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Voorwoord 
 
Beste ouders*,  
 
 
In Nederland zijn veel basisscholen. Al die scholen verschillen in de manier van werken, in sfeer, 
in kwaliteit. Door middel van de schoolgids presenteert iedere school zich aan ouders en laat 
zien wat ze “in school” heeft. Deze schoolgids geeft u een beeld van basisschool  
De Weijerwereld, die ontstaan is uit de fusie tussen De Weijerhof en De Schelven.  
De Weijerwereld werkt nauw samen met andere scholen van OPTIMUS.  
 
De schoolgids geeft u informatie over een aantal zaken op De Weijerwereld. Tevens legt de 
school verantwoording aan u af betreffende de doelen die de school nastreeft, de activiteiten 
die de school ontplooit om die doelen te bereiken en de resultaten die de school bereikt.  
 
Aan de hand van o.a. deze schoolgids kunt u, indien u dat wenst, een inhoudelijk gesprek met de 
school aangaan, betreffende het onderwijsaanbod, de doelstellingen, de hieraan gekoppelde ac-
tiviteiten e.d.  
 
Uiteraard staat De Weijerwereld open voor constructieve opmerkingen en suggesties betref-
fende deze schoolgids of andere zaken, die de school betreffen. 
 
De schoolgids wordt ieder jaar, na instemming door de medezeggenschapsraad, aan het begin 
van het schooljaar op de website van de school gezet.  
De jaarlijks wisselende informatie, die voor ouders van direct belang is, is opgenomen in de ka-
lender. 
Wanneer u aanbevelingen heeft voor een volgende uitgave van de schoolgidsen, vinden wij het 
fijn als u ons dit laat weten. 
 
Wij hopen u van dienst te zijn met het verstrekken van deze schoolgids. 
 
Team basisschool De Weijerwereld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Waar wij ouders schrijven, bedoelen wij ook verzorgers. 
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Algemene gegevens 
 

Basisschool De Weijerwereld 
 
Weijerstraat 2 
 
5831 JV Boxmeer 
 
Telefoon: 0485-571073 
 
brinnummer:  10NZ 
 
Directeur: Lonneke Hubers 
www.deweijerwereld.nl 
dir.deweijerwereld@optimusonderwijs.nl 
 

 
 
OPTIMUS Primair Onderwijs. 
 
Bestuur en bovenschools management: 
 
Bestuursnummer: 48348 
 
College van bestuur Harrie van de Ven 
   Monique Donders 
 
Bestuursbureau van OPTIMUS Primair Onderwijs  
Bezoekadres:  Stoofweg 2 
   5361 HZ Grave 
Tel:   0485-318910 
 
www.optimusonderwijs.nl 
info@optimusonderwijs.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.optimusonderwijs.nl/
mailto:info@optimusonderwijs.nl
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Hoofdstuk 1 - De school 
 
De Weijerwereld is een basisschool in het centrum van Boxmeer. 
Het is één van de vier basisscholen in de kern Boxmeer. De Weijerwereld is één van de 40 scho-
len van Stichting OPTIMUS primair onderwijs in Grave.  

 
De Weijerwereld is een school gelegen in het Weijerpark naast cultureel centrum De Weijer. Van 
oudsher is de naam Weijer verbonden aan deze locatie. Het gebouw is in 2009 gebouwd en 
heeft ruime lokalen. Alle lokalen hebben aansluitend een leerplein. De kinderen kunnen daar 
spelen en werken. We hebben een gymzaal en een aula in gezamenlijk gebruik met cultureel 
centrum De Weijer.  

 
De naam “De Weijerwereld”  verwijst naar de locatie en de historie van de school in het cen-
trum van Boxmeer. Daarnaast willen we de kinderen voorbereiden op hun toekomst in de maat-
schappij. Ze gaan stap voor stap die wijde wereld in. We staan open voor alle culturen en willen 
graag kennismaken en begrip creëren voor alle mensen om ons heen.  
 
Optimus Primair Onderwijs 
 
Onze school maakt deel uit van de stichting Optimus Primair Onderwijs. 
Optimus omvat 38 basisscholen en 2 speciale basisscholen. De scholen staan in de gemeenten 
Grave, Cuijk, Landerd, Oss, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert. Binnen Optimus wer-
ken circa 650 medewerkers voor circa 6000 leerlingen. De omvang van de scholen varieert van 
50 tot 500 leerlingen.  
Het College van Bestuur bestaat uit Harrie van de Ven en Monique Donders. Het College is eind-
verantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt verantwoording af aan een Raad van Toe-
zicht. Iedere Optimus-school heeft een eigen directeur. Een stafbureau ondersteunt de direc-
teuren en het bestuur ten aanzien van de beleidsdomeinen Onderwijs, HRM, Facilitaire zaken 
en Financiën. Optimus wil kinderen de beste kansen bieden om zich naar hun kunnen en talent 
te ontwikkelen. Daarbij is de kwaliteit van de medewerkers en van de organisatie doorslagge-
vend. Optimus investeert dan ook maximaal in de ontwikkeling van de medewerkers en in het 
lerend vermogen van de organisatie als totaal.  
Kennisuitwisseling tussen de schoolteams en onderzoek ten behoeve van de verbetering van de 
beroepspraktijk worden door Optimus gestimuleerd. 
 
Optimus Primair Onderwijs 
Bestuurskantoor 
Stoofweg 2, 5361 HZ Grave 
(0485) 31 89 10 
www.optimusonderwijs.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.optimusonderwijs.nl/
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Hoofdstuk 2 - Waar de school voor staat 
 
Onze visie 
is als volgt verwoord: 

Veilig klimaat 
 

We creëren een duidelijke, gestructureerde, veilige omgeving waarin 
onze leerlingen goed in hun vel zitten en met plezier naar school ko-
men. We gaan respectvol en gelijkwaardig met elkaar om. We bevor-
deren positief sociaal gedrag, zowel voor het individu als voor de 
groep als geheel en hebben een open en interactieve (luister)hou-
ding.  
Elk kind is het waard om zich zó te kunnen ontwikkelen, dat het zich 
staande kan houden zowel nu als in de toekomst met behoud van 
zijn/haar unieke persoonlijkheid. 
 

Ontwikkeling kind 
staat centraal 
 

Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. We stimuleren de kinderen 
te groeien naar hun mogelijkheden en benutten hun kwaliteiten en 
talenten. Onze leerkrachten begeleiden, coachen, sturen, geven in-
structie, dagen uit en bieden oefenstof passend bij de verschillende 
behoeftes van de kinderen, zodat iedereen zich zo optimaal mogelijk 
ontwikkelt. 
 

Rust, regelmaat en 
structuur 
 

Rust, regelmaat en structuur zijn de basiselementen van ons klassen-
management, zodat iedereen kan werken in een duidelijke en voor-
spelbare omgeving. Heldere regels en afspraken in de dagelijkse routi-
nes bevorderen een rustige werksfeer.  
 

Uitdagende  
leeromgeving 

Wij werken met moderne materialen waarmee we een uitdagende 
speel- leeromgeving creëren.  We sluiten aan bij de belevingswereld 
van onze kinderen en bij de actualiteit. De kinderen leren onder an-
dere samenwerken, communiceren, onderzoeken, kritisch denken, 
problemen oplossen en zelfstandig werken. 

Ouderparticipatie 
 

Als team van De Weijerwereld zijn we samen met de ouders verant-
woordelijk voor de groei en ontwikkeling van onze kinderen.  
Wij hechten als school waarde aan een open communicatie met ou-
ders, waarbij er ruimte is voor ontmoeten, informeren en delen op zo-
wel formele als informele momenten. 
 

De kracht van het 
team 
 

Onze leerkrachten zijn experts in opvoeding en onderwijs. We werken 
vanuit een professionele houding: we zeggen wat we doen en we 
doen wat we zeggen.  
We zijn een lerende organisatie. We leren van en met elkaar en verbe-
teren ons continu. We ontwikkelen en benutten elkaars kwaliteiten. 
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Onze kernwaarden 
 

Jezelf mogen zijn: 
Ieder kind is uniek. Ieder kind wordt gezien. Wij hebben respect 
voor elkaar. 

Kwaliteit: 
Wij zijn een gedreven, enthousiast team. Professionele leerkrach-
ten richten zich op de behoefte van het kind. 

Ontwikkeling: Leerlingen en leerkrachten zijn continu in ontwikkeling. 

Resultaat: 
Het werken aan opbrengsten is motiverend voor zowel leerlingen 
als medewerkers. 

Verantwoordelijkheid: Eigenaarschap is op alle niveaus terug te vinden. 

Vertrouwen: 
Wij hebben vertrouwen in de kinderen en in elkaar. Vanuit ver-
trouwen in de ander wordt de verbinding aangegaan, waarbij je 
zegt wat je doet en doet wat je zegt. 

