen in de gymzaal worden ook altijd alle ouders uitgenodigd.
Heel leuk als je er als ouder bent.

Voorleeswedstrijd
In de afgelopen schooljaren hebben we een voorleeswedstrijd
georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8. Dat was een waar voorleesfeest,
waar kinderen intensief naar toe hebben geleefd. Ook dit schooljaar staan
dergelijke voorleeswedstrijden gepland.
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Eindfeest
We organiseren samen met de oudervereniging op de voorlaatste schooldag
een eindfeest. Het eindfeest vindt plaats op de donderdag in de laatste
schoolweek en is een laatste hoogtepunt van het schooljaar, waarin alle
kinderen nog een keer op een actief programma worden getrakteerd en zich
met elkaar kunnen uitleven, voordat de dag daarna de zomervakantie
samen wordt ingeluid.
De betrokkenheid bij uw kind op school werkt voor alle partijen stimulerend.
De betrokkenheid ligt in het meepraten tijdens het oudergesprek drie keer
in het jaar en het bijwonen van de Poortvieringen,
maar ook in het mogelijk meedenken als lid van de Oudervereniging of de
Medezeggenschapsraad.
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Medezeggenschapsraad
In onze school functioneert ook een medezeggenschapsraad (MR) die op
verschillende onderwerpen, die te maken hebben met schoolbeleid, advies
of instemming mogen verlenen.
Deze kunt u vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. U
heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het
onderwijs. De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur over
belangrijke schoolzaken en heeft advies- of instemmingsrecht in zaken als
• de organisatie van de school;
• de besteding van geld en gebouwen;
• verbetering in het onderwijs;
• schoolgids, schoolplan, veiligheidsplan;
• de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en
bij andere activiteiten;
• het beleid van de school;
• het vaststellen van schooltijden, vakanties en vrije dagen.
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit een oudergeleding
en een afvaardiging van het team. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn dit:
Andrea Deumes (ouder)
Niek Roijen (ouder)
Vacature ouder lid
Lucille Beenkens (leerkracht)
Joann Dinjens (leerkracht)
Ellen Leenders (leerkracht)
U kunt contact opnemen met de MR door een e-mail te sturen naar
mrpoort@kom-leren.nl

Oudervereniging
Ouders in de oudervereniging willen hun steentje bijdragen om van onze
school een dynamische school te maken.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige
ouderbijdrage voor de niet-schoolse activiteiten. Dit zijn alle activiteiten
die niet vallen onder het normale lesprogramma.
Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de planning, organisatie en
coördinatie van de niet-schoolse activiteiten.
Lid van de oudervereniging zijn alle ouders die vrijwillig de ouderbijdrage
hebben betaald. Deze ouderbijdrage is tegelijkertijd de contributie van de
vereniging. Dit geld wordt gebruikt om alle niet-schoolse activiteiten te
betalen zoals de sportdag, het sinterklaasfeest, het winterfeest, carnaval,
de lenteviering, het schoolreisje en het eindfeest.
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De vrijwillige ouderbijdrage per schooljaar bedraagt 35 euro per kind. Dit
bedrag kan worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de
oudervereniging: IBAN NL 95 RABO 014.54.42.861 ten name van
Oudervereniging MBS De Poort. Het bedrag kan ook contant worden betaald
bij Lineke de Kruijf of Dennis van Es.
We vragen u om de contributie voor 1 november betaald te hebben.
Voor instromers ná 1 januari 2022 geldt een vrijwillige bijdrage van 20 euro
per kind.
De oudervereniging organiseert eens per jaar een jaarvergadering. Op deze
vergadering komen in elk geval de volgende punten aan de orde: terugblik,
financieel verslag, de hoogte van de ouderbijdrage, het activiteitenplan en
begroting voor het nieuwe schooljaar, het instellen van een financiële
controlecommissie en eventueel de verkiezing van nieuwe bestuursleden.
Op deze jaarvergadering hebben alle leden stemrecht. Dat betekent dus
dat alle betalende ouders inspraak hebben bij de niet-schoolse activiteiten.
Ook is deze avond bedoeld als een moment om met elkaar in gesprek te
gaan over de keuzes en prioriteiten van de oudervereniging en over uw
suggesties en op- en aanmerkingen. We nodigen om die reden alle ouders
uit op de vergadering aanwezig te zijn. De datum van de jaarvergadering
wordt via de nieuwsbrief van de school gecommuniceerd.
Een betalingsregeling, voor het overblijven en de vrijwillige ouderbijdrage is
mogelijk in overleg met Lineke de Kruijf. Gezinnen met een laag inkomen
kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland als
zij aantoonbaar kosten voor hun kinderen niet kunnen betalen. Meer
informatie over het indienen van een aanvraag voor (financiële)
ondersteuning en uitgebreide contactinformatie vindt u op de website van
de stichting: http://leergeldmaastrichtenheuvelland.nl.
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Klachtenregeling, voor kinderen en ouders
U hebt met zorg een school uitgekozen voor uw zoon of dochter. Deze keuze
is goeddeels gebaseerd op informatie die u gekregen hebt via derden,
tijdens een informatiegesprek en misschien door het lezen van de
schoolgids. U hebt hierdoor verwachtingen van MBS De Poort. Deze
verwachtingen komen niet altijd uit en kunnen zorgen voor teleurstelling.
We waarderen het als u op deze teleurstelling of uw vragen neerlegt bij
degene die daarvoor verantwoordelijk is. In de meeste gevallen is dat de
leerkracht. Bespreek het probleem en maak duidelijke afspraken hierover.
Mocht u er met de leerkracht niet uitkomen, dan kunt u overleggen met de
directie. Samen met de directeur worden er afwegingen gemaakt die
kunnen leiden tot de beste oplossing.
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht/vraag, dan kunt u
naar een van de contactpersonen ‘klachtenregeling’, Sandra Decker of
Linvan MBS De Poort Zij wijzen u de weg ,
mogelijk via de
vertrouwenspersoon van de Stichting kom Leren, dhr. Patrick van Well ( te
bereiken: pvwell@gccinfo.com en 06 46631403)
en commissie:
Onderwijsgeschillen (te bereiken: Postbus 85191, 3508AD Utrecht en
www.onderwijsgeschillen.nl )
Ook kinderen hebben de mogelijkheid om hun zorgen en mogelijk klachten
neer te leggen bij een van deze contactpersonen ‘klachtenregeling’.
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Praktische zaken

