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Voorwoord 
 
 
Beste ouders, 
 
Voor u ligt de schoolgids 2022-2023 van onze basisschool “Het Telraam”. 
Wij willen u daarin graag een beeld geven van onze school en het onderwijs. 
Waar we in deze schoolgids spreken over “ouders”, bedoelen we: ouders, 
verzorgers en toekomstige ouders.  
Op www.hettelraam.nl vindt u aanvullende informatie; waaronder het 
schoolplan, formulieren en de vakantieplanning. Gedurende het schooljaar 
houden we u op de hoogte via de school-app “Parro”. U ontvangt hier berichtjes 
vanuit de groep van uw kind en vanuit de school, tevens vindt u hier een agenda.  
 
We hopen dat u deze schoolgids met aandacht en plezier zult lezen. Als u nog vragen heeft, kunt u 
vanzelfsprekend terecht bij een groepsleerkracht of de schoolleiding.   
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het team van basisschool Het Telraam. 
 
 

 
 
Adresgegevens: 
Basisschool Het Telraam 
Kerkstraat–Zuid 24 
5441 AK Oeffelt 
 
Telefoon : 0485 - 36 16 22 
E-mail  : dir.hettelraam@optimusonderwijs.nl 
Website : www.hettelraam.nl 

http://www.hettelraam.nl/
mailto:dir.hettelraam@
http://www.hettelraam.nl/
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1. Algemene informatie over de school 
 

1.1 Het Telraam: een school waar ieder kind telt  

Sinds 1981 staat basisschool Het Telraam op de huidige locatie. Bij het 15-jarige bestaansfeest in november 

1996 werd de naam “Het Telraam” onthuld. Deze naam is een verwijzing naar het kleurrijke telraam, dat als 

hulpmiddel bij rekenen werd gebruikt. Hij duidt echter ook op de Oeffeltse Raam, een beek die parallel aan de 

Maas stroomt en achter de school doorloopt. Oeffelt is een dorp in de gemeente Land van Cuijk.   

Het Telraam is de enige school in Oeffelt; het team streeft ernaar om voor zoveel mogelijk kinderen uit het 

dorp en de nabije omgeving passend onderwijs te verzorgen. Het Telraam is een katholieke school, waar 

kinderen en volwassenen van verschillende geloofsovertuigingen welkom zijn.  

 

1.2 De schoolleiding en het team 

Nancy Brugman is sinds 1 augustus 2019 schoolleider van basisschool Het Telraam. Zij is verantwoordelijk voor 
de totale schoolorganisatie. Op Het Telraam streven we naar gespreid leiderschap; dit betekent dat we met 
alle teamleden toewerken naar een zichtbaar gedeelde verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling. We 
hebben in het schoolplan de ambities voor de komende jaren vastgelegd en stellen jaarlijks prioriteiten met 
elkaar die we vastleggen in een jaarplan. Voor de belangrijkste speerpunten uit het jaarplan is een teamlid de 
kartrekker. De kartrekkers vormen samen met de kwaliteitscoördinator (voorheen intern begeleider) en de 
schoolleider het kartrekkersteam. Zij monitoren de schoolontwikkeling en zijn voorzitter van de leerteams.   
Om een school te zijn van kwaliteit; waar mensen zich prettig voelen, passend onderwijs geboden wordt en 
iedereen groeit, is de organisatie blijvend in ontwikkeling. Kansen zien, denken in mogelijkheden en vanuit 
verbinding handelen ziet onze schoolleider als sleutel tot succes. De verbinding van en met het team, 
leerlingen, ouders en partners van de school is essentieel om samen in ontwikkeling te zijn.  
 