Humor: Plezier en een lach met de kinderen en binnen het team. 
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Hoofdstuk 3 - De organisatie van het onderwijs 
 
De schoolorganisatie. 
Wij werken met een leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen van ongeveer de 
zelfde leeftijd met elkaar één groep vormen en dezelfde leerstof aangeboden krijgen. Daarbin-
nen passen de leerkrachten de wijze van instructie en begeleiding aan, aan de behoefte van het 
kind. 
De groepen 1-2 zijn gemengde groepen, daarin zitten leerlingen van groep 1 en groep 2. In deze 
groepen komen door het jaar heen ook de instromers.  
 
De medewerkers van de school. 
De directeur :  
Directeur Lonneke Hubers. Zij houdt zich bezig met o.a. schoolorganisatie, onderwijsinhoud, 
coachen en begeleiden van leerkrachten, contacten met andere scholen in een directeurenover-
leg, contacten met instanties, enz.  
 
De groepsleerkrachten:  
Zij hebben in de taak om ervoor te zorgen dat het onderwijsleerproces tot uitvoer wordt ge-
bracht; daarnaast hebben zij taken in de zin van klas overstijgende zaken zoals o.a. het organise-
ren van schoolactiviteiten, scholing, vergaderingen enz. Ook het onderhouden van contact met 
de ouders is een belangrijke taak voor de leerkracht.  

 
De Intern leerlingbegeleider (IB-er):  
Bij Elma Boumans kan de leerkracht terecht met vragen over leerlingen. Zij organiseert de zorg 
op school door leerlingenbesprekingen en toetsbesprekingen te plannen. Zij bespreekt met de 
leerkrachten de zorgleerlingen en begeleidt de leerkracht hierbij. Zij bekijkt, samen met de leer-
kracht, welke leerlingen extra zorg nodig hebben. Zij beheert de orthotheek, waarin allerlei ma-
terialen staan die gebruikt worden om kinderen te helpen. Als er externe hulp voor een leerling 
ingeschakeld moet worden, wordt dit door haar geregeld.  Ouders met een specifieke zorgvraag 
over hun kind kunnen ook bij haar terecht. 

 
Taalcoördinatoren: 
Maaike Simons en Sandra v Buijtene zijn de taalcoördinatoren binnen de school. Zij houdt 
zich bezig met de taalontwikkeling binnen de school en dragen zorg voor het uitvoeren van 
het taalplan.  
 
Rekencoördinatoren: 
Denise de Vlam, Hanneke Bongarts en Ilona Kusters-Weijers zijn de rekencoördinatoren bin-
nen de school. Zij houden zich bezig met de rekenontwikkeling binnen de school en dragen 
zorg voor het uitvoeren van het rekenplan.  
 
Cultuurcoördinator en verbondenonderwijs: Imke Kosman 
Imke koppelt educatieve uitjes aan onderwijsinhouden op de leerlijnen van natuur en tech-
niek, geschiedenis en aardrijkskunde. Tevens draagt zij zorg dat de culturele vaardigeden als 
muziek, drama, dans en handvaardgheid verbonden wordt aan de lopende projecten. Op 
deze manier gaan we betekenisvol en effectief om met ons onderwijsprogramma. Leer-
krachten dragen zogt voor het programma in de groep, Imke zorgt voor de doorgaande lijn 
en voorkomt overlap. 
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Coördinatoren Internationalisering: Imke Kosman en Maaike Simons 
 
De ICT-ers:  
Martin v Limbeek, Danny Broekmans. Zij zorgen ervoor dat het netwerk en de computers goed 
werken. Zij geven impulsen aan het gebruik van computers in het onderwijs. 
 
Urentabel 
De Wet Primair Onderwijs (WPO) schrijft niet exact voor hoeveel uren er aan rekenonderwijs of 
aan taalactiviteiten besteed moeten worden. De school dient de onderwijsuren naar evenredig-
heid te verdelen over de vak- en vormingsgebieden. De school heeft hier dus een bepaalde mate 
van vrijheid in. In iedere groep is een rooster aanwezig waarop exact het tijdstip en de duur ver-
meld staan van een bepaalde activiteit. In het schoolplan is een overzicht hiervan opgenomen. 
 
Leerstofopbouw 
In groep 1-2 werken we met thema’s en gaan we uit van de leef- en ervaringswereld van het 
kind. De individuele ontwikkeling van het kind is de norm voor de onderwijskundige aanpak. Het 
leerstofaanbod wordt met behulp van een methode beredeneerd vormgegeven. De leerkracht 
geeft eigen invulling aan de thema’s, passend bij de onderwijsbehoefte van zijn/haar groep.  
In groep 3 starten we met het aanvankelijk lees- en schrijfproces. Daarna gaan ook de kennis- en 
vaardigheidsontwikkeling en het groepsproces een belangrijke rol spelen. De kinderen leren hier 
lezen, taal, schrijven en rekenen. Deze worden volgens een methodische aanpak aangeboden. 
De wereldoriëntatie wordt in aparte vakgebieden aangeboden, maar deze zijn met elkaar ver-
bonden door de verhaallijn en de aanpak. 
 
Gebruik van methodes 
We gebruiken de volgende methodes: 

Voorbereidend taal 
en rekenen 

Kleuterplein, CPS-mappen, Met sprongen vooruit 

Aanvankelijk lezen Lijn 3 

Technisch lezen Atlantis 

Begrijpend lezen Atlantis 

Taal en spelling Taalactief 4 
DT-boek voor werkwoordspelling 

Engels Groove me 

Rekenen Wereld In Getallen 5, Met sprongen vooruit 

Schrijven Klinkers  

Soc. Emot. Ontw Kwink en aanpak “Gouden weken” 
Werkvorm: groepsgeluk, sociogrammen Parnassys 
daarnaast de signaliseringslijst “Zien!” groep 3 t/m 
8) Kijk! Groep 1-2 

Verkeer Klaar over 
Orientatie op Wijzer ‘Verkeer’ 

Geschiedenis Wijzer 

Aardrijkskunde Wijzer 

Natuur en Techniek Wijzer  

Beweging Basislessen 

Muziek 1,2,3 Zing 

Drama Dramaonline 

Creatieve vakken en cultuur Cultuurprogramma Boxmeer, Cultuurbeleidsplan 
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Het brede curriculum vraagt ons na te denken over aanbod m.b.t. burgerschap, Wetenschap 
&Techniek, ICT-basisvaardigheden, executieve functies, cultuur educatie en mediawijsheid. 
Op dit moment is in ons aanbod alles terug te vinden, echter het dient nog vastere vorm en ka-
ders te krijgen. Vanuit het koersplan van Optimus zullen we hier met onze collega -scholen vorm 
aan geven. 
 
Pedagogisch handelen 
Onze leerkrachten zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoe-
dende) taak: de leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat 
leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan.  
Leerkrachten creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaar-
deerd en gerespecteerd voelen. Kinderen zijn ingesteld op ontwikkeling en leren. Zij zijn voort-
durend bezig hun kennis, begrip en vaardigheden te vergroten. Zij hebben daar een innerlijke 
motivatie voor.  
De voorwaarden voor deze motivatie zijn de drie basisbehoeften: relatie, competentie en auto-
nomie. Omgaan met verschillen betekent voor ons: aansluiten bij deze drie basisbehoeften.  

 
Een nadere uitwerking: 
 
Relatie: Een kenmerk van deze basisbehoefte is dat alle kinderen zich veilig en aanvaard voelen 
(emotioneel vrij zijn). Leerkrachtgedrag hierbij kenmerkt zich o.a. door luisteren, beschikbaar 
zijn voor het kind, zich kunnen verplaatsen in gevoelens en de kenmerken van het kind, vertrou-
wen stellen, afspraken maken en nakomen, stelling nemen in woord en daad tegen racisme, dis-
criminatie en pesten en rekening houden met behoefte aan veiligheid en acceptatie. 
Competentie: Een kenmerk van deze basisbehoefte is, dat leerkrachten het zelfvertrouwen van 
alle kinderen versterken. Leerkrachtgedrag hierbij kenmerkt zich door o.a. positieve feedback te 
geven op het werk, vertrouwen in de mogelijkheden van de kinderen hebben en dit laten mer-
ken, hoge verwachtingen hebben van het kind, uitgaan van wat het kind kan, reflecteren op wat 
het kind doet, een taakgerichte, motiverende sfeer scheppen in de groep en bevorderen dat kin-
deren successen aan zichzelf toeschrijven. 
Autonomie: Een kenmerk van deze basisbehoefte is het bevorderen van zelfstandigheid bij en 
het nemen van verantwoordelijkheid door alle kinderen. Leerkrachtgedrag hierbij kenmerkt zich 
o.a. door ruimte geven om ervaringen en ideeën in te brengen, kinderen verantwoordelijkheid 
laten nemen voor het eigen gedrag, zelfstandig problemen leren oplossen, proces van sturend 
leren, via leren en samenwerkend leren naar zelfstandig leren te komen, begeleiden van de leer-
ling in het maken van keuzes, het kind uitdagen tot meedenken, meebeslissen en zelfreflectie. 
Onze leerkrachten begeleiden de kinderen wat ervoor zorgt dat de kinderen het werk zelfstandig 
(samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke afspraken: 
 