Schooltijden MBS - Taalklas locatie:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur
Woensdag: 08.30 - 12.30 uur

Schooltijden EOA locatie:
Maandag /m vrijdag:
08.30 tot 14.15 uur

In de ochtend is er een ‘kleine pauze’. De kinderen spelen buiten en eten
hun ‘tien uurtje’ wat ze van huis hebben meegenomen. Dat kan zijn:
• belegde boterham
• fruit
• ontbijtkoek, biscuitje
• water, (choco)melk, fruitdrank
Snoep en echte zoetigheden blijven thuis.
De actuele vakantiedata en vrije dagen data zijn terug te vinden in onze
(SchouderCom)jaarkalender.

Ziekmelden en te laat komen
Mocht uw kind om welke reden dan ook niet op tijd op school zijn kunt u
telefonisch doorgeven via tel.nr. 043-3214917. Graag horen wij van
ouders rechtstreeks of hun zoon of dochter te laat, afwezig of ziek is, dus
niet via broertjes of zusjes.
We gaan ervan uit dat alle kinderen om 8.30 u in het lokaal zijn.
Te laat komen is voor het kind zelf niet prettig, wat ook geldt voor de rest
van de groep. Als kinderen structureel te laat zijn, wordt deze tijd in de
verzuimregistratie meegenomen.
Als een leerling niet afgemeld is, wordt er contact opgenomen met de
ouders, verzorgers.
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Overblijven
Op onze school blijven bijna alle kinderen over. Hun meegenomen
lunchpakketje eten zij op in hun eigen lokaal. Samen met hun leerkracht.
We proberen er een prettig eetmoment van te maken.
Na het eten gaan ze, als het weer het toelaat naar buiten. Regent het, dan
kunnen onze jongsten (groep 1 t/m 3) naar de gymzaal. De andere kinderen
spelen in hun lokaal. Er zijn altijd twee leerkrachten bij het buitenspel
aanwezig. Het overblijven valt immers onder verantwoordelijkheid van de
school.
De kinderen die thuis eten mogen om 12.55 u weer het schoolterrein op en
gaan samen met hun klasgenoten naar binnen als de bel gaat. Aan het
overblijven zijn kosten verbonden: € 120,- per jaar. U kunt eventueel ook
per half jaar, per kwartaal, met een strippenkaart of per keer betalen.
Op de website vindt u de overblijfregeling; het document waarin de wijze
waarop het overblijven georganiseerd is beschreven staat. Aan het begin
van het schooljaar sturen wij deze ‘overblijfregeling’ via SchouderCom aan
alle ouders, verzorgers.

Schoolspullen
Potlood of pen?
In groep 3 schrijven de kinderen met een driekantig potlood.
In groep 4 wordt gedurende het jaar door de leerkracht besloten op welk
moment het kind met pen mag gaan schrijven. Ze mogen dan schrijven met
een rollerpen (stabilo) of een vulpen. In de bovenbouw wordt geschreven
met een rollerpen, vulpen of potlood. In groep 8 mag ook geschreven
worden met balpen.