Het team van basisschool Het Telraam bestaat uit leerkrachten die parttime werken, hierdoor werken er twee 
leerkrachten in elke groep. In het team zijn een aantal leerkrachten specialist. Deze leerkrachten hebben een 
specifieke opleiding gevolgd en blijven hun kennis en vaardigheden hieromtrent verder ontwikkelen. Zij 
verbinden hun kennis en vaardigheden met de dagelijkse praktijk en dragen bij aan de schoolontwikkeling 
door te delen met collega’s en collega’s te ondersteunen bij het toepassen van de nieuwe kennis in de 
dagelijks praktijk. Het Telraam heeft een taalspecialist, twee rekenspecialisten en een specialist meer- en 
hoogbegaafdheid. Daarnaast zijn twee collega’s gespecialiseerd in ICT en het vakgebied oriëntatie op jezelf en 
de wereld en is een collega gespecialiseerd in executieve functies.   
De kwaliteitscoördinator, voorheen intern begeleider genoemd, ondersteunt de leerkrachten bij het realiseren 
van passend onderwijs en de schoolontwikkeling.  
 
 
Kartrekkersteam 
Britt Rovers (taalspecialist)   : Speerpunt 1 Kwalificatie; We verbeteren ons leesonderwijs  
       en verhogen de opbrengsten voor begrijpend lezen.  
Malou Lambregts (specialist meer-  : Speerpunt 2 Socialisatie en persoonsvorming; We versterken 
                                  en hoogbegaafdheid  ons onderwijsaanbod voor socialisatie en persoonsvorming.  
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Ursula Fiddelers (rekenspecialist)  :  Vervangt de kartrekker van speerpunt 2 tijdens de periode  
       van verlof.  
Marieke Lokhoff    :  Speerpunt 3 Doorgaande lijn; We versterken de  
       doorgaande lijn in de onderbouw, specifiek van  
       leerjaar 2 naar leerjaar 3.  
Karen Peeters (kwaliteitscoördinator en : Speerpunt 4 Passend onderwijs; We realiseren passend     
             rekenspecialist)   onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen uit Oeffelt en nabije  
   omgeving.  
Nancy Brugman (schoolleider)  :  Speerpunt 5 Toekomstbestendig schoolgebouw; Ons  
   schoolgebouw is uitnodigend, veilig en toekomstbestendig.  
   Een prettige werk- en leeromgeving voor leerlingen en 
   Medewerkers.  
 

1.3 De leerlingen 

De leerlingen van onze school zijn verdeeld over 8 groepen, twee groepen 1-2 en vanaf groep 3 zijn de 
leerlingen per jaargroep ingedeeld. Bij aanvang van het schooljaar 2022-2023 starten we met 190 leerlingen. 
Wij werken voor een groot deel met een leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat leerlingen van ongeveer 
dezelfde leeftijd dezelfde basisleerstof aangeboden krijgen. Daarbij wordt verdieping- en verrijkingsstof 
aangeboden voor leerlingen die meer aankunnen en remediërende leerstof voor leerlingen die extra oefenstof 
nodig hebben om het basisniveau van beheersing te behalen.  
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen van en met elkaar leren, ook in samenwerking met kinderen van 
een andere leeftijd. Voor bewegingsonderwijs en wereldoriënterende vakken werken daarom twee 
jaargroepen samen. Daarnaast organiseren we een aantal keer per schooljaar activiteiten waarbij leerlingen 
van alle leeftijden met elkaar samenwerken, we noemen dit verticaal groeperen. De leerlingen ontmoeten 
elkaar dagelijks tijdens het buitenspelen. Het Groene schoolplein is zo ingericht dat het aantrekkelijk is voor 
kinderen van verschillende leeftijden om gebruik te maken van de diverse speelgelegenheden.  

 
Op school hebben wij een leerlingenraad die bestaat uit twee leerlingen vanuit elke groep vanaf 
jaargroep 5. In de klas worden verkiezingen gehouden waarbij de leerlingen op grond van hun 
persoonlijke motivatie worden gekozen. We hebben een kwaliteitskaart ontwikkeld om de 
werkwijze van de leerlingenraad te borgen. Leerlingen van de leerlingenraad verzorgen onder 
andere de rondleidingen voor ouders en kinderen die willen kennismaken met onze school. De 
leerlingenraad wordt betrokken bij onderwerpen zoals het Groene schoolplein en gaan in 
gesprek met het college van bestuur van Optimus tijdens het jaarlijkse schoolbezoek.   
De leerlingenraad wordt begeleid door een leerkracht, en de schoolleider neemt regelmatig 
deel aan de bijeenkomsten.  
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    1.4 Stichting Optimus Primair Onderwijs 
 
 
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 Land van Cuijk, Oss, 
en Maashorst. Binnen Optimus werken 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 
eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt verantwoording af aan een Raad van 
Toezicht. Iedere Optimus-school heeft een eigen schoolleider. Een stafbureau ondersteunt de 
schoolleiders 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 
doorslaggevend. 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. 
 
