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1. Voorwoord
Geachte ouders, verzorgers,
Met trots bieden wij u onze schoolgids aan voor het schooljaar 2019-2020.
Zoals u gewend bent vindt u hierin terug wat wij als Basisschool Joannes u te bieden hebben. Een algemeen
gedeelte en een specifiek gedeelte dat u de nodige informatie verschaft. Het algemene deel kunt u vinden op
de website van onze school en wordt u alleen op papier aangereikt als u daar zélf om vraagt. Het specifieke
gedeelte bieden wij u hierbij aan.
Naast een veelvoud aan algemene wetenswaardigheden willen wij u ook informeren omtrent onze laatste
ontwikkelingen en voornemens voor het komende schooljaar.
Vanuit onze visie op onderwijs streven wij naar kwalitatief goed onderwijs dat boeiend en betekenisvol is voor
de kinderen en zo goed mogelijk is afgestemd op de mogelijkheden, behoeften en interesses van iedereen.
We willen uw kind een school bieden waarin het zich veilig en vertrouwd voelt, waar iedereen elkaar met
respect benadert in een open, gezellige sfeer en waarbij iedereen zijn talenten kan laten zien.
Hiermee willen wij ons onderwijs zo duidelijk mogelijk typeren zodat u weet wat u van ons mag verwachten.
Roept het een en ander tóch nog vragen bij u op, schroom dan niet om er met ons over te komen praten. Wij
hechten veel waarde aan een goede, open communicatie en willen graag met u zoeken naar een oplossing voor
datgene waar u zich zorgen over maakt.
Wij willen het beste uit uw kind halen door niet het resultaat als eerste doel te kiezen, maar de weg naar dit
doel toe. Daarom gaan wij uit van wat uw kind kan, hoe het leert en hoe we succeservaringen samen kunnen
vieren. Wij nodigen u uit dit samen met ons te realiseren.
Namens alle collega’s en het managementteam wensen wij alle kinderen, ouders,
oudercomité, medezeggenschapsraad en alle medewerkers bij ons op school een leerzaam, gezellig en
geslaagd schooljaar 2019-2020 toe.

Inoka Schroeten, locatieleider en Enith Linssen, intern begeleider

3

2. Onderwijsontwikkeling op BS Joannes
Basisschool Joannes is de enige school in Tungelroy. Een dorp dat behoort tot de gemeente Weert. Onze school
telt nu 77 leerlingen, welke verdeeld zijn over 4 combinatiegroepen. We hebben de beschikking over 4
leslokalen, een gemeenschapsruimte, een TSO-ruimte en een schoolbibliotheek. Dit schooljaar hopen we een
samenwerking met een kinderopvangpartner te kunnen opstarten zodat we ook VSO en BSO in Tungelroy
krijgen.
De samenwerking tussen ouders en school is een van de pijlers van ons onderwijs. Wij willen de betrokkenheid
van de ouders graag ruimte geven. Daarom staan wij als school open voor de inbreng van de ouders middels
oudercomité en medezeggenschapsraad. Ook geven wij ruimte aan ouders die de leerkrachten kunnen helpen
bij de organisatie van activiteiten en excursies.
De leerlingen zijn verdeeld in de groepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.
Groep 1 t/m 4 wordt “onderbouw” genoemd en groep 5 t/m 8 “bovenbouw”.
Het onderwijs dat gegeven wordt is afgestemd op de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.
Middels observaties, toetsen en verslagen wordt de leerling 8 jaar lang in zijn ontwikkeling gevolgd. Zo willen
wij inzicht krijgen in de totale ontwikkeling van het kind, waardoor we het onderwijs beter kunnen afstemmen
op de individuele behoeften van het kind. We proberen zo onderwijs op maat te creëren voor uw kind.
Door het volgen van uw kind d.m.v. het door ons gehanteerde CITO leerlingvolgsysteem, zijn we in staat het
programma aan te passen aan de individuele behoeftes van elke leerling. Dit gebeurt natuurlijk wel binnen de
grenzen van onze mogelijkheden en de aangeboden faciliteiten van bestuur en ministerie van onderwijs,
cultuur en wetenschappen (MOCW). Het merendeel van de gehanteerde toetsen komt uit het CITOleerlingvolgsysteem (LVS). Desgewenst kunt u inzage vragen in het leerling-dossier van uw kind.
Naast het feit dat we op onze school veel aandacht en zorg besteden aan de kwaliteit van het onderwijs via
taal, rekenen, lezen en de zaakvakken, krijgen sociale vorming, de ontwikkeling van de creativiteit en het
bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen ruime aandacht.
Leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden allereerst door de eigen leerkracht opgevangen. Het kan zijn
dat gekozen wordt voor een lesprogramma dat geheel of gedeeltelijk op een ander niveau ligt.
Een andere mogelijkheid is, dat de leerkracht in de tijd dat de groep met zelfstandig werken bezig is, de
leerlingen met problemen extra begeleiding geeft.
De interne begeleider heeft hierbij een ondersteunende en stimulerende rol naar de leerkrachten en naar de
kinderen toe.
3. Lichamelijke oefening
Groep 1-2: Maandagmiddag, donderdagmorgen in de zaal van het MFA
gebouw
Groep 3 t/m 8: Donderdagmiddag in sportzaal “Grenslibel” in Stramproy
Groep 3 t/m 8 wordt met bussen vervoerd naar de gymzaal in Stramproy.
Groep 1-2 krijgt de gymlessen in de zaal van het MFA gebouw.
De leerlingen dienen in het bezit te zijn van gymschoenen met witte zool,
gymbroek en T-shirt, Schoenen die op straat gedragen zijn, zijn niet toegestaan. Dit alles geldt voor groep 1 t/m
8. Kan uw kind om een geldige reden niet meedoen met de gymles, dan dient u dit aan de leerkracht door te
geven.
4. Schoolbibliotheek
De bibliotheek op onze school is modern en uitgebreid. Het is voor de kinderen zeer de moeite waard om
boeken te lenen in onze schoolbieb.
De leerkrachten verzorgen de administratie hiervan.