Jarig
Als je jarig bent wil je dit meestal vieren. Dat doen we dus ook op school.
Elke groep heeft een eigen manier om de jarige in het zonnetje te zetten.
Daarbij mag er getrakteerd worden. Een klassencadeau of iets gezonds
heeft de voorkeur.

Hoofdluis
Af en toe steekt ‘de hoofdluis’ weer de kop op. Bijzonder vervelend voor
kinderen en vooral voor hun ouders, verzorgers. We doen er alles aan om
dit te voorkomen of, als we ze tegenkomen, zien er zo snel mogelijk vanaf
te komen. We hebben gelukkig een aantal ouders die na elke vakantie in
de groepen gaat ‘luizenpluizen’. Mochten we ze dan, of op een ander
moment tegenkomen, dan nemen we contact op met de ouders,
verzorgers. Zij kunnen dan in actie komen. Het haar moet dan behandeld
worden. De drogist of apotheek kan u hierbij adviseren.
Alle kinderen krijgen als ze op school komen een luizencape. Ze doen daar
hun jas in, voordat ze deze aan de kapstok hangen. Hiermee voorkomen
we dat luizen zich via de jassen verspreiden.
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Parkeerhangers
Wanneer de auto is voorzien van de parkeerhanger, mag u parkeren rond
het Kardinaal van Rossumplein. U krijgt in totaal voor aanvang van school en
aan het einde van de middag 20 minuten de gelegenheid de auto te
parkeren en uw kind te halen en te brengen. De juiste tijdstippen waarop u
mag parkeren staan op de parkeerhanger vermeld.
De parkeerhanger moet op een duidelijk zichtbare plek bij de voorruit van
uw auto hangen. Indien mogelijk liefst aan de spiegel in uw auto.
Ouders die langer willen parkeren dienen te betalen of een andere
parkeergelegenheid te zoeken.
De parkeerhanger geldt niet rond de middagpauze. Alleen op woensdag is
deze wel weer geldig, want dat is dan het einde van de schooldag.
Op welke plaatsen mag u parkeren?
• Betaalde parkeerplaatsen;
• Plaatsen voor vergunninghouders rond het plein;
• Laad- en loshavens rond het plein
Waar mag u de auto niet parkeren?
•
•
•
•
•

Op het trottoir voor en rond school;
Oversteekzone voor school langs de stoeprand;
Parkeerverbod, daar waar het aangegeven staat;
Uitritten langs het Kardinaal van Rossumplein;
Invalidenparkeerplaatsen

Schoolbibliotheek
Op de eerste verdieping van het gebouw is een centrale werkruimte, waar
de bibliotheek van de school is gehuisvest. Hier kunnen kinderen bijna
dagelijks tijdens lestijd gebruik maken van de uitleen. Deze uitleen wordt
verzorgd door een bibliothecaresse die 20 uur per week aanwezig is. De
bibliotheek bevat meer dan 4000 boeken. Meerdere malen per week mogen
kinderen hier boeken lenen. Boeken voor op school en voor thuis. De
boeken mogen voor een periode van 2 weken worden geleend.
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Bij zomerhitte gebruiken wij de tips van GGD & RIVM
• We treffen voorzieningen in het gebouw om de warmte zo veel mogelijk
buiten te sluiten. In ons geval gaan de zonweringen omlaag en worden
ramen en vensters (na het luchten aan het begin van de ochtend)
gesloten.
• Kinderen kunnen flesjes water van thuis meenemen, die ze op school
kunnen navullen. Kinderen kunnen drinken als ze daar behoefte aan
hebben.
• We zullen waar mogelijk zo weinig mogelijk lichtbronnen, computers en
elektronische schoolborden inschakelen, om de warmteafgifte van deze
apparaten te verminderen.
• Buiten de ochtendpauze rond 10 uur, zullen we de middagpauze binnen
blijven. Kinderen kunnen gebruik maken van de hal, de grote zaal en de
gymzaal om hun pauze door te brengen.
• In de lessen wordt regelmatig een korte pauze ingelast om de
concentratie te kunnen bevorderen.
• Gymlessen zullen aangepast worden aan de omstandigheden.
Bij langdurige (3 of meerdere dagen) tropische temperaturen beslist de
directie of er gewerkt wordt met een aangepast rooster.