 
 

 
 
Bezoekadres: 
Stoofweg 2 5361 HZ Grave 
Telefoon : 0485 – 318910 
E-mail : info@optimusonderwijs.nl 
Website: www.optimusonderwijs.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@optimusonderwijs.nl
http://www.optimusonderwijs.nl/
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2 Schoolconcept 
 
De missie van de school: Waar staan wij voor? 
 
Het motto van onze school is: ‘Het Telraam, een school waar ieder kind telt’. Daar willen wij op Het Telraam 
voor staan. Door ieder kind te zien en het gevoel te geven dat het er mag zijn, bieden we een basis om 
kinderen optimaal te laten ontwikkelen. Als kinderen op onze school komen, hebben zij al een hele 
ontwikkeling doorlopen en daarop willen wij aansluiten, zodat dit een natuurlijk proces blijft. Kinderen kunnen 
dan ervaren dat leren nooit stopt. Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor ons team. Ook wij willen 
ons steeds blijven ontwikkelen, omdat we het beste uit onszelf en ieder kind willen halen.  

 

Het motto van onze school is:  

‘Het Telraam, een school waar ieder kind telt!’ 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.1 Visie van basisschool Het Telraam 

 

Op basisschool Het Telraam leren kinderen om op een positieve, respectvolle manier met elkaar om te gaan 
en samen te werken. De school is een onderdeel van de samenleving en wil kinderen zo goed mogelijk 
voorbereiden op de samenleving en op hun toekomst. 

De vijf samenhangende visies op leren, die elkaar versterken, zijn: 

• Leren in een leercultuur; leren van en met elkaar, groeien en samenwerken met de bedoeling jezelf, de 
ander en de groep op een hoger plan te brengen. 

• Doel- en resultaatgericht leren; leren door (persoonlijke) doelen in te zetten voor de beste resultaten 
met de hoogste kwaliteit en gerelateerd aan landelijke standaarden. 

• Ervarings- en toegepast leren; leren door ervaringen op te doen, te reflecteren, feedback te ontvangen 
en je leerpunten ook op andere terreinen toe te passen. 

• Leren door verbindingen; leren door in verbinding te zijn met anderen en met inzet van multimedia. 

• Challenge based leren; leren door echte en uitdagende vraagstukken. 
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Wij werken vanuit het gedachtegoed van het werkconcept Critical Skills, dat gebaseerd is op het Essentieel 
Leren. Het uitgangspunt van Essentieel leren is een ontwikkelingsgericht mensbeeld, waarin enerzijds het 
unieke van het individu en anderzijds de verbondenheid met de ander en de samenleving tot uitdrukking 
komt. Het gaat er om een evenwicht te vinden tussen de individuele ontplooiing in relatie tot de 
ontwikkelingen in de samenleving als geheel. Essentieel Leren werkt vanuit tien essenties die gebaseerd zijn 
op bovenstaande opvattingen over leren, de samenleving en de schoolpraktijk. Het Telraam werkt op basis 
van de onderstaande essenties: 

• Iedereen (h)erkent elkaar als persoon. 

• Je laat zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt. 

• Je leert en werkt op basis van respect en vertrouwen. 

• Je gebruikt je hersenen goed (om kennis en vaardigheden te ontwikkelen). 

• Leraren en leerlingen gebruiken diverse bronnen voor leren en ontwikkeling. 

• De leraar is instructeur en coach. 

• De school werkt met doelen voor alle leerlingen. 

• Ouders zijn bij de hele school betrokken. 

• De school stelt diepgang boven oppervlakkigheid, want ontwikkeling komt van binnenuit. 

• De school werkt mee aan democratie en gelijkwaardigheid.   
 