• De leerkrachten zorgen voor een ordelijke klas 
• De leerkrachten zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving 
• De leerkrachten gaan positief en belangstellend met de leerlingen om (kennen de leer-

lingen) 
• De leerkrachten zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen 
• De leerkrachten bieden de leerlingen structuur 
• De leerkrachten zorgen voor veiligheid 
• De leerkrachten hanteren de afgesproken regels en afspraken 
• De leerkrachten laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken 
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Didactisch handelen 
Op onze school geven de leerkrachten op een effectieve wijze vorm aan gedifferentieerd onder-
wijs (werken met groepsplannen). We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de 
verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstan-
digheid van de leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken. Onze ambities zijn: 

• De lessen zijn goed opgebouwd 
• De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus 
• De leerkrachten geven directe doelgerichte instructie 
• De leerkrachten zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen 
• De leerlingen werken zelfstandig samen 
• De leerkrachten geven ondersteuning en hulp (vaste ronde) 
• De leerkrachten laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren 
• De leerkrachten zorgen voor differentiatie in aanbod 
• De leerkrachten zorgen voor tempo differentiatie  

 
Actieve en zelfstandige houding van de leerlingen 
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden 
daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandig-
heid vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwik-
kelen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen verantwoordelijkheid niet betekent dat de 
leerkrachten de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten.  
 
Leerkrachten begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”:  
leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.  

• De leerkrachten betrekken de leerlingen actief bij de lessen 
• De leerlingen werken met dagtaken en weektaken 
• De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie) 
• De taken van onze leerlingen bevatten moet- en keuze-opdrachten 
• De leerkrachten laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteu-

nen 
• De leerkrachten leren de leerlingen doelmatig te plannen 

 
Klassenmanagement 
Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat 
onze leerkrachten pas succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de 
leerlingen goed kunnen organiseren.  

• De leerkrachten zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal 

• De leerkrachten hanteren heldere regels en routines 

• De leerkrachten voorkomen probleemgedrag 

• De leerkrachten zorgen ervoor dat de lesactiviteiten goed georganiseerd zijn 
 
Katholieke identiteit 
Onze school is een Katholieke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is 
verweven in ons onderwijs. We besteden aandacht aan geestelijke stromingen en de diversiteit 
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hierin. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal- emotionele ont-
wikkeling (omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief 
burgerschap en sociale cohesie. Het internationaliseringsproject is een prachtig middel waarin 
deze gebieden samen komen. We leren over verschillende culturen en elkaars uitgangspunten. 
We vieren de feesten die aansluiten bij de katholieke grondslag en maken kennis met de feesten 
van de overige geloofsovertuigingen. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede 
wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.  
 
Huiswerk 
De kinderen vanaf groep 6 krijgen structureel huiswerk. 
Onder huiswerk verstaan we dat werk dat door alle kinderen buiten schooltijd en buiten de 
school gemaakt moet worden. De kinderen leren hierdoor te plannen en de tijd in te delen per 
dag en per week. We bevorderen met het huiswerk het zelfstandig werken, zodoende leren ze 
en wennen ze aan zaken die in het voortgezet onderwijs goed van pas komen. De kinderen van 
andere groepen krijgen een enkele keer een opdracht mee naar huis. Op individuele basis kan er 
ook in andere groepen afspraken gemaakt worden voor werk dat thuis gemaakt wordt. 
 
Schoolbieb 
We hebben een bibliotheek in de school en de Boxmeerse bibliotheek naast onze school in de 
Weijer. We maken van beide gebruik. 
 
Stages 
De school biedt ieder jaar studenten van de Pabo en studenten van het ROC (Regionaal Oplei-
dings Centrum) de gelegenheid om stage te lopen. Een bijzondere vorm van stagelopen is het 
LIO-schap (Leerkracht In Opleiding). Een LIO-student zit in het laatste jaar van zijn/haar oplei-
ding. De LIO-student loopt langere tijd stage en het is de bedoeling dat die, na een inwerkperi-
ode, zo zelfstandig mogelijk als groepsleerkracht aan de slag gaat. 
 
Vanaf schooljaar 2021-22 kennen wij ook ALPO studenten, zij volgen de universitaire opleiding 
tot basisschoolleerkracht. 
 
De coordinatie van alle stages is in handen van Ilona Weijers, leerkracht groep 3. 
De studenten stemmen in alle gevallen eerst af met hun mentor. 
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Hoofdstuk 4 - Zorg voor het kind 
 
De school probeert zoveel mogelijk preventief (= problemen/achterstanden proberen te voorko-
men) en zo weinig mogelijk curatief (= problemen/achterstanden oplossen) te werken. Uit aller-
lei onderzoeken blijkt dat een eventuele (taal)achterstand zo snel mogelijk verholpen dient te 
worden.  
De preventie begint al bij het aanmelden van nieuwe leerlingen. 
Bij de aanmelding van de nieuwe, 4-jarige leerlingen, wordt ingegaan op de voorgeschiedenis 
van het kind, vanaf de zwangerschap tot de dag van aanmelding. De school hanteert hiervoor 
een uitgebreide intake-lijst. De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in onze regio werken 
met observatie-lijsten, de KIJK-lijst genoemd. Wij verwachten van ouders dat zij deze lijst over-
dragen aan de basisschool. 
 
Afstemming 
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoef-
ten van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met doelen op rekenen, lezen, taal, 
spelling en sociaal emotionele ontwikkeling. Alle leerkrachten beschikken over een groepskaart 
met daarop de bevorderende en belemmerende kenmerken van hun leerlingen en hun onder-
wijsbehoeften. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een plan op. In het plan 
onderscheiden we de basisgroep (2 ster), de zorggroep (1 ster) en de verrijkingsgroep (3 ster). 
De leerkrachten stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en onder-
wijsbehoeften van de leerlingen in een groep. Gedurende het schooljaar worden er aanpassin-
gen op deze driedeling gemaakt op basis van observaties van de leerkracht of methoderesulta-
ten. De halfjaarlijkse herfomulering van doelen geeft de grote lijn aan. De nuancering van het 
aanbod is te zien in de kortere planningen van blokken tussen de vakantieperiode/een rekenblok 
of andere logische periodieken. 

 
 
Excellentiebeleid 
We hebben hoge verwachtingen van de kinderen. We dagen ze uit op hun niveau. Vooraf toet-
sen, compacten en verbreden zijn onderdeel van de aanpak voor meer-en hoogbegaafden. Deze 
kinderen kunnen ook gebruik maken van de peergroep Dolfijn van het Samenwerkingsverband. 
Door samenwerken, leren van en met elkaar, stimuleren ze elkaar in uitblinken. Daarnaast ge-
bruiken we verschillende programma’s waarmee we de kinderen uitdagen, stimuleren en laten 
ontwikkelen zoals bijvoorbeeld Junior Einstein, uitdagende rekenopdrachten, Papillon in samen-
werking met Het Elzendaalcollege etc.  
 
 
Passend Onderwijs 
Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs. Wij zijn het eens met de stelling dat zo veel 
mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij hebben een zorgplicht. 
De wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Dat betekent dat schoolbesturen, in 
ons geval OPTIMUS, ervoor verantwoordelijk zijn dat elk kind een goede onderwijsplek geboden 
wordt. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere regu-
liere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden nauw betrok-
ken. In het systeem van passend onderwijs krijgen scholen die samenwerken in een samenwer-
kingsverband geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Dit zijn de zogenaamde zorgarrangementen. Hiervoor wordt het geld dat voorheen aan 
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rugzakjes en ambulante begeleiding werd besteed, op een andere manier verdeeld. De samen-
werkende scholen maken een plan om er met dat geld voor te zorgen dat iedere leerling binnen  
 
het samenwerkingsverband passend onderwijs krijgt. In het ene samenwerkingsverband zullen 
scholen dat anders organiseren dan in een ander samenwerkingsverband. Het samenwerkings-
verband waar De Weijerwereld mee te maken heeft is Stromenland 2507 (zie ook website 
www.stromenland.nl).  