Veilig schoolklimaat
Leren kun je alleen als je lekker in je vel zit, als je je veilig voelt. Een veilig
schoolklimaat is dus een belangrijke voorwaarde. Dit proberen wij te
realiseren door:
•
•
•

•
•
•
•
•
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positief gedrag te stimuleren door complimenten te geven,
een aantal vastgestelde schoolregels en afspraken na te leven,
het schooljaar te starten met de ’gouden weken’, waarin het werken
aan vertrouwen in elkaar veel aandacht heeft. Samen met de
kinderen worden groepsafspraken gemaakt om met elkaar te
kunnen werken vanuit een positief pedagogisch klimaat.
belang te hechten aan een goede relatie tussen leerkrachten en
leerlingen (leerkrachten moeten weten wat een kind bezighoudt,
waar hij/zij voor gaat),
verwachtingen uit te spreken naar elkaar,
een protocol te hanteren tegen het pesten
uit te gaan van de goede intenties van de ander; vertrouwen dat de
ander het goed bedoelt (maar wellicht niet ‘handig’ handelt en/of
spreekt)
de kinderen een spiegel voor te houden, waardoor zij leren welk
effect hun gedrag op anderen kan hebben,

De wijze waarop MBS De Poort de veiligheid wil waarborgen is opgenomen
in het Veiligheidsplan. Dit plan heet ook wel het plan voor veiligheid,
gezondheid en milieu. Hierin is opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Afspraken rondom privacy
Registratie rondom school en ziekteverzuim
Infovoorziening voor gescheiden ouders
Aanpak agressie en geweld
Pestprotocol
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Protocol rouwverwerking
Protocol medicijnverstrekking school

Aanmelden, toelaten,
schorsen en
verwijderen

Bijna kleuter
Leerlingen voor groep 1 dienen, liefst een jaar vóór hun vierde verjaardag,
aangemeld te worden op MBS De Poort. Voorafgaand vindt er altijd een
kennismakingsgesprek plaats waarin de school zich presenteert en zowel
ouders als school hun verwachtingen uitspreken. Als de ouders hun keuze
hebben gemaakt, geven zij dit door aan degene met wie zij het gesprek
hebben gehad en worden er verdere afspraken gemaakt.
Enkele weken voor de 4e verjaardag van de kleuter belt de leerkracht van
groep 1 op om een afspraak te maken op welke dagdelen de kleuter komt
‘oefenen’. Zo kan er sprake zijn van het geleidelijk wennen aan het schoolse
leven. Vanaf de vierde verjaardag is de kleuter echt leerling van MBS De
Poort en komt hij/zij hele dagen naar school. Vaak zal in de praktijk blijken
dat dit nog erg vermoeiend is voor het kind. De school gaat hier soepel mee
om door te kijken naar de ‘spanningsboog’ van ieder individueel kind. De
leerkracht en ouders overleggen dan samen.

Naast het dagelijkse contact tussen ouder/verzorger en leerkracht bij het
halen en brengen van de kleuter, volgt na een paar weken een gesprek over
de eerste ervaringen op school.

Zij-instroom:
Wanneer ouders/verzorgers hun kind(eren) van een andere school op onze
school willen overplaatsen wordt er altijd contact opgenomen met de
vorige school. Mocht een leerling specifieke onderwijsbehoeften hebben,
dan gaan wij samen met ouders op zoek naar een geschikt
onderwijsarrangement. Tussen de school waar de leerling vandaan komt en
de school waar de ouder naar toe wil, zal een overleg worden
georganiseerd, waarin alle betrokkenen aan tafel zitten.
In sommige gevallen zal een andere persoon aansluiten om met ons mee te
kijken en een goed besluit te nemen. Deze persoon zal de ouders
begeleiden in het plaatsingstraject.
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Schorsen en verwijderen
De beslissing over schorsing en verwijdering van leerlingen ligt bij het
bevoegd gezag (= het bestuur), nadat de school en eventueel de
ouders/verzorgers hierover zijn gehoord. Als een leerling om welke reden
dan ook niet meer toegelaten kan worden tot onze school kan het bevoegd
gezag overgaan tot verwijdering van deze leerling. Het bevoegd gezag dient
wel alles in het werk te stellen een andere school bereid te vinden deze
leerling op te nemen. Indien dit ondanks alle inspanningen niet lukt, is het
bevoegd gezag gerechtigd na 8 weken deze leerling toch van school te
verwijderen.

School verlaten
Nagenoeg al onze leerlingen zitten 8 jaar op MBS De Poort. Tussentijds
vertrekken er soms kinderen naar een andere school vanwege verhuizing of
om andere redenen. Ouders die overwegen of besluiten hun kind van school
te laten wisselen, vragen wij dit in een vroeg stadium te melden bij de
directie. Graag denken wij met u mee om tot een juiste schoolkeuze te
komen.
De meeste leerlingen verlaten de school na groep 8. De
schoolverlatersprocedure wordt aan het begin van groep 8 tijdens de
informatieavond besproken.
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Verlof en verzuim

Kinderen hebben recht op onderwijs. In de Nederlandse wet wordt
dit ‘leerplicht’ genoemd. Kinderen mogen niet zomaar van school
wegblijven. Willen ouders verlof voor hun kind(-eren) dan moeten ze
dit aanvragen bij de directie.