Wij hebben aandacht voor het individuele kind, de groep, de school en de omgeving van de school waarin de 
kinderen leren. Door kinderen te laten ervaren en leren hoe ze in een gemeenschap kunnen functioneren, 
waarbij ze leren van en met elkaar, willen we ze voorbereiden op het functioneren als volwassenen in de 
maatschappij die voortdurend in ontwikkeling is. We bieden een betekenisvolle leeromgeving waarin kinderen 
hun talenten en capaciteiten kunnen ontplooien. De basis van waaruit wij werken is een veilige 
samenwerkende leergemeenschap waarbij we uitgaan van drie pijlers die belangrijk zijn voor het leren: 
kennis, vaardigheden en houding. Hierbij hebben we hoge verwachtingen van leerlingen.  
Meer informatie over het Werkconcept Critical Skills is te vinden op: www.hettelraam.nl  

http://www.hettelraam.nl/
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2.2 De organisatie van het onderwijs  

In dit hoofdstuk leest u hoe het onderwijs op onze school is georganiseerd. We kiezen ervoor om de 
verschillende vakgebieden afzonderlijk van elkaar te beschrijven. U zult ook lezen dat we verschillende 
vakgebieden met elkaar verbinden waar dat meerwaarde oplevert voor de ontwikkeling van kinderen. In de 
praktijk zullen kinderen ook vaardigheden, zoals lezen en ICT vaardigheden leren tijdens het aanbod van een 
ander vakgebied, zoals wereldoriëntatie.  
 

Het jonge kind 

In het kader van de schoolontwikkeling hebben we voor de onderbouw onze visie geactualiseerd. Vanuit deze 
visie volgen we een scholing voor het jonge kind en versterken we ons onderwijsaanbod, met expliciet 
aandacht voor een doorgaande lijn.  
 
 
Bovenstaande afbeelding verbeeldt de visie op ons onderwijs voor het jonge kind op het Telraam: 
De buitenzijde visualiseert ons fundament; we zijn een gemeenschap die van en met elkaar leren.  
De houding van de leerkracht erop gericht is dat de kinderen zich veilig kunnen voelen op onze school. Vanuit 
deze stevigheid geven we vorm aan ons onderwijs door bundeling van ieders kracht. We delen kwaliteiten en 
staan samen sterk voor kwaliteit van onderwijs. We dragen zorg voor de kinderen en voor elkaar. 
De golfbeweging binnen het fundament staat voor beweging; van het Raamdal die deel uitmaakt van onze 
schoolomgeving en de bewegende lijn die de ontwikkeling weergeeft van de leerlingen. De ontwikkeling van 
het (jonge kind) is nooit rechtlijnig, maar vindt vaak sprongsgewijs plaats. In ons onderwijsaanbod sluiten wij 
aan bij deze golfbeweging. De kralen in het telraam verbeelden de bouwstenen voor ons onderwijs. We zetten 
ons in voor betekenisvol onderwijs, waarbij de thema’s binnen de school zichtbaar zijn in de hele school. 
Thematisch leren vindt plaats vanuit verbinding; met de schoolomgeving en met de thuiswereld van onze 
leerlingen. Zodat iedere leerling zich gezien en gehoord voelt op onze school. Vanuit deze betrokkenheid op 
de onderwijsinhoud stimuleren wij zelfstandigheid en nieuwsgierigheid. Een kind dat zich veilig voelt, gaat op 
onderzoek uit en experimenteert om te ervaren dat het mag zijn wie het is, en kan zich ontwikkelen op 
zijn/haar eigen wijze en tempo. 
Om vanuit de golfbeweging een doorgaande ontwikkeling te stimuleren maken we overwogen keuzes uit de 
leerlijnen voor het jonge kind. De leerkrachten spreken vanuit het werkconcept critical skills een gezamenlijke 
taal die voor kinderen herkenbaar is en maken de doelen en ontwikkeling concreet en zichtbaar. Hierbij 
streven we naar een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. We bouwen hiermee aan een sociale leerrijke 
omgeving, waar iedereen verantwoordelijk is voor gezamenlijk leren en ontwikkeling. Met plezier! 
 