 
Er zijn verschillen tussen regio's in de manier waarop onderwijs aan leerlingen met extra 
ondersteuning eruit ziet. Het idee daarbij is dat scholen binnen een samenwerkingsverband heel 
gericht kunnen nagaan wat er nodig is voor hun leerlingen en op maat ondersteuning kunnen 
aanvragen.  
In de praktijk op De Weijerwereld betekent dit dat de kinderen die specifieke zorg nodig hebben 
zoveel mogelijk binnen de eigen groep begeleiding krijgen. Er is een intern begeleider die de 
zorg voor deze leerlingen coördineert. Voor deze kinderen wordt een groeidocument opgesteld 
en een ontwikkelingsperspectief (OPP). Deze OPP’s worden met de ouders besproken in een 
overleg.  
 
Voor kinderen met een grotere zorgbehoefte kan een aanvraag voor een zorgarrangement wor-
den aangevraagd via een Multi Disciplinair Overleg (MDO) en indien er sprake is van handelings-
verlegenheid kan er een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs worden aangevraagd bij 
de Toelatingscommissie (TC). Ook hierbij zijn ouders nauw betrokken. In ons school ondersteu-
ningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen 
bieden. 
Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven 
van extra ondersteuning. 

• Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel 

• Onze school biedt basisondersteuning 

• De ouders hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel 

• De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen 

 
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen m.n. groep 1 t/m 4. 
Regelmatig wordt het werk van ieder kind, ook van kinderen uit groep 1 t/m 4, door de leer-
kracht beoordeeld. Deze beoordeling, wordt door de leerkracht in de groepsadministratie gere-
gistreerd. Ook van mondelinge beurten worden aantekeningen gemaakt door de leerkracht. De 
leerkracht brengt als het ware de dagelijkse ontwikkeling van het kind in beeld.  
In groep 1-2 wordt de leerling d.m.v. observaties tijdens spel en werk in beeld gebracht. We noe-
men dit “het volgen van de ontwikkeling van de leerling op korte termijn”. We gebruiken hier-
voor “KIJK”. Vanaf groep 3 volgen we de leerlingen met methode gebonden toetsen. 
Daarnaast gebruikt de school toetsen uit Cito-Leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen van groep 
3 t/m 8. Tweemaal per jaar worden er in alle groepen deze landelijk genormeerde toetsen afge-
nomen op het gebied van taal, lezen, rekenen. De gegevens die deze toetsen opleveren worden 
gebruikt om te kijken of het kind voldoende vorderingen maakt en om te zien of ons aanbod vol-
doende is. Is dat niet het geval dan wordt de intern leerlingbegeleider ingeschakeld om met de 
groepsleerkracht te kijken wat er aangepast moet worden. Het leerlingvolgsysteem verschaft ge-
gevens over het kind betreffende zijn/haar hele basisschoolperiode. De school volgt de ontwik-
kelingen dus van jaar tot jaar, op de lange termijn en krijgt zodoende een prima beeld van de 
cognitieve ontwikkeling van uw kind. De korte en lange termijnontwikkeling geven samen een 
volledig beeld van de ontwikkeling van uw kind. 
 

http://www.stromenland.nl/
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Samenwerkingsverband Stromenland 
Ondersteuningsplatform Land van Cuijk 
 
Wat is Samenwerkingsverband Stromenland? 
Sinds de invoering van Passend Onderwijs in augustus 
2014 werken binnen het Samenwerkingsverband (SWV) 
Stromenland de basisscholen nauw samen met de scho-
len voor speciaal basisonderwijs (SBO) en de scholen voor speciaal onderwijs (SO) om de best 
passende zorg voor alle leerlingen te realiseren.  
Het SWV organiseert een doorlopende lijn voor extra zorg aan kinderen van 4 t/m 12/13 jaar bij 
wie de ontwikkeling niet (meer) vanzelfsprekend verloopt en er sprake is van speciale ondersteu-
ningsbehoeften. Het Samenwerkingsverband is onderverdeeld in zes ondersteuningsplatforms, 
waarvan het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk er één is. 
 
Welke kinderen komen in aanmerking voor extra zorg? 
Alle kinderen die extra ondersteuning behoeven op één van de volgende gebieden: 

• Gedrags- en sociaal-emotionele ontwikkeling 

• Lichamelijke en/of motorische ontwikkeling 

• Werkhouding en concentratie  

• Onderwijs-/ leerontwikkeling 
 
Waaruit bestaat die extra zorg? 
Deze zorg kan bestaan uit de volgende onderdelen: 
 

1. Preventieve zorg 
Niet ieder kind blinkt uit in leren en is een toonbeeld in ijver en gedrag. Dit hoeft geluk-
kig ook niet. Maar stelt u zich eens voor dat het kind minder goed mee kan komen, vaak 
niet speelt, geen zin meer heeft om naar school te gaan, zich verveelt op school, geen 
uitdaging meer heeft, geen vriendjes heeft, thuis niets meer vertelt over school etc. 
Wellicht heeft het kind dan extra begeleiding nodig op school. Na overleg met de intern 
begeleider van de basisschool en met toestemming van ouders, komt een deskundig on-
dersteuner van het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk mee kijken in de klas; advie-
zen geven aan de leerkracht; meedenken met school en ouders.  Gewoon om het kind 
te leren wat het zelf aankan. Of om het leerplezier te verhogen en te voorkomen dat het 
kind (nog) meer in zijn  of haar ontwikkeling gehinderd wordt. 

 
2. Arrangementen 

Wanneer voor langere tijd ondersteuning nodig geacht wordt, kan een arrangement 
aangevraagd worden bij de Arrangementencommissie van het Ondersteuningsplatform 
Land van Cuijk. Een arrangement biedt de deskundig ondersteuner de mogelijkheid om 
voor een langere periode, meer intensief bij een kind, zijn/haar ouders en school be-
trokken te blijven. 

 
3. Verwijzing naar een andere vorm van onderwijs 

Als het leer- en/of gedragsprobleem ernstig is, is aangepast onderwijs wellicht wenselijk. 
In dat geval zoekt de basisschool -samen met ouders- naar een passend aanbod voor het 
kind. Wanneer verwijzing nodig geacht wordt, zal er door de Commissie Toelaatbaarheid 
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van het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk beoordeeld worden of een toelaatbaar-
heidsverklaring (TLV) voor een andere vorm van onderwijs afgegeven kan worden. 

 
 

Contact 
Het contact met het samenwerkingsverband verloopt via de intern begeleider. 
Ondersteuningsplatform Land van Cuijk 
Postbus 306 
5430 AH Cuijk 
Telefoonnummer: 0485-209001 
Email: infooplvc@stromenland.net 
www.stromenland.nl  

mailto:infooplvc@stromenland.net
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Nieuwe leerlingen. 
Nieuwe leerlingen kunnen worden aangemeld door een afspraak te maken met de directeur. In 
verband met de planning is het belangrijk dat toekomstige 4-jarigen tijdig ingeschreven worden. 
Rond februari willen we graag alle inschrijvingen hebben van de kinderen die vóór oktober van 
het schooljaar daarop vier jaar worden. Tijdens het gesprek met de directeur is er gelegenheid 
de school te bekijken, vragen te stellen en eventueel het aanmeldingsformulier in te vullen en in 
te leveren. Dit kan ook later gebeuren. Er wordt ook gesproken over de onderwijsbehoefte van 
de toekomstige leerling en of de school hieraan kan voldoen. Het moment van instromen ligt bij 
de vierde verjaardag van het kind. Vlak voor de 4e verjaardag krijgt de vierjarige met zijn/haar 
ouders de uitnodiging om kennis te maken na schooltijd. Er is dan in alle rust tijd om de leer-
kracht te spreken, te kijken in de groep. Waar is mijn kapstok? Waar staat de stoel? Etc. 
In overleg met ouders en de leerkracht wordt de exacte startdatum afgesproken, meestal is dit 
de dag na de vierde verjaardag van het kind. Hierbij wordt rekening gehouden met feestdagen 
en vakanties. Tussentijds aanmelden is altijd mogelijk. 
 
De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs 
Gedurende het hele schooljaar worden de leerlingen voorbereid op de overstap naar het voort-
gezet onderwijs. 

o Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een preadvies. Dit geeft de ouders een 
indicatie naar welke vormen van voorgezet onderwijs hun aandacht uit moet gaan. 

o In september houden we een informatieavond voor de ouders van groep 8.  
o Gedurende de hele periode krijgen de leerlingen informatie over scholen voor voortge-

zet onderwijs in Boxmeer en de regio. 
o Er zijn diverse open dagen op de verschillende scholen voor V.O. 
o In februari zijn adviesgesprekken met de leerlingen en de ouders. Het advies van de  

basisschool is leidend voor de aanname op een school voor voortgezet onderwijs. 
o In maart schrijven de ouders hun kind in op een school voor voortgezet onderwijs. 
o Eind april/begin mei krijgen de ouders bericht over de plaatsing van hun kind. 
o Eind april maken alle leerlingen van groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs. 
o In mei komen de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs binnen.  
o In juni bezoeken alle kinderen de gekozen locatie van het voortgezet onderwijs. 