Geoorloofd schoolverzuim betekent verzuim met een geldige
reden. Een geldige reden kan ziekte zijn of vrijstelling van
schoolbezoek. Vrijstelling kan worden verleend door de directeur (tot
10 schooldagen per schooljaar) of de leerplichtambtenaar (bij meer
dan 10 schooldagen).

Ongeoorloofd schoolverzuim houdt verzuim in zonder geldige reden.
Hierbij worden twee soorten verzuim onderscheiden: absoluut en relatief
verzuim.
• Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige leerling niet bij
een school of onderwijsinstelling staat ingeschreven.
• Van relatief verzuim is sprake als een leerling wel staat
ingeschreven op een school of onderwijsinstelling, maar zonder
geldige reden afwezig is op de les. Hiertoe wordt ook regelmatig te
laat komen of regelmatig ziek zijn zonder reden gerekend. Hierbij
is nog geen sprake van ernstig verzuim, maar het kan een indicatie
zijn van een onderliggend probleem. Relatief verzuim wordt
verdeeld in luxe verzuim en signaalverzuim:
• Van luxe verzuim is sprake wanneer een leerling zonder
toestemming verzuimt vanwege familiebezoek of extra
vakantie.
• Van signaalverzuim is sprake wanneer het verzuim een
symptoom is van een onderliggende problematiek. Hierbij
kan het gaan om problemen thuis, opvoedingsproblemen,
leerproblemen,
motivatieproblemen,
gezondheidsproblemen,
• gedragsstoornissen etc. Indien sprake is van een
onderliggend probleem, dient indien nodig externe hulp te
worden ingeschakeld.

Criteria voor toekennen van verlof
De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen
(aaneengesloten of in totaal gedurende één schooljaar) verlof geven bij
gewichtige omstandigheden. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen
wordt behandeld door de leerplichtambtenaar. In een dergelijke situatie
wordt er wel overlegd met de schooldirecteur. Bij een beslissing moeten de
directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen
onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind en zijn
gezin. Let op: Toestemming voor verlof mag nooit gegeven worden in de
eerste twee weken van een nieuw schooljaar.
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Gewichtige omstandigheden zijn
• Verhuizing
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
• 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en
grootouders.
• 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders.
• Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst of
levensovertuiging (voor nadere uitleg zie ‘verlof vanwege godsdienst of
levensovertuiging’).
• Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde
graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof
is een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk.
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de
derde en vierde graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10
lesdagen verlof is een beslissing leerplichtambtenaar noodzakelijk.
• Verlof vanwege een naar het oordeel van de directeur van de school
noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan vinden. In
voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts,
psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt
dat het verlof noodzakelijk is. Zie ook Verlof door overmacht of andere
gewichtige omstandigheden.
• Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.

Verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die
voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de
school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit
voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof,
moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden
bij de directeur van de school.

Verlof door overmacht of andere gewichtige omstandigheden
Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling
vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat
hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de
invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Wanneer de vrijstelling om
ten hoogste tien lesdagen in een schooljaar gaat (in één keer of bij elkaar
opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd om een besluit te
nemen over een dergelijk verzoek van de ouders.
Gaat het om meer dan tien dagen in één schooljaar dan is de
leerplichtambtenaar bevoegd tot een besluit. De leerplichtambtenaar
neemt pas een besluit nadat hij de directeur heeft gehoord. Bij een
beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar
het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de
jongere en zijn gezin.

Bijzondere talenten
Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of
kunst. Het kan zijn dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De
Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel is
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het mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur. Deze
afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt.
Incidentele verzoeken vallen buiten deze regeling. Bij een overschrijding van
tien lesdagen is overleg met de leerplichtambtenaar een vereiste.

Vakantie tijdens schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel
onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie volgende voorwaarden
kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de
zomer-, herfst-, kerstvakantie als tijdens een van de andere
vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met
vakantie kan.
2. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het
schooljaar.
3. De directeur kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof
als bedoeld in artikel 13a lid 1 Leerplichtwet1969 verlenen. Bij het
begrip ‘specifieke aard van het beroep’ dient met name te worden
gedacht
aan
seizoensgebonden
werkzaamheden,
resp.
werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen,
waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode
een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn
(en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties
tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.
Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een
belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
1.