Kennismaking 
Ouders die interesse hebben in Het Telraam of hun kind al aangemeld hebben en nog niet bekend zijn met de 
school, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de schoolleider en een rondleiding door 
leerlingen van de leerlingenraad. Indien er extra zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van een kind, wordt 
besproken wat de mogelijkheden zijn om het kind zo goed mogelijk te laten starten in het onderwijs. Vaak zal 
een vervolggesprek plaatsvinden.  
Ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van het kind, worden ouders uitgenodigd voor een 
intakegesprek met de kwaliteitscoördinator. In dit gesprek wordt de ontwikkeling van het kind doorgenomen, 
zodat wij daar als school zo goed mogelijk bij aan kunnen sluiten. Tevens worden praktische zaken besproken, 
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zoals de oudercommunicatie en het eten/drinken. Ouders wordt gevraagd, om indien aanwezig, de overdracht 
vanuit de voorschoolse voorziening mee te nemen. Wanneer het kind nog geen rondleiding heeft gehad, 
bijvoorbeeld omdat ouders al bekend waren met de school, kan een afspraak gemaakt worden voor een 
rondleiding. 
Voor de vierde verjaardag is het kind maximaal vijf wendagen welkom op school. Ouders kunnen hiervoor na 
het intakegesprek afspraken maken met de leerkracht. Start een kind na de zomervakantie, dan is het kind 
welkom om te komen op de kennismakingsdag, waarbij alle kinderen gaan kennismaken met hun nieuwe 
groep. De overige wendagen komen dan te vervallen vanwege het grote verschil in groepssamenstelling voor 
en na de zomervakantie. Maandag na de vierde verjaardag is het kind alle schooldagen welkom op school. 
Rond de zesde schoolweek voor het kind, worden ouders uitgenodigd door de leerkracht voor een gesprek om 
de eerste periode te evalueren. 
 

Groepen 1 en 2 
De dag begint met een dagopening. In de kring worden de kinderen welkom geheten en wordt besproken 
welke dag het is en wat de planning van die dag is. In de groepen 1 en2 wordt thematisch gewerkt. De 
verschillende vakgebieden worden binnen dit thema aangeboden. Instructie vindt vaak plaats in de grote kring 
met alle kinderen of een kleine kring met bijvoorbeeld alle kinderen van jaargroep 2.  
Er wordt gespeeld en gewerkt in hoeken, aan tafels, op de matten, in de hal, het extra lokaal, in de speelzaal 
en op het speelplein. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse materialen; zoals ontwikkelingsmaterialen, 
spelmaterialen en materialen uit de methode Schatkist.  
Het spel neemt in de groepen 1 en 2 een centrale plaats in. Door te spelen, alleen en met anderen, ontwikkelt 
een kind zich. Kinderen worden uitgedaagd, gestimuleerd en gemotiveerd om hun spelniveau te ontwikkelen.  
 
We gebruiken het boek Leerlijnen voor het basisonderwijs voor het bepalen van ons onderwijsaanbod. Deze 
leerlijnen gaan we opnemen in Parnassys, ons leerlingadministratiesysteem, om vervolgens de brede 
ontwikkeling van ieder kind te kunnen volgen door deze te registeren. In een didactisch periodeplan leggen de 
leerkrachten vast aan welke doelen de komende periode expliciet gewerkt gaat worden. Twee keer per jaar 
vindt een uitgebreide analyse plaats.   
 
Net na de tweede helft van het schooljaar worden de groepen 1 en 2 één dag per week gesplitst in homogene 
groepen. Het lesaanbod voor groep 2 is gericht op de voorbereiding voor groep 3 en er wordt gewerkt aan 
groepsvorming.  
    

Groepen 3 tot en met 8 

In groep 1 en groep 2 vinden voorbereidende activiteiten plaats, op het aanvankelijk leren in groep 3. Om het 
proces van voorbereidend naar aanvankelijk leren en vervolgens voortgezet leren op een natuurlijke manier te 
laten verlopen, besteden wij aandacht aan een doorgaande lijn. Voor het lezen hebben we een kwaliteitskaart 
ontwikkeld, die we zien als leidraad én als werkdocument om op basis van reflectie met elkaar te verbeteren. 
In groep 3 staan rekenen en lezen dagelijks op het programma; daarnaast is er veel aandacht voor schrijven en 
taalontwikkeling. Vanaf groep 4 gaan kinderen werken met een taalmethode en vanaf de tweede helft van 
groep 4 komt naast technisch lezen ook begrijpend lezen wekelijks aan bod. Naast de basisvaardigheden 
kennen wij de wereldoriënterende vakken in de vorm van “Oriëntatie op Jezelf en de Wereld”.  
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Aanvankelijk en voortgezet technisch lezen  
In groep 3 gebruiken we sinds het schooljaar 2015 - 2016 de aanvankelijk leesmethode Veilig leren lezen. 
 