Het is belangrijk voor de kinderen dat ze veel lezen.

Zorgt u er ook voor dat de kinderen de meegebrachte boeken werkelijk lezen.

Samen hardop lezen met uw kind bevordert de leesontwikkeling en werkt voor de kinderen erg
stimulerend.

Behandel de boeken netjes. Is er onverhoopt iets stuk, meldt dit bij het inleveren, dan kunnen wij het
boek repareren.
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U kunt ervan uitgaan dat het boek dat uw kind meekrijgt van school op het juiste leesniveau is.

5. Verjaardag van uw kind
Als uw kind jarig is besteden we daar in de groep ook aandacht aan. De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen een
kleine traktatie, die kinderen in de pauze op kunnen eten, uitdelen. De jarige staat op zijn verjaardag centraal
en niet de traktatie.
6. Alle dagen gezonde tussendoortjes
Sinds schooljaar 2019-2020 hebben we op alle dagen van de week: gezonde tussendoortjes. Op deze dagen
mogen de kinderen alleen groente, fruit of een boterham meenemen als tussendoortje.
7. Inloop
Graag willen wij u als ouder nog meer meenemen bij schoolse aangelegenheden. Om dit te bewerkstelligen is
er iedere ochtend van 08.15 uur tot de bel gaat een inloopochtend voor de ouders. Tijdens de inloopochtenden
kunnen de ouders de klas binnenlopen om de werkjes van de kinderen te bekijken. De inloopochtenden zijn
niet bedoeld om zaken met de leerkracht te bespreken. Hiervoor kunt u altijd een andere afspraak maken.
Op het einde van de ochtend en middag begeleidt de leerkracht de kinderen van de groepen 1-2 naar de
speelplaats, vanwaar de kinderen kunnen worden opgehaald.
Laat de kinderen zo veel mogelijk lopend naar school komen; zeker wanneer ze dichtbij wonen. Haal en breng
uw kind(eren) zo weinig mogelijk met de auto. Dit voorkomt gevaarlijke situaties. Indien u met de auto komt
kunt u parkeren op de grote parkeerplaats.
8. Rapporten en oudergesprekken
Op onze school wordt 2 keer per jaar een rapport uitgereikt. Naar aanleiding van het eerste rapport zal er voor
alle ouders een verplichte ouderavond zijn. Indien de leerkracht of u daar aanleiding toe vindt, zal er ook een
apart gesprek worden gehouden gebaseerd op de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
Voor groep 8 wordt deze ouderavond vaak gecombineerd met de adviesgesprekken voor het voortgezet
onderwijs. Deze gesprekken worden later gepland.
Daarnaast zal er ook een ouderavond georganiseerd worden, voor ouders die zelf graag met de leerkracht
willen spreken, of voor ouders die op verzoek van de leerkracht uitgenodigd worden voor een gesprek. Deze
ouderavonden zijn dus niet verplicht voor alle ouders.
De gesprekken duren in de regel niet langer dan tien minuten. Mochten ouders of leerkracht behoefte hebben
aan een langer gesprek, dan zal een vervolgafspraak gemaakt worden.
Het is overigens steeds mogelijk om met de leerkracht een gesprek te hebben, daarvoor hoeft niet gewacht te
worden tot een ouderavond.
Een gesprek tijdens schooltijd kan natuurlijk niet. Na schooltijd kan de leerkracht de ouders in alle rust te
woord staan. Het wordt wel op prijs gesteld als er even een afspraak gemaakt wordt.
Het kan ook voorkomen, dat een leerkracht met een ouder contact opneemt om eens langs te komen.
Het eerste rapport zal verschijnen op:
Het tweede rapport zal verschijnen op:

13 februari 2020
2 juli 2020

Het kind-ouder-leerkracht gesprek zal zijn op:
• week 46 - 2018
De ouderavonden zijn:
• in week 8 en 26 – 2020 (indien noodzakelijk kan hiervan afgeweken
worden)
.
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9. Resultaten CITO-eindtoets
In onderstaande tabel kunt u zien hoe de leerlingen van groep 8 vanaf 2013 hebben gescoord
Schooljaar
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

Schoolgemiddelde
533.2
546,2
533,4
541,6

Landelijke gemiddelde
535.7
534,9
nvt ivm < 10 leerlingen
534,5

De ontwikkelingen van onze leerlingen worden naast een eigen registratie ook gevolgd door het CITO
leerlingvolgsysteem. Hierdoor krijgt de school een goed beeld van de ontwikkeling en het niveau van leerling
en groep. Tijdig kan daar waar nodig worden bijgestuurd. Groepen verschillen van samenstelling, daardoor
kunnen zij ondanks hetzelfde lesaanbod toch verschil in uitslag geven. Soms lukt de bijsturing goed, soms
redelijk en soms ook minder. We analyseren de resultaten uiteraard om te bekijken hoe en waar ons onderwijs
nog beter kan. Dit gebeurt bij alle CITO toetsen van ons leerlingvolgsysteem.
10. Onderwijskundige rapporten en doorstroming
Als uw kind doorstroomt naar het voortgezet onderwijs of naar een andere basisschool, wordt aan deze
scholen een onderwijskundig rapport overhandigd.
Wij vinden het van groot belang te weten of wij goede adviezen hebben gegeven en of de kinderen dus na een
aantal jaren nog op het niveau zitten van ons schooladvies. Wij ontvangen van de scholen in het voortgezet
onderwijs dan ook jaarlijks de rapporten.
11. Team en groepsverdeling schooljaar 2019-2020
Het team van de Joannesschool bestaat uit:
Locatieleider:
Inoka Schroeten

i.schroeten@bs-joannes.nl

Groepsleerkrachten
Annie Kwaspen

a.kwaspen@bs-joannes.nl

Truus Creemers
Anne Marie Heijckers
Olga van der Kruijs
Paul Nijssen
Peter Wullems

t.creemers@bs-joannes.nl
a.heijckers@bs-joannes.nl
o.vanderkruijs@bs-joannes.nl
p.nijssen@bs-joannes.nl
p.wullems@bs-joannes.nl

Intern begeleider/management lid
Enith Linssen

e.linssen@bs-joannes.nl

Aanspreekpunt tijdens afwezigheid directeur/management lid
Peter Wullems, leerkracht groep 7/8
Interieurverzorgsters
Nelly Swinkels
Gerrie Geelen
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Groepsverdeling
De leerkrachten zijn op school als volgt over de verschillende groepen verdeeld:

Maandag

Truus

Anne-Marie

Paul

Peter

Dinsdag

Truus

Anne-Marie

Paul

Peter

Woensdag

Annie

Anne-Marie/Olga

Paul

Peter

Donderdag

Annie

Olga

Paul

Peter

Vrijdag

Annie/Truus

Olga

Paul

Peter

12. Medezeggenschapsraad (MR) & Gemeenschappelijke MR (GMR)
Ouders en personeel zijn middels de medezeggenschapsraad (MR) betrokken bij de formulering van nieuw
beleid en ook bij de controle op de uitvoering van eerder vastgesteld beleid door het bevoegd gezag.
De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding.
Voor onze school is gekozen voor 4 leden. De algemene taken en bevoegdheden staan vermeld in het
reglement, die op de website www.bs-joannes.nl staan.
Hieronder vermelden wij er enkele:
 De MR is bevoegd alle aangelegenheden te bespreken, die de school aangaan: ze kan
voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.
 De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.
Naast deze algemene bevoegdheden gelden een aantal bijzondere aangelegenheden.
Zo is in de wet vastgesteld, dat het bevoegd gezag over een aantal in het reglement
genoemde onderwerpen, alvorens een besluit te nemen, instemming of advies van de
voltallige (G)MR of van een van de geledingen nodig heeft.
De samenstelling van de MR is op dit moment:
Namens de ouders:
Sandra Leijssen – Hennissen (secretaris)

Namens het team:

sandra@hennissen.nl

Patrick Oomen

oomenkamminga@gmail.com

Anne Marie Heijckers (Voorzitter)
Annie Kwaspen

a.heijckers@bs-joannes.nl
a.kwaspen@bs-joannes.nl

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle basisscholen die onder het bestuur van
de Stichting Meerderweert staan. In die GMR komen algemene schooloverstijgende beleidszaken op
bestuursniveau aan de orde. Voor zaken die uitsluitend de school betreffen is en blijft de MR van de eigen
school de gesprekspartner. Het gaat in de GMR vooral om beleid ten aanzien van personeel, financiën,
huisvesting en onderhoud. De algemeen directeur overlegt met de GMR en vraagt advies of instemming.
De voorzitter van de GMR is: Mevrouw Vivian Hoeben, bereikbaar via e-mailadres: gmr@meerderweert.nl
13. Oudercomité
Alle ouders, die kinderen op onze school hebben, zijn automatisch lid van de oudervereniging, waarvan het
bestuur gevormd wordt door het oudercomité. Het oudercomité is een schakel tussen school en ouders. Zij wil
zich inzetten voor zaken, die niet aan een individueel kind gekoppeld zijn, maar een meer algemeen karakter
dragen. Dit kan variëren van het organiseren van het Sinterklaasfeest tot het opzetten of meewerken aan een
project en het versieren van de school in een bepaald thema. Verder onderhoudt het oudercomité contact met
de schoolfotograaf, die één keer per jaar foto’s maakt van de leerlingen en de groepen.
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Leden van het oudercomité:








Linda Bocken
Esther Maes
Suzanne Bontemps
Kim Versteegen
Anouk Verheggen
Sandra Leijssen
Esther Horstman

voorzitter
penningmeester

Regelmatig vergaderen de leden van het oudercomité. Plaats en tijdstip
van deze vergaderingen worden door de leden in onderling overleg
gepland. Het financieel jaarverslag wordt op school ter inzage gelegd.
Deze datum wordt nog aan u bekend gemaakt.
14. Leerlingenraad
De Joannesschool heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad is van en
voor kinderen. Ze mogen hier aangeven wat ze graag anders zouden willen op school, wat ze juist leuk vinden
en wat ze niet leuk vinden. Zo is er een ideeënbus waar alle kinderen van de school ideeën in kunnen stoppen
en hier wordt dan over gepraat.
Dit kan zijn; over speelplaatsregels, uitdelen van traktaties, schoolveiligheid enz.
Samen met deze kinderen (van elke bovenbouwgroep één) gaat de directeur in overleg en komen zo tot
oplossingen en beslissingen. De leden van het comité veranderen elk jaar en worden door de klas zelf gekozen.
15. Ouderbijdrage
Om festiviteiten en activiteiten voor de kinderen te kunnen ontplooien functioneert op al onze scholen een
oudervereniging. Het succes van zaken hangt lang niet altijd in de eerste plaats samen met een groot financieel
budget. Desondanks kunnen sommige zaken niet gerealiseerd worden zonder bijdragen van ouders hiervoor.
De VRIJWILLIGE bijdrage voor de oudervereniging op onze scholen ligt onder het landelijk gemiddelde, en de
hoogte en de bestemming ervan wordt met instemming van de oudergeleding van de school-MR vastgesteld.
Verder is in de WPO (wet primair onderwijs) opgenomen dat de toelating van een leerling niet afhankelijk mag
worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders.
Als school vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van € 32,00 per jaar. Dit is 3,20 per maand. Er wordt voor 10
maanden betaald. Kinderen die op school instromen vragen we te betalen vanaf de eerste volle maand dat ze
naar school komen.
In het begin van het schooljaar krijgen de ouders van iedere leerling een overzicht, waarop de ouderbijdrage
van dat schooljaar vermeld staat. Betaling via de bank op:
iban rekeningnummer NL49 RABO 013.59.56.161 onder vermelding van
voor- en achternaam en groep van het kind.
De ouderbijdrage wordt gebruik voor, Sinterklaasviering, Kerstviering, paaseieren zoeken, schoolexcursies,
traktaties, schoolreis, schoolbibliotheek, schoolverlaterdagen, etc.
Het bestuur van het oudercomité is de spreekbuis, de gesprekspartner, namens de ouders, aan het
schoolteam.
Als afsluiting doen wij ook een beroep op uw medewerking als ouder om mee te doen aan onze activiteiten.
16. Regeling school- en vakantietijden
Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden:
Weekdagen
Gr. 1 en 2
maandag
08.30-12.00
13.00-15.00
dinsdag
08.30-12.00
13.00-15.00
woensdag
08.30-12.15
donderdag
08.30-12.00
13.00-15.00
Vrijdag
08.30-12.00* groep 2 Vrij