Geen gewichtige omstandigheden zijn:
• Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een
speciale aanbieding.
• Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere
boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken.
• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op
vakantie te gaan of om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het
buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane dagen, zoals
hierboven is vermeld.
• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte.
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of
nog vrij zijn.
• Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan
bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil met familie/vrienden uit een
andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten.
• Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres
bereikt moet hebben (wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).
• De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de
school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen
annuleringsmogelijkheden.
• Vakantie in verband met gewonnen prijs.
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• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband
zoals activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij
Nederland officieel wordt vertegenwoordigd (m.u.v. bijzondere talenten).
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Vervangende
leerkracht

Afwezigheid groepsleerkracht
Als een groepsleerkracht zich ziekmeldt, gaat het protocol in dat
afgesproken is voor alle scholen die vallen onder de Stichting kom Leren:
Er wordt vervanging aangevraagd uit de interne vervangerspool of eigen
(parttime) groepsleerkrachten.
Is er geen vervanger beschikbaar dan:
Stap 1 wordt gekeken of een teamlid met onderwijsbevoegdheid die geen
groepsverantwoordelijkheid heeft, die dag in te zetten is;
Stap 2 worden leerlingen verdeeld over de groepen of worden groepen
samengevoegd. De betrokken ouders worden hierover ingelicht. Als
er een mogelijkheid is dat voor de volgende dag ook geen vervanger
kan komen, wordt tevens meegedeeld dat de kinderen in dat geval
die dag thuis zullen moeten blijven.
Stap 3 worden leerlingen naar huis gestuurd.
De directeur neemt de dag voordat leerlingen naar huis gestuurd moeten
worden contact op met het CvB met het verzoek in te stemmen met deze
noodmaatregel.
• Ouders worden schriftelijk geïnformeerd met argumentatie.
• Voor ouders die niet in opvang kunnen voorzien wordt samen naar
een passende oplossing gezocht.
• De inspectie, de leerplichtambtenaar en de MR worden
geïnformeerd.
Een vervanger wordt benaderd door een extern bureau. In de meeste
gevallen heeft de school geen keuze wat betreft de persoon die vervangt.
Wij vinden het onze plicht naar de kinderen en de vervangende leerkracht
om hem/haar in staat te stellen het werk goed te doen. Dat betekent dat er
ook informatie over leerlingen in de groep gegeven wordt.

32

Zo gaan we op MBS De
Poort met elkaar om:

Uitgangspunt in ons denken en handelen is dat iedereen, zowel kinderen,
als ouders en medewerkers, het beste voor hebben met anderen of de
intentie hebben om het goed te doen voor zichzelf, de ander en de
omgeving. Iedereen wil het goed doen voor zichzelf en voor de ander.
Ieder mens wil er graag bij horen.
Van kinderen, maar zeker van volwassenen wordt verwacht dat zij goed
kijken en luisteren naar wat een ander beweegt. Waar nodig c.q. mogelijk
wordt hier positieve feedback op gegeven.
We houden rekening met elkaar en hebben de volgende afspraken
gemaakt:
•
•
•
•

Ik zorg ervoor dat anderen goed naar de meester/juf kan luisteren;
Ik zorg ervoor dat iedereen het naar z’n zin heeft op school/zich
prettig voelt;
Ik ben in de gang, hal en andere werkruimtes rustig, want anderen
zijn er aan het werk;
Ik zorg ervoor dat anderen mijn spullen niet hoeven op te ruimen
of schoon hoeven maken.

Grenzen stellen
Als iemand toch (even) geen rekening met de ander houdt en dus iets doet
wat je niet prettig vindt, wordt gevraagd of hij/zij hiermee wil stoppen.
Blijkt dat de ander dit niet wil (doordat hij/zij dit zegt of laat zien in
handelen), dan wordt door de leerkracht/volwassenen duidelijk gemaakt
dat hij/zij op dat moment niet te vertrouwen is. Het kind wordt dan apart
gezet (time out plek, in een andere groep werken ). Er vindt altijd een
(kort) gesprek plaats bij terugkomst in of bij de groep.
Verbale en/of fysieke agressie wordt nooit getolereerd. Ouders worden
altijd op de hoogte gesteld, ook de ouders van het ‘slachtoffer’.
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Wat verwachten we
van u en wat mag u
van ons verwachten?

Goede relaties tussen iedereen die bij de school betrokken is dragen bij tot
een goed pedagogisch klimaat. Als iedereen zich veilig voelt en
geaccepteerd, als ieder gezien en serieus genomen wordt, als we er
vertrouwen in hebben dat de ander het goed bedoelt, dan is er sprake van
een pedagogisch klimaat waar alle kinderen en volwassenen wel bij varen.
Dan kan er goed geleerd worden. Daarom houdt iedereen die werkt bij kom
Leren zich aan de volgende kaders:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij werken in een open communicatie, waarbij zorgvuldigheid
een leidraad is.
We lossen problemen op door erover te praten.
Wij nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar dat nodig is.
Wij hebben respect voor de persoonlijke levenssfeer van de
ander.
Wij zijn ons bewust van de kwetsbare en afhankelijke relatie
tussen leerling en volwassene en tussen leerlingen en
volwassenen onderling.
Wij werken aan een goed en veilig leer- en werkklimaat.
Wij houden ons aan het privacyprotocol (de AVG) en spreken
elkaar hierop aan wanneer dat niet wordt gedaan. U treft deze
aan op www.kom-leren.nl
Wij vertonen professioneel gedrag, gerelateerd aan schoolse
activiteiten.