In de groepen 4 tot en met 8 maken we vanaf het schooljaar 2019 -2020 gebruik van de leesmethode Flits. 
Deze methode biedt het voortgezet technisch lezen aan vanaf groep 4 én onderhoudt het technisch lezen tot 
en met groep 8. 
 
De instructie wordt op verschillende niveaus aangeboden. Naast de basisinstructie is er een verlengde 
instructie voor kinderen die dat nodig hebben en een verkorte instructie voor kinderen die daar voldoende 
aan hebben. Zwakke lezers krijgen extra instructiemomenten per week om het technisch lezen zo optimaal 
mogelijk eigen te maken. Naast de materialen van de methode lezen de kinderen uit boeken en tijdschriften 
van school en uit onze schoolbieb. De boeken van de schoolbieb worden ook uitgeleend om thuis te lezen. 
Regelmatig vinden er activiteiten plaats om het lezen te stimuleren en ouders bij het leesonderwijs te 
betrekken. Bijvoorbeeld tijdens de Kinderboekenweek en het vakantieleesproject.  
 
Begrijpend leesonderwijs  
Begrijpend lezen is een belangrijke voorwaarde bij het leren in alle vakken. Wij werken met Nieuwsbegrip 
voor de ontwikkeling van begrijpend lezen; met als doel teksten beter te leren begrijpen. Begrijpend lezen is 
een vaardigheid, waar maatschappelijk gezien een grote betekenis aan gehecht wordt; zowel privé 
(leesplezier, om goed te kunnen functioneren als burger) als in ons werk (hanteren van complexe teksten). De 
digitalisering van onze maatschappij verlangt van ons met vele verschillende teksten om te kunnen gaan. Om 
die reden werken wij met betekenisvolle teksten die de kinderen aanspreken; zoals rond actuele thema’s. 
Naast teksten vanuit de methode nieuwsbegrip kiezen we ook voor andere zogenaamde ‘rijke’ teksten die 
aansluiten bij de thema’s van het vakgebied Oriëntatie op Jezelf en de Wereld. 
 
Taalonderwijs 
Voor de sociale en persoonlijke ontwikkeling van kinderen is taal van grote betekenis; het verbindt ons met 
elkaar en met de wereld om ons heen. Aan de basis van taalvaardigheid ligt de mondelinge taalontwikkeling. 
Dit heeft vanaf de eerste schooldag onze grote aandacht. Het spreken en luisteren met en naar elkaar en de 
leerkracht is een basisvaardigheid om tot betekenisvol leren te komen. Ontwikkeling van de woordenschat 
speelt hier een belangrijke rol in. De verschillende taalvaardigheden worden geïntegreerd aangeboden en 
geoefend met behulp van de methode Staal (Spelling en Taal). Op deze manier streven wij naar functioneel en 
uitdagend taalonderwijs. Ouderbetrokkenheid achten wij van belangrijke waarde voor de taalontwikkeling van 
de kinderen. Ter stimulans informeren wij via Parro over de actuele thema’s binnen de school, zodat in de 
thuissituatie de taalontwikkeling van de kinderen voortgang kan vinden.  
 
Rekenonderwijs 
Vanaf schooljaar 2021-22 gebruiken we de methode Semsom voor de groepen 1,2 en 3. Via Semsom begeleidt 
de leerkracht de kinderen op een natuurlijke manier van speelse kleuter naar zelfstandige leerling. Bewegend 
en spelen leren worden geïntegreerd aangeboden en er wordt aangesloten bij de verschillende 
onderwijsbehoeftes van de groep. Vanaf groep 4 werken we met de methode Getal en Ruimte Junior. Deze 
methode biedt de leerlingen structuur en de benodigde herhaling om zelfvertrouwen in de rekenvaardigheden 
op te bouwen; met duidelijke rekenstrategieën die stapsgewijs worden aangeboden.  
Voor het automatiseren van rekenvaardigheden gebruiken we aanvullend het online programma Bareka.   
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Indien mogelijk neemt onze school deel aan de Landelijke Rekendag in maart; deze dag zijn we met de hele 
school betekenisvol en onderzoekend aan het rekenen. Er vinden afhankelijk van het thema activiteiten in en 
om de school plaats, die aansluiten bij onze werkwijze en doelen. 
 
Oriëntatie op Jezelf en de Wereld 
Wekelijks is er aandacht voor dit leergebied, waarbij steeds twee jaargroepen samenwerken. De vakgebieden 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek vallen onder het leergebied Oriëntatie op Jezelf en de 
Wereld; maar ook mediawijsheid, verkeer, burgerschap en levensbeschouwing. Tijdens deze lessen is er 
tevens aandacht voor woordenschatontwikkeling en begrijpend lezen. 
 
We werken aan een doorgaande lijn voor groep 1 tot en met 8. De thema’s van groep 3 sluiten begin van het 
schooljaar aan bij de thema’s van de groepen 1 en 2. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van een 
gezamenlijke spelhoek, waar op verschillende niveaus gespeeld kan worden. Later in het schooljaar zijn de 
thema’s van de groepen 3 en 4 op elkaar afgestemd en werken deze groepen samen.  
 
Wij gebruiken voor dit leergebied de methode Blink. 
De werkwijze met de methode Blink is ontwikkeld vanuit het gedachtegoed van WCS en in samenwerking  met 
het Designteam, waarin twee leerkrachten van de school samen gewerkt hebben met een onderzoeker en een 
procesbegeleider vanuit de Han en een mediamentor van het IXperium. De werkwijze van de methode Blink is 
tot stand gekomen door onderzoek naar het verhogen van leerlingbetrokkenheid en het begeleiden van 
leerlingen bij het aanleren en verbeteren van vaardigheden die nodig zijn om informatie op te zoeken en te 
gebruiken. Hierbij worden werkvormen van Critical Skills ingezet, met kennis vanuit het Designteam. 
 
In alle groepen is er aandacht voor verkeersonderwijs. Wij hebben het Brabantsverkeersveiligheidslabel (BVL) 
en nemen bijvoorbeeld deel aan het landelijke project ‘Zet je licht aan’, gericht op verkeersveiligheid. In groep 
7 wordt jaarlijks het jeugdverkeersexamen afgenomen, dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch 
gedeelte; het zogenaamde fietsexamen.  
 
Studievaardigheden 
In groep 7 en groep 8 werken we met de methode Blits, gericht op het begrijpend lezen van informatieve 
teksten en andere studievaardigheden. Er komen studieteksten, verschillende informatiebronnen, kaarten, 
schema’s, tabellen en grafieken aan bod. Het ontwikkelen van studievaardigheden is helpend bij onder andere 
wereldoriënterend leren, geschiedenis en aardrijkskunde. Ook realistisch rekenen en begrijpend lezen vragen 
om studievaardigheden. 
 
Schrijfonderwijs 
Het ontwikkelen van een goed leesbaar en vlot uitvoerbaar (vloeiend) handschrift is ook in een digitaal 
tijdperk belangrijk. Pen en papier blijven onmisbaar want we maken lijstjes, schrijven kaarten en noteren 
afspraken op papier. Daarbij laten we met een eigen handschrift zien; dit ben ik! Met schrijven ontwikkelen 
kinderen bovendien hun fijne motoriek, oog-hand coördinatie en hun concentratievermogen. Al deze 
vaardigheden zijn ook belangrijk bij het leren van andere vakken, zoals taal en spelling. 
We gebruiken hiervoor de methode Pennenstreken voor groep 1 tot en met 8. Deze methode werkt toe naar 
vlot en leesbaar schrijven, met uitdagende praktische oefeningen waarbij kinderen op eigen niveau en tempo 
kunnen werken. 
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Bewegingsonderwijs 
Ook bewegingsonderwijs (spel en beweging) maakt onderdeel uit van ons lesprogramma. Alle groepen krijgen 
wekelijks een les met spellen en een les met toestellen aangeboden door een bevoegde leraar. De groepen 1 
en 2 hebben een eigen speellokaal binnen het schoolgebouw. Vanaf groep 3 maken wij op de donderdagen  
gebruik van de sporthal. Indien de sporthal niet beschikbaar is, maken we waar mogelijk gebruik van de 
sportvelden in het dorp. De groepen 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8 gaan in drie gymblokken gezamenlijk gymmen.  
 
Cultuureducatie 
Behalve aan de zogenaamde “cognitieve” vakken, wordt in elke groep ook aandacht besteed aan 
cultuureducatie, waaronder de creatieve vakken zoals handvaardigheid en tekenen. We volgen het traject van 
de Cultuurloper, waarbij we vanuit onze eigen visie een doorlopend activiteitenprogramma ontwikkelen voor 
alle groepen. We streven ernaar dat alle disciplines aan bod zijn geweest gedurende de basisschool periode. 
We verbinden onze creatieve vakken met de thema’s van OJW en bevorderen een onderzoekende houding bij 
onze leerlingen. Indien beschikbaar financiële middelen maken wij gebruik van vakdocenten voor creatieve 
vakken, zoals dramalessen.  
 
Engels 
In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen het vak Engels. Het accent ligt vooral op het kennismaken met de 
Engelse taal. Hierbij leren de kinderen Engels spreken, schrijven, luisteren en lezen. We werken met de 
methode Groove Me, die gebruik maakt van liedteksten. Ter bevordering van de doorgaande lijn naar het 
voortgezet onderwijs maken de kinderen ook toetsen voor ontwikkeling van de woordenschat. Ze krijgen de 
gelegenheid om hiervoor op school en thuis te oefenen.  
 
ICT 
Wij werken met laptops voor leerkrachten, Chromebooks voor kinderen en in elke klas is een Touchscreen 
aanwezig voor de hele groep. Daarnaast hebben we enkele I Pads om in te zetten voor specifieke activiteiten.  
Het Touchscreen wordt met name gebruikt voor visuele en soms ook auditieve ondersteuning tijdens de 
instructie.  
Voor de vakgebieden taal en rekenen wordt naast de verwerkingsopdrachten in werkboekjes ook gewerkt met 
digitaal verwerkingsmateriaal; tevens wordt er gebruik gemaakt van digitale automatiseringsoefeningen.  
We werken sinds de periode van onderwijs op afstand in schooljaar 2019-2020 met Google Classroom voor 
alle jaargroepen. Hier staat informatie en lesmateriaal voor kinderen klaar. Tevens kunnen kinderen ook thuis 
via Google Classroom inloggen in Basispoort, waar de verwerkingssoftware behorende bij de methodes 
beschikbaar is. Google Classroom wordt in de bovenbouw ingezet voor het vakgebied OJW en voor huiswerk.  
Lees op onze website hoe u kunt inloggen: inloginformatie  
 
Schoolbibliotheek ‘De BieTel’            

De schoolbibliotheek is een belangrijk middel om de taal/leesontwikkeling van kinderen te 
stimuleren. Kinderen kunnen hier boeken lenen voor op school en thuis; voor een periode van 3 
tot maximaal 6 weken. De voorschoolse voorzieningen zijn ook welkom in onze schoolbieb. Het 
belang van (voor)lezen is groot; voor de taal/lees- en woordenschatontwikkeling en voor de 
leesbeleving. De keuze van boeken wordt begeleid door de leerkracht. De belangstelling van 
kinderen en het leesniveau is hier leidend in. Soms kiest een kind een boek dat niet aansluit bij 

../../../../../telraam/Gedeelde%20documenten/Schoolgids/Inloginformatie
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zijn of haar leesniveau; omdat het onderwerp erg aanspreekt bijvoorbeeld. Soms werkt het beter als een kind 
zelf ervaart dat iets niet goed past; de wens om (zelf) te lezen bevordert het leesbewustzijn. Voor de 
leesmotivatie is het helpend om in gesprek te gaan over boeken of om samen lezen.  
De collectie boeken wordt regelmatig geactualiseerd. Op Het Telraam werken we