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

13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
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De bel gaat om 8.25 uur, de lessen beginnen om 8.30 uur.
De ochtendpauze is van 10.00 tot 10.15 uur.
De middagpauze is van 12.00 uur tot 13.00 uur.
Groep 1 heeft op vrijdag vrij. Groep 2 gaat in de ochtend naar school.
Omdat we iedere dag inloopochtend hebben, mogen de kinderen om 08:15 uur samen met de ouders
rechtstreeks naar het lokaal lopen. ’s Middags mogen de kinderen om 12:50 uur op de speelplaats. Dan is er
ook toezicht. Wij hebben graag dat de kinderen op tijd op school zijn.
Het schooljaar begint op maandag 19 augustus 2019.
Het schooljaar eindigt op vrijdag 10 juli 2020 om 12.00 uur.
17. Vakanties en vrije dagen
Zie jaarkalender en ouderportaal
18. Bedrijfshulpverlening (BHV)
Op elke school zijn bedrijfshulpverleners aanwezig, waarvan meestal één van hen de rol vervult van
coördinator. Op onze school is dit Paul Nijssen. Per school zorgt een Arbocommissie voor de voortgang en
bewaking van ons welzijn en ons welbevinden. Op onze school is locatieleider Inoka Schroeten hiervoor
verantwoordelijk.
19. Tussenschoolse opvang (TSO) - Overblijven
Op school is de mogelijkheid aanwezig om uw kind(eren), onder toezicht van 12.00 uur tot 13.00 uur over te
blijven. De overblijfkosten zijn € 1,- per kind per keer. U kunt voor het overblijven kiezen uit:
 contant betalen
 of het kopen van een: 10-strippenkaart á € 10,00 - 20-strippenkaart á € 20,00
Wanneer u van de overblijfmogelijkheden gebruik wilt maken, dient u uw kind(eren) voor die betreffende
overblijfdag aan te melden door:
 vóór 11.45 uur telefonisch contact op te nemen met één van de overblijfouders van die betreffende dag.
Deze lijst wordt door de coördinatrice aan het begin van het nieuwe schooljaar aan u bekend gemaakt.
 vóór 10.00 uur op de betreffende dag een mailtje te sturen naar overblijverstungelroy@gmail.com (dit email-account wordt na 10.00 uur op de betreffende overblijfdag gecontroleerd op aan- en/of afmeldingen.
Vaste overblijfkinderen graag aan het begin van het schooljaar éénmalig aanmelden op één van de twee
hierboven vermelde manieren. Als uw kind dan een keer niet komt overblijven, willen wij u s.v.p. verzoeken uw
kind op één van deze manieren ook af te melden.
De coördinatrice van de TSO is mevrouw Karin Strijbosch.
E-mailadres overblijfouders:overblijverstungelroy@gmail.com

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

22. Activiteitenplanning
Ieder jaar ontvangt u een activiteitenoverzicht als bijlage bij deze gids, waarin alle activiteiten vermeld staan.
De activiteiten op deze jaarkalender zijn ook terug te vinden op ons ouderportaal of via de nieuwspagina van
onze website: www.bs-joannes.nl
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Het team van basisschool Joannes wenst jullie allen een leerzaam 2019-2020.
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