We verwachten dat ouders/verzorgers zich ook houden aan de eerste 4
(oranje) kaders.
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Kindpartners

Schoolmaatschappelijk werk
Het is mogelijk gebruik te maken van schoolmaatschappelijk werk. Vanuit
Trajekt is er 6 uur per week beschikbaar voor onze school. Voor onze
school worden deze 6 uur ingevuld door Elly Nijpels. Zij kan u helpen bij
problemen rond uw kind en/of gezinssituatie. Zij kan echter ook de school
helpen door te adviseren en te informeren bij problemen rond kinderen.
Ze heeft een onafhankelijke positie (ze behoort immers niet tot het team),
zodat ze vanuit haar deskundigheid objectief naar problemen kan kijken.
Elly Nijpels is telefonisch bereikbaar op 043-3288588 of per mail
elly.nijpels@trajekt.nl.
Het is van belang met elkaar helder te hebben, dat de contacten naar de
schoolmaatschappelijk werkster via de zorglijn van school lopen. Het
zorgteam en in het bijzonder onze intern begeleidster Sandra Decker, is het
eerst aanspreekbaar om de schoolmaatschappelijk werkster in te kunnen
schakelen. Elly Nijpels fungeert tevens als extern vertrouwenspersoon.
Een aantal voorbeelden, waarbij hulp geboden kan worden:
• als er problemen zijn bij de aanpak van een kind thuis
• als
er
zorgen
zijn
omtrent
de
ontwikkeling
van een kind
• als er zorgen zijn omtrent het gedrag van een kind
• als er problemen in de thuissituatie zijn, die invloed hebben op een kind
• als er moeilijkheden zijn bij de ontwikkeling van een kind in school.
De schoolmaatschappelijk werkster heeft geheimhoudingsplicht en zal,
indien nodig, toestemming aan u vragen met school over zaken te mogen
overleggen. Ze zal ook participeren in het Knooppuntoverleg.
Elly is regelmatig op school van 8.00-13.00 uur. Indien u een afspraak wil
maken, kunt u dit regelen via Sandra Decker, de interne begeleider zorg of
telefonisch een afspraak maken.

Samen Spelen Peuteropvang ’t Neske
Sinds 1 april 2016 verzorgt Samen Spelen de peuteropvang in Kindcentrum
La Bellettsa. Hier bieden wij ’s ochtends opvang aan 2- tot 4-jarigen waarbij
het ‘samen’ centraal staat, met aandacht voor elk kind apart. Het is
belangrijk om het kind een stimulerende omgeving te bieden, waarin het op
eigen wijze en in eigen tempo kan ontwikkelen. Dit is terug te zien in het
Voor- en Vroegschoolse Educatie beleid: Peuteropvang ’t Neske is een VVEerkende locatie en werkt volgens de methode Speelplezier, waarbij kinderen
spelenderwijs groeien in taal en sociale vaardigheden. De VVE-thema’s
worden aangepast op de thema’s die de basisschool behandelt. Deze
onderlinge samenwerking en kennisoverdracht tussen peuteropvang en
basisschool zorgt ervoor dat uw kind een sterke start kan maken in groep 1.
Peuteropvang is er voor alle peuters van Maastricht. Afhankelijk van uw
situatie komt uw kind in aanmerking voor 2 tot 4 dagdelen, waarbij een
gedeelte van de kosten worden vergoed. Hoeveel dat voor u is, kan onze
administratief medewerker voor u uitrekenen.
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U kunt de peuteropvang tijdens openingstijden bereiken op 0433218823. Het is ook mogelijk om een ochtend vrijblijvend proef te
draaien in de groep of stuur een mailtje naar info@samenspelen.net

Buitenschoolse Opvang Samen Spelen
Samen Spelen verzorgt de buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van
basisschool De Poort.
Dagelijks bieden wij voor zowel onder- als bovenbouw leerlingen een
gevarieerd programma waarbij de vaste medewerkers de ontwikkeling van
sociale, cognitieve en lichamelijke vaardigheden stimuleren en
ondersteunen.
Het vervoer van school naar de BSO aan de Fransicus Romanusweg wordt
door Samen Spelen verzorgd.
Gedurende BSO-tijd is het ook mogelijk om uw kind in te schrijven voor
verschillende extra activiteiten, zoals zwemles, dansles of workshops in
vreemde talen of ICT.
Op studiedagen en tijdens de schoolvakanties kunnen de kinderen een hele
dag naar de BSO komen; er worden dan activiteiten en uitstapjes
georganiseerd die variëren van creatief tot sportief en van cultureel tot
educatief.
Bel 043-7370083 of stuur een mailtje naar info@samenspelen.net
Hopelijk tot gauw, bij Samen Spelen!