 
Impliciet wordt er vaak aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. Regel-
matig komt het voortgezet onderwijs ter sprake en wordt de leerlingen een bepaalde houding 
bijgebracht wat betreft zelfstandig werken e.d. om de overgang naar het voortgezet onderwijs 
zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
We blijven onze schoolverlaters volgen. Hieruit blijkt dat na drie jaar voortgezet onderwijs onze 
adviezen voor een heel groot deel kloppen.  
 
Informatiebescherming en privacy 
Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van digitale informatie en ict. We maken 
gebruik van digitale systemen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. De 
hoeveelheid data, waaronder persoonsgegevens groeit en dat brengt nieuwe 
verantwoordelijkheden en risico’s met zich mee. Het is belangrijk om informatie goed te 
beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan.  
Privacy is een grondrecht. Wij doen er dan ook alles aan om de informatiebeveiliging en privacy 
goed te regelen – technologisch, in beleid en in gedrag. Optimus heeft een strikt beleid voor 
informatiebeveiliging en privacy (IBP). Bovendien zijn wij net als elke organisatie gebonden aan 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 door de Autoriteit 
Persoonsgegevens wordt gehandhaafd. De AVG stelt regels voor de omgang met  
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persoonsgegevens.  
Het uitgangspunt van de wet is dat de privacy leidend is en dat organisaties verantwoordelijk zijn 
voor de juiste omgang met privacyrechten. Leerlinggegevens zijn uiteraard ook 
persoonsgegevens. Vaak bevatten leerlinggegevens gevoelige informatie zoals over gezondheid, 
gedrag, godsdienst, seksuele voorkeur of over de thuissituatie. Deze gevoelige gegevens zijn 
bijzondere persoonsgegevens. Die mogen alleen worden vastgelegd als dat strikt noodzakelijk is. 
De scholen van Optimus gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van leerlingen en 
medewerkers en zijn transparant naar ouders, leerlingen en medewerkers over welke 
persoonsgegevens ze op welke wijze verwerken en welke rechten ouders, leerlingen en 
medewerkers daarbij hebben. Rechthebbenden hebben altijd de mogelijkheid inzicht te krijgen 
in welke gegevens we op welke manier vastleggen. Een ding staat vast: Optimus is gedreven om 
de privacy van leerlingen en medewerkers goed te beschermen. 
 
Het dossier van de leerling voldoet aan de normen: 

o voldoende, dus noodzakelijk voor het doel waarvoor ze gebruikt worden; 
o ter zake dienend  
o juist en nauwkeurig. 

De school zorgt voor een deugdelijke en adequate beveiliging van de gegevens en neemt de ge-
heimhouding in acht. Met uitzondering van wettelijke verplichtingen (onderwijsinspectie, leer-
plichtambtenaar, GGD en scholen waar de leerlingen na onze school naar toe gaan) worden zon-
der toestemming van de ouders geen gegevens aan derden ter beschikking gesteld. 
De gegevens worden vijf jaar na het vertrek van de leerling bewaard, de zogenaamde bewaarter-
mijn. Na afloop van deze termijn worden de gegevens vernietigd.  
 
Recht op informatie hebben 
Alle ouders hebben recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Wij hanteren hierbij 
de gangbare regels. Ouders hebben het recht om het dossier van hun kind in te zien (inzage-
recht). Om het dossier te raadplegen, maakt de ouder een afspraak met de directeur. De ouders 
mogen de school verzoeken de gegevens te corrigeren. Daarbij moeten ze de gewenste wijzin-
gen aangeven. De school is alleen verplicht om te corrigeren als de feitelijke gegevens onjuist 
zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn of op een 
andere wijze in strijd met een voorschrift van de AVG of een andere wet zijn verwerkt. 
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Hoofdstuk 5 - Ouders en hun betrokkenheid bij de school 
 
De ouders en de school mogen van elkaar een open, eerlijke, constructieve houding met respect 
voor elkaars positie, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verwachten. Kortom: de school 
vindt het belangrijk dat de ouders sterk betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. 

 
Werving van ondersteunende ouders 
De school maakt op vele terreinen vaak gebruik van de hand- en spandiensten van de ouders. 
De ouders worden op diverse manieren benaderd. 
Iedere groep heeft een klassenouder. Als de groepsleerkracht aangeeft dat zij/hij op een be-
paald gebied hulp van ouders wil hebben, benadert de klassenouder andere ouders. Deze on-
dersteuning van u bij activiteiten is onmisbaar voor de school. Zonder deze hulp zou een aantal 
activiteiten niet of in mindere mate uitgevoerd kunnen worden. 

 
Inspraakmogelijkheden van de ouders 
Officiële inspraak of medezeggenschap hebben ouders via de oudergeleding van de MR. Ook de 
ouderraad, de klassenouders, ouders die anderszins bij de school betrokken zijn, hebben alle-
maal de mogelijkheid tot inspraak. De school wil graag met u allen ‘in gesprek komen en blijven’ 
om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen verzorgen.  
 
Het Prikbord 
Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief, het Prikbord. Ouders ontvangen de nieuwsbrief in hun 
mailbox en kunnen deze nieuwsbrief lezen op de website van de school. Dit periodiekje infor-
meert u over allerlei zaken die de komende periode aan de orde zijn op school. Ook de Mede-
zeggenschapsraad en de Ouderraad kunnen, indien dit aan de orde is, informatie via deze 
nieuwsbrief verstrekken. Verder kunnen wij informatie vanuit instanties, die van belang zijn voor 
ouders en kinderen van 4 tot 12 jaar plaatsen. Dit is herkenbaar als “post van buiten”.  

 
Algemene informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar houden groepsleerkracht van groep 3 t/m 8 een algemene in-
formatieavond. Op deze avond krijgt u informatie over het programma en de werkwijze in een 
bepaalde groep. De datum staat aangegeven op de jaarkalender. De groepen 1-2 informeren 
hun ouders middels een mailing dit i.v.m. de instroom gedurende het hele schooljaar. Zij spreken 
alle ouders frequenter bij de start op school en voeren het 6 wekengesprek. Bij vragen zijn ou-
ders altijd welkom bij alle groepen. 
  
Kijkmiddagen op school: “Rode loper weken” 
Twee keer per jaar zijn er een “rode loper week”. Wij leggen dan op maandag-woensdag en vrij-
dagmiddag van 14.00 tot 14.45 uur de spreekwoordelijke ‘rode loper’ uit voor onze ouders. U 
bent dan van harte welkom om wat langer te kijken in de school. De leerlingen mogen hun ou-
ders een rondleiding geven door de klas, hun werk laten zien en een kijkje laten nemen in de 
rest van de school. Deze weken zijn aangegeven in de jaarkalender. 

 
Rapporten en oudergesprekken 
Aan het begin van het schooljaar starten we met een (facultatief) startgesprek. U maakt kennis 
met de leerkracht en kunt daarin specifieke eigenschappen van uw kind toelichten. Tevens wor-
den de verwachtingen over en weer besproken.  
In november wordt over elk kind een kort verslag over zijn/haar welbevinden geschreven en 
twee maal per jaar (februari – juni/juli) krijgen de kinderen een rapport en een overzicht van de 
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gemaakte citotoetsen. 
 
In het eerste verslag ligt de nadruk op de sociaal emotionele ontwikkeling. Het rapport geeft een 
beeld van de ontwikkelingen over de afgelopen periode. 
Ieder rapport wordt gevolgd door een oudergesprek. Bij de eerste twee gesprekken verwachten 
we alle ouders. Deelname aan de derde ronde is facultatief en kan op initiatief zijn van de ouder 
of van de leerkracht. Bij  groep 7 wordt bij het derde gesprek een preadvies V.O. gegeven. 
Op deze momenten heeft u 15 minuten de gelegenheid om met de groepsleerkracht over de 
ontwikkeling van uw kind te praten. Wij vinden het belangrijk dat in groep 6, 7 en 8 de kinderen 
bij het tweede en derde gesprek ook aanwezig zijn.  
 
Intekenen verloopt via Parro.Als de tijd die voor het gesprek gepland staat onvoldoende blijkt te 
zijn kunt u ter plekke een vervolg afspraak met de groepsleerkracht maken. Via het prikbord 
leest u wanneer en hoe u zich kunt inschrijven voor dit rooster. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad toetst en volgt het beleid van de school. De directeur van de school 
is adviseur van de MR. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. Het ouderge-
deelte van de MR wordt door de ouders gekozen, het personeelsgedeelte door het team van de 
school. De MR mag alle beleidszaken die de school betreffen bespreken.  
Hij mag voorstellen aan de school doen en standpunten kenbaar maken. De MR werkt aan de 
hand van een medezeggenschapsreglement dat aangeeft in welke gevallen instemming of advies 
aan de school gegeven mag/moet worden. De leden van de MR hebben gezamenlijk een activi-
teitenplan opgesteld. De MR informeert de ouders jaarlijks middels een jaarverslag over de acti-
viteiten die de MR in het afgelopen jaar heeft ontplooid. 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
De GMR van OPTIMUS bestaat in de ideale situatie uit veertien leden waarvan de helft uit ou-
derleden bestaat. Alle leden zijn voorgedragen via een MR van een bij OPTIMUS primair onder-
wijs aangesloten school. De GMR vergadert circa tien keer per jaar op vooraf vastgestelde data 
en locaties. Tijdens een deel van elke GMR-vergadering is een afvaardiging van de centrale direc-
tie aanwezig.  
De GMR heeft advies- en instemmingsbevoegdheid voor een aantal onderwerpen die op  
bovenschools niveau geregeld worden. 

 
De ouderraad (OR) 
De ouderraad tracht de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen door het 
verlenen van hand- en spandiensten. Zij doet dit aan de hand van een huishoudelijk reglement. 
Er wordt o.a. hulp geboden bij: de schoolaankleding, sportdag, culturele activiteiten, vieringen. 
De ouderraad beheert de ouderbijdrage. 

 
Ouderbijdrage 
De school organiseert een heleboel activiteiten die niet door de overheid betaald worden zoals: 
traktaties met sinterklaas, sportdag, schoolreis,  kosten die voor excursies gemaakt worden, enz. 
De Ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van € 30,00 per kind. In het Prikbord van okto-
ber/november zal gemeld worden wanneer dit bedrag overgemaakt kan worden op rekening-
nummer NL54RABO01738.62.853 t.a.v. Ouderraad De Weijerwereld onder vermelding van de 
voor- en achternaam van de kinderen.  
Voor de kosten van het schoolverlaterskamp, dat jaarlijks gehouden wordt voor groep  8, wordt 
een afzonderlijke bijdrage gevraagd. 
U bent niet verplicht om de ouderbijdrage te betalen, leerlingen worden nooit uitgesloten van 
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een schoolactiviteit. Het budget dat de school van de overheid krijgt is zodanig dat we dit nodig  
 
hebben voor leermiddelen e.d.. Naar gelang de school extra inkomsten heeft kan zij dus ook ex-
tra activiteiten voor de kinderen initiëren. Mocht u problemen hebben met het betalen van de 
ouderbijdrage, neem dan contact op met de directie van de school. 
 
Klassenouder 
Iedere klas heeft een klassenouder. Zij zijn verbonden aan één bepaalde groep. Ze coördineren 
activiteiten voor deze groep en ondersteunen de leerkracht (indien gewenst) bij activiteiten.  
 
 
 
Klachtenprocedure. 
Indien ouders op onze school klachten hebben over het onderwijs of een persoon, dan kunnen 
zij daarmee altijd terecht bij de leerkrachten en/of de directie. Er zijn twee contactpersonen wat 
betreft intimidatie en machtsmisbruik binnen onze school. Zij hebben de taak te luisteren en 
door te verwijzen. Zij gaan zeer vertrouwelijk om met de klacht, maar beoordelen en behande-
len deze niet. Zij stellen zich aan het begin van het schooljaar voor.  
OPTIMUS beschikt over een integriteitscode. Deze is op te vragen bij de directie. 
Er kan altijd om advies en ondersteuning worden gevraagd van de externe vertrouwenspersoon 
van GIMD dhr. Christian Heeren (tel: 06-51996561). Hij werkt samen met een vrouwelijke col-
lega Marijke van der leest (tel: 06-25498751). 
De vertrouwensinspecteur van het basisonderwijs is te bereiken onder tel. 073-6138954. 
Een klacht wordt in eerste instantie ingediend bij de directeur.  
Klachten kunnen worden gericht aan het College van Bestuur van Optimus Primair Onderwijs 
die de klacht gaat onderzoeken.  
Mocht het voorgaande niet leiden tot een bevredigende oplossing dan is Optimus aangesloten 
bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs (postbus 82324, 2508 EH Den 
Haag, 070-3861697, info@gcbo.nl).  
Hier kunnen klachten gemeld worden. Deze commissie onderzoekt of een klacht gegrond is en 
bespreekt met het bevoegd gezag over de klacht en over de te ondernemen stappen. 
Het protocol ligt op het stafbureau OPTIMUS ter inzage. 
 
 

 
  

mailto:info@gcbo.nl
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Hoofdstuk 6 - De onderwijsontwikkeling van de school 
 
Kwaliteitsverbetering 
Het doel van de school is het verzorgen van zo goed mogelijk onderwijs. Wij streven er naar om 
de kwaliteit van het werk op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Structureel evalu-
eert de school haar werkwijze en resultaten om te bekijken of zaken anders, beter aangepakt 
kunnen worden met het oog op kwaliteitshandhaving en zo mogelijk verbetering hiervan. Dit 
vereist dat de school in staat is om kritisch naar het eigen functioneren te kijken. 
Door planmatig te werken, prioriteiten te stellen, zelfreflectie, zich door externe deskundigen te 
laten adviseren kan de school haar kwaliteit op een hoger plan brengen. Ook door het aanschaf-
fen van nieuwe methoden en hulpmiddelen krijgt de onderwijsontwikkeling een impuls.  
 
Tevredenheidsonderzoeken 
Om de twee jaar wordt aan ouders, alle leerlingen van de groepen 6, 7, 8 en alle leerkrachten 
gevraagd om een kwaliteitsmeter in te vullen. De ene keer alleen over de sociale veiligheid, de 
andere keer over allerlei aspecten van de school, waaronder sociale veiligheid. 
De kwaliteitsmeter is een enquête die een beeld van de school geeft. Het aantal ouders dat de 
kwaliteitsmeter invult dient representatief voor de school te zijn. De resultaten van deze kwali-
teitsmeter zijn mede bepalend voor de verdere ontwikkeling van de school. Deze enquête wordt 
via de computer ingevuld. De werking van het programma is dermate eenvoudig dat iedere ou-
der in staat moet zijn om de enquête in te kunnen vullen.  
De enquêtes zijn in het schooljaar 2020-2021 ingevuld. De aandachtspunten zijn meegenomen 
in het schoolplan. 

 
Scholing 
Het gezegde: “eens bevoegd is voor altijd bekwaam” is voor het onderwijs al lang niet meer van 
toepassing. Leerkrachten dienen hun vakbekwaamheid op peil te houden en zo mogelijk te ver-
beteren door middel van het volgen van nascholing. Deze nascholing kan met het team, een ge-
deelte van het team of individueel gevolgd worden.  
De school heeft jaarlijks een budget voor nascholing. Op OPTIMUS niveau is er een eigen OPTI-
MUS academie met de mogelijkheid van het volgen van cursussen. Men ontmoet daar collega’s 
van de verschillende OPTIMUS scholen.  
 
Terugblik op de schoolontwikkeling 2021-2022 
Ondanks de coronacrisis en de lockdown hebben we een mooie ontwikkeling doorgemaakt op 
alle speerpunten. De evaluatie van het jaarplan 2021-2022 is op te vragen bij de directie. 
 
De speerpunten van onze ontwikkeling  in 2022-2023 zijn: 
 
We gaan komend schooljaar aandacht besteden aan: 

o De lerende organisatie is een bouwsteen in alle onderstaande ontwikkelpunten, wij 
gaan afstemmen middels expertise-overleg, bouwoverleg en een schoolbrede PLG. 

o Eigenaarschap bij kinderen vergroten o.a. door het stellen van doelen. 
o Rekenmethode WIG 5 verdiepen werkwijzen en routines vastleggen in 

kwaliteitskaart (beleid) voor alle groepen. 
o Lezen: implementeren van de technisch en begrijpend leesmethode Atlantis. 
o Voortzetting van het project Internationalisering ( Erasmus+) 
o Beredendeerd aanbod groep 1-2, m.b.t. aanbod, leerlijnen SLO, overgang groep 3, 

rijke leeromgeving. 
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o MHBH: Een deel van onze leerlingen heeft extra uitdaging nodig en verrijking op het 
basisprogramma. We hebben een visie omschrijving gemaakt en orienteren ons op 
passende materialen en middelen voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen in alle 
groepen op De Weijerwereld. 

 
Onze plannen zijn nader uitgewerkt in het jaarplan. Dit kunt u opvragen bij de directeur.  
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Hoofdstuk 7 - De resultaten van ons onderwijs 
 
Het resultaat van het onderwijs is op een aantal terreinen, de cognitieve - of kennisvakken exact 
te meten. Maar de resultaten van de meetbare gegevens zeggen nog niet alles.  
De school weet niet op welk niveau leerlingen van 4 jaar binnenkomen. 
We volgen de kinderen en meten of ze ieder half jaar weer voldoende gegroeid zijn. We passen 
ons aanbod aan aan de onderwijsbehoefte en de belemmerende factoren van het kind.  
Het bijbrengen van waarden en normen, de sociale ontwikkeling, het ontwikkelen van de creati-
viteit van de kinderen zijn belangrijke taken van de school. Dit laat zich echter moeilijk meten.  
Hieronder staan de resultaten vermeld van de Cito Eindtoets Basisonderwijs en de uitstroom 
naar schoolsoort in het voortgezet onderwijs. 
De school kan bij de Cito Eindtoets Basisonderwijs een score halen van 500 tot 550. 
De laatste jaren was de gemiddelde schoolscore als volgt:  
 

 De Weijerwereld 

2022 538,7 * boven gemiddeld 

2021 532,6, onder het landelijk gemiddelde, maar zeer passend bij de mogelijkheden 
van de leerlingen. 

2020 Geen afname centrale eindtoets i.v.m. Covid-19 

2019 536.8 * boven gemiddeld 

2018 540.1 * boven de bovengrens 

2017 536 *gemiddeld 

   

 De Schelven De Weijerhof 

2016 539,8 *boven de bovengrens 537,4 *gemiddeld 

*Per scholengroep (vergelijkbare scholen) wordt een gemiddelde, een ondergrens en een  
bovengrens bepaald.  
 
De uitstroom van de leerlingen is passend bij hun eindniveau. 
Het uitstroomniveau varieert van VMBO basis t/m gymnasium. 
 
Wij nemen in alle andere groepen landelijk genormeerde toetsen af. Hierbij scoren wij over het 
algemeen boven de inspectienorm. We zijn tevreden met deze resultaten, het is onze ambitie 
om hierin verder te groeien. 
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Hoofdstuk 8 - Onderwijstijd 
 
Schooltijden 
Groep 1 t/m 8 
Alle dagen van   08.30 - 14.00 uur 
 
Start schooljaar: maandag 5 sept 2022 
 
Schoolvakanties en vrije dagen 
Wij volgen de vakantieplanning zoals is voorgesteld door het Brabants Overleg Vakantieplanning 
(BOV)  
 
Herfstvakantie:     24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie:             26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie:   20 februari 2023 t/m 24 februari 2023 
Goede Vrijdag:   7 april 2023 
2e paasdag:  10 april 2023 
Meivakantie:               24 april 2023 t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart:                     18 en 19 mei 2023 
Pinksteren:                    29 mei 2023 
zomervakantie:        17 juli t/m 25 augustus 2023 

 
De meeste dagen voor de vakanties en lange weekenden zijn we om 12.00 uur uit.  
Het gaat hierbij om de volgende vrijdagen:  

1. 21 oktober, voor de herfstvakantie 
2. 23 december, voor de kerstvakantie 
3. 17 februari , voor de carnavalsvakantie 
4. 21 april, voor de meivakantie 
5. 14 juli, voor de zomervakantie 

 
 Studiedagen, kinderen vrij: 

1. Vrijdag 30 september 2022 
2. Donderdag 20 oktober 2022 
3. Dinsdag 6 december 2022 
4. Dinsdag 14 februari 2023 
5. Maandag 17 april 2023 
6. Vrijdag 30 juni 2023 

  
 
 
Schoolverzuim en verlof 
Als een kind ziek is, moet dit 's morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur worden doorgegeven.  
Dit kan telefonisch of via Parro. Indien u Parro gebruikt, meld u kind dan ook weer beter. 
  
U kunt de school verzoeken om verlof voor uw kind. Verlof wordt verleend door de directie. Ver-
lof kunt u aanvragen door het invullen van een verlofformulier dat bij de leerkracht of de direc-
tie verkrijgbaar is, u kunt ook in Parro aangeven dat u genruik wilt maken van het betreffende 
verlofformulier. 
Verlof wordt alleen verleend op de gronden, die vermeld staan op het formulier. Voldoet uw 
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aanvraag hier niet aan, dan wordt er geen verlof verleend. Ongeoorloofd verzuim wordt direct 
gemeld aan de leerplichtambtenaar. Deze zal daarna de wettelijke stappen ondernemen. 
 
Schorsing 
Mochten er redenen zijn om over te gaan tot schorsing dan is er een procedure waarin besluit-
vorming ligt bij het College van Bestuur. 
 
 
Hoofdstuk 9 Overig. 
 
BVL, Brabants Verkeer Label 
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden 
kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. 
Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op 
scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven ge-
roepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor 
verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Er is een set BVL-criteria ontwikkeld 
waarmee we werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krij-
gen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor za-
ken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school be-
vorderen. Wij scoren punten op verschillende onderdelen. Onze 
leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met 
praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomge-
ving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. 
Daarnaast zijn ouders betrokken bij verkeerseducatie. De leerlingen 
van groep 7 doen een praktisch en theoretisch verkeersexamen, 
meestal in de maand april of mei. Bij het praktisch examen wordt een beroep gedaan op enkele 
ouders om mee te helpen.  
 
Te voet of op de fiets, auto op het Weijerplein 
Laat uw kind als het ook maar enigszins kan te voet of op de fiets naar school komen.  
De kinderen moeten de fietsen in de stalling plaatsen. Als u uw kind met de auto brengt, parkeer 
dan op het Weijerplein en loop samen met uw kind over de speelplaats naar de school. 
Het Weijerplein dient ook als “zoen en zoef” zone. 

Rookvrij schoolterrein 
Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Dat betekent dat niemand rookt op het schoolter-
rein, zowel binnen als buiten. We doen dit omdat we het goede voorbeeld aan kinderen willen 
geven.  
Uit onderzoek blijkt dat als kinderen anderen zien roken, zij later zelf sneller beginnen met ro-
ken. Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor iedereen belangrijk. 

 
Gymnastiek 
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 gymmen in de aangrenzende gymzaal.  
De kinderen van groep 1-2 gymmen in hun ondergoed en op gymschoentjes.  
De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn tijdens de gymles gekleed in een sportbroekje en T-shirt of 
een turnpakje. De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben een handdoek bij zich voor het douchen. 
 
Verjaardagen 
Als het kind jarig is, zal er in alle groepen op verschillende manieren aandacht aan worden be-
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steed. Uiteraard wordt er extra aandacht aan de jarige besteed en natuurlijk mag er door de ja-

rige worden getrakteerd. Hierbij willen wij het volgende aantekenen:  
• De traktatie moet een kleinigheid zijn en eetbaar. (geen cadeautjes)  

• Zo gezond mogelijk, er zijn genoeg gezonde, leuke traktaties te bedenken.  

• De leerkracht krijgt hetzelfde als de kinderen.  

• Alleen de klassenleerkracht krijgt een traktatie, dus niet een traktatie voor alle leer-
krachten.  
 

Tussendoortje 
Rond 10.15 uur hebben de kinderen van alle groepen een pauze. Ze eten dan een stukje fruit of 
groente. Kinderen die moeite hebben met het eten van fruit/groente, mogen een boterham of 
een droog toastje meebrengen, geen koeken, dus ook geen peperkoek.  

 
Lunchen op school. 
De kinderen lunchen in de klas samen met de leerkracht. Tussen 11.55 uur en 12.35 uur wordt 
er gegeten en buiten gespeeld. 

• De kinderen kunnen het drinken in de daarvoor bestemde bak plaatsen. Deze wordt 
door een klasgenoot in de koelkast geplaatst. Wanneer er nog plaats over is, mag ook 
het brood hierbij, indien gewenst.  

• Wilt u alle bekers en bakjes voorzien van naam. Onze voorkeur gaat uit naar drinken in 
een beker i.v.m. het beperken van het afval. 

• De kinderen eten aan tafel. We willen een gezellige, rustige sfeer creëren waar aandacht 
is voor het met elkaar samen eten. 

• De kinderen ruimen na afloop samen op en maken de klas schoon. 
• Geeft u niet te veel mee. 
• Eten wat na de daarvoor bestemde tijd niet op is, gaat mee naar huis, zodat u thuis kunt 

zien of er voldoende gegeten is. Neem, indien nodig, gerust contact op met de leer-
kracht om hier wat afstemming in te vinden. 

 
Schoolbenodigdheden 
In het begin van het schooljaar krijgt het kind allerlei schoolbenodigdheden zoals schriften, 
boeken, werkboekjes, potlood, gum, liniaal, kleurdoos. Andere schrijfbenodigdheden heeft het 
kind niet nodig. De kinderen krijgen een etui van school om alles in te doen.  
 
Hoofdluis 
Hoofdluis is een zeer hardnekkig voorkomend probleem op scholen. Iedereen kan ze krijgen. Lui-
zen worden overgedragen via kleding en onderlinge contacten. Vooral na vakanties zien we dat 
er vaak hoofdluis voorkomt op school. Een team van ouders controleert structureel op luizen. U 
krijgt bericht als bij uw kind hoofdluis en/of neten worden geconstateerd. We verwachten dat u 
de haren van uw kind dan adequaat behandelt. Wanneer u bij uw kind hoofdluis constateert, 
stelt u de school daarvan in kennis. Bij meerdere meldingen mailen we alle ouders van de groep 
om hun kind(eren) te controleren. 
 
Communie en vormsel: 
De kinderen uit groep 4 kunnen in mei/juni de communie doen. De parochie legt de nadruk, bij 
het kiezen voor het deelname aan de communie, op de verantwoordelijkheid van de ouders. 
Ouders, die willen dat hun kind deelneemt aan de communieviering, moeten deze viering dan, 
samen met de parochiële werkgroep, zelf gestalte geven. Als school willen wij graag weten wat 
de kinderen bezighoudt en willen we graag belangstelling tonen voor de activiteiten. Daarnaast 
kunnen we, in overleg met de ouders van de kinderen die de communie doen, een drietal 
voorbereidende activiteiten doen, die geschikt zijn om met de hele klas uit te voeren 
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Bij het vormsel voor kinderen van groep 8, hanteert men eenzelfde opzet. Een van de ouders 
van de vormselwerkgroep neemt op school, samen met die leerlingen die het vormsel gaan 
doen, het project door.  
 
 
 
 
 
De BHV-ers:  
Onze school heeft verschillende mensen die opgeleid zijn als Bedrijfshulpverlener. Zij zijn, samen 
met de directeur, verantwoordelijk voor de veiligheid in het schoolgebouw, voor het 
ontruimingsplan en zij verlenen eerste hulp bij ongelukken. Onze BHV-ers zijn: Hanneke 
Bongarts, Maaike Simons, Ilona Kusters, Denise de Vlam, Hetty Bardoel en Danny Broekmans.  
 
Gevonden voorwerpen  
In de loop van een schooljaar blijven er altijd een heleboel kledingstukken, tassen, gymschoenen 
e.d. op school liggen. De gevonden voorwerpen worden in het magazijn op de begane grond be-
waard. De spullen die niet opgehaald worden, gaan mee met ‘Bag2skool’ voor het goed doel. 
 
Sponsoring: 
De school zoekt om principiële redenen geen sponsors omdat de school van mening is dat de 
overheid de financiële voorwaarden moet scheppen om gedegen onderwijs te kunnen verzor-
gen. De school acht dit een maatschappelijke plicht van de overheid. De school wil zich ook niet 
in een afhankelijke positie plaatsen t.o.v. bedrijven of instellingen.  
De school hanteert als definitie voor sponsoring: financiële of materiële middelen verkrijgen 
waarvoor een tegenprestatie geleverd wordt. 
De school staat niet afwijzend tegenover schenkingen, omdat bij een schenking per definitie 
geen tegenprestatie verlangd wordt. Meestal vermelden wij een schenking in het Prikbord. 
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Hoofdstuk 10 - De school en haar omgeving 
 
 

                                   
       
 

Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg?  
Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en 
ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n contactmoment, dat 
plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de gemeente. Bij de uitnodiging voor het contact-
moment ontvangt u een vragenlijst.  
Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?  

• Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht en test ook de 
oren en ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en ontwikkeling van 
uw kind.  

• Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. 
Daarna bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleeg-
kundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u 
meer informatie over deze vaccinaties.  

 
Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten, maar ook tijdens het inloopspreekuur of telefo-
nisch spreekuur, al uw vragen stellen over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van uw 
kind.  
 
Samenwerking met school  
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Als voorberei-
ding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne begeleider 
hoe het met uw kind gaat. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen ook deel aan de 
Zorg Advies Teams op school.  
 
De GGD doet meer!  

• De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij het structureel en planmatig uitvoeren van 
gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de Gezonde School aanpak. Centraal staat de 
vraag van de school. Deze aanpak stimuleert de gezondheid van leerlingen en leerkrach-
ten. De school heeft rondom gezondheidsthema’s aandacht voor signaleren, educatie, 
omgeving en beleid. De GGD ondersteunt ook bij het aanvragen van vignetten. Meer in-
formatie: www.gezondeschool.nl.  

• De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraag-
stukken rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen.  

• Externe vertrouwenspersoon (EVP): als uw school een abonnement heeft, kunt u bij vra-
gen en problemen direct contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Het 
telefoonnummer 088-3686813 is tijdens kantooruren bereikbaar. Meer informatie vindt 
u op onze website.  
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Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg De Weijerwereld   cbboxmeer@ggdhvb.nl 
 

Marieke Arts  Ingrid Giesbers  Floor Peters  
jeugdarts  jeugdverpleegkundige  jeugdverpleegkundige  
 i.giesbers@ggdhvb.nl  f.peters@ggdhvb.nl  
     

   
Helmie Kniesmeijer Yvon Dieks José Heijnen 
teamassistente  gezondheidsvoorlichter  gezondheidsvoorlichter  
h.kniesmeijer@ggdhvb.nl y.dieks@ggdhvb.nl j.heijnen@ggdhvb.nl  

  
 

  
 

 
Meer informatie  
Hebt u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of hebt u twijfels over 
de gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via tel. 
0900 – 46 36 443, bereikbaar elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. Kijk ook eens op onze web-
site: www.ggdhvb.nl/mijnkind. 
 
Jeugdtandverzorging  
Mondzorgvoorkids.nl is gespecialiseerd in het werken met kinderen. U vindt alle informatie op 
JTV mondzorgvoorkids.nl 
 
School maatschappelijk Werk 
In het kader van “zorg op maat”  biedt onze school naast een goede begeleiding van het leer-
stofaanbod, ook een zo groot mogelijke persoonlijke benadering en wordt het kind zo goed mo-
gelijk gevolgd.  
Soms is deze zorg nodig op het gebied van opvoeding. Op schoolniveau vindt er regelmatig 
schoolmaatschappelijk werkoverleg plaats met onze schoolmaatschappelijk werkende. Soms 
worden er bij dat overleg andere deskundigen (o.a. GGD) betrokken. Als er een leerling bespro-
ken wordt in het overleg, wordt altijd schriftelijk om toestemming gevraagd aan de ouders. 
Als u vragen hebt over de opvoeding van uw kind, kunt u de vraag voorleggen aan de leerkracht 
of aan de Ib-er. Zij kunnen desgewenst de SMW-er inschakelen. Die kan dan informatie en advies 
geven 
 
Centrum Jeugd en gezin Land van Cuijk. 
Bij het Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk kunt u informatie en hulp krijgen over en bij de 
ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. 
Op www.cjglandvancuijk.nl ziet u het totale aanbod, ook van de cursussen die zij geven.  
 
 
 

http://www.cjglandvancuijk.nl/
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Leergeld Land van Cuijk misschien ook voor uw kind? 

 

 “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!” 
 

Leergeld Nederland is een landelijke organisatie met circa 100 
regionale afdelingen, waaronder het Land van Cuijk. Elke 
regio opereert zelfstandig. 
Stichting Leergeld wil dat kinderen van 4 tot 18 jaar, van wie 
de ouders een laag inkomen hebben, toch mee kunnen doen 
aan allerlei activiteiten die voor hun persoonlijke ontwikkeling 
van belang zijn. Dat gaat soms niet alleen om ouders met een 

bijstandsinkomen. Helaas overkomt het ook anderen dat ze (tijdelijk) een laag inkomen 
hebben. 
Ook zij kunnen een aanvraag indienen.  
Hoe een en ander verder verloopt, kunt u lezen op onze website. 
Deelname aan het verenigingsleven, zoals sport, muziek, toneel of scouting en 
deelname aan werkweken en schoolreisjes. Ook een bijdrage voor de aanschaf van een 
fiets of computer behoort soms tot de mogelijkheden. 
 

Kunt u die kosten niet meer betalen? Leergeld kan u misschien helpen.  
De zgn. ‘wettelijk voorliggende voorzieningen’ van de gemeente gaan altijd voor! 
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Leergeld Land van Cuijk.  
Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid. 
Telefonische bereikbaar op maandagochtend en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur on-
der de nummers  06-57102296 en  06-57102302 of via info@leergeldlandvancuijk.nl of kijk eerst op 
de website: www.leergeldlandvancuijk.nl  
Kijk voor meer informatie ook eens op de landelijke website: www.leergeld 

mailto:info@leergeldlandvancuijk.nl
http://www.leergeldlandvancuijk.nl/
http://parkstad.leergeld.nl/