Stichting Trajekt
In het wijkcombinatiegebouw heeft ook deze Stichting eigen
kantoorruimte.
Contactpersonen namens Stichting Trajekt zijn bereikbaar onder het
nummer 043- 3299963

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de
lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot
18 jaar.
Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een
inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw
kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw samen met de
school en met andere organisaties rondom de jeugd.

Gezondheidsonderzoek
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar
en 10 jaar. Tijdens het onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei,
motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te
volgen probeert de JGZ eventuele problemen op tijd op te sporen en te
helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft,
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kijken we samen wat daarvoor nodig is. Het Néske werkt hierin nauw samen
met de school en andere organisaties rondom de jeugd. De onderzoeken
vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente of op school.

MijnKinddossier
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met Mijn Kinddossier. Dit is een
online ouderportaal waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ.
In Mijn Kinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment:
• Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien
• Het gegeven advies nalezen
• Betrouwbare opvoedinformatie lezen
• De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje
Vragen of zorgen?
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Is er sprake
van leerproblemen of andere problemen? Maakt u zich zorgen? Neem dan
contact op met het Team JGZ. Team JGZ bekijke samen met u wat we eraan
kunnen doen.
Contact Team JGZ Maastricht: Infojgz.maastricht@ggdzl.nl

Inspectie van het onderwijs
De rijksinspectie houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels en
de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast geeft de inspectie advies. De
inspecteur brengt regelmatig een bezoek aan de school om de ontwikkeling
van MBS De Poort te bekijken en te bespreken.
Inspectie voor het onderwijs
Kantoor Eindhoven
Postbus 530
5600 AM Eindhoven
040-2197000 / www.owinsp.nl
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Directie
Lineke de Kruijf
l.dekruijf@kom-leren.nl

Locatie Kardinaal van
Rossumplein 99
Dennis van Es
Lid MT - ICT coördinator
d.vanes@kom-leren.nl
Sandra Decker
Intern begeleider MBS
Vertrouwenspersoon
s.decker@kom-leren.nl
Lucille Beenkens
Leerkracht gr. 1-2,
Lid MT
l.beenkens@kom-leren.nl
Ellen Leenders-Frijns
Leerkracht gr. 1-2
e.leenders@kom-leren.nl
Lindsay Liska
Leerkracht gr. 3-4
l.liska@kom-leren.nl
Nicole Nijsse
Leerkracht gr. 3-4
n.nijsse@kom-leren.nl
Petra Demandt
Onderwijsassistent
p.demandt@kom-leren.nl

Romy Husson
Leerkracht gr. 5-6
r.husson2@kom-leren.nl
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Rick Sierdal
Leerkracht gr. 7-8
r.sierdal@kom-leren.nl
Marjolein Vossen
Onderwijsassistent gr. 5-8
m.vossen@kom-leren.nl
Mascha Vooijs
Leerkracht Taalklassen
m.vooijs@kom-leren.nl
Liesbeth van Aalen
Leerkracht Taalklassen
l.vanaalen@kom-leren.nl
Lionne Matelski
Onderwijsassistent Taalklassen
l.matelski@kom-leren.nl
Mathijs de Jong
Onderwijsassistent Taalklassen
m.dejong@kom-leren.nl
Kim Eerens
Onderwijsassistent Taalklassen
k.eerens@kom-leren.nl

Marion Maussen
Bibliothecaresse
m.maussen@kom-leren.nl

Locatie
Bemelergrubbe

Lynn Heuts
Onderwijsassistent EOA
l.heuts@kom-leren.nl

Sandra Neuvel
Leerkracht EOA
Bouwteamleider onderbouw
s.neuvel@kom-leren.nl

Lotte Weerts
Onderwijsassistent EOA
l.weerts@kom-leren.nl

Marike van den Waarsenburg
Leerkracht EOA
m.waarsenburg@kom-leren.nl
Cidem Durna
Leerkracht EOA
c.durna@kom-leren.nl
Vera Curfs
Leerkracht EOA
v.curfs@kom-leren.nl
Nicole Jeukens
Intern begeleider EOA
Leerkracht EOA
n.jeukens@kom-leren.nl
Joann Dinjens
Leerkracht EOA
Bouwteamleider Bovenbouw
j.dinjens@kom-leren.nl
Dionne Strijker
Onderwijsassistent EOA
d.strijker@kom-leren.nl
Sabria Kara Khalil
Onderwijsassistent EOA
s.karakhalil@kom-leren.nl
Tessa Poolen
Onderwijsassistent EOA
t.poolen@kom-leren.nl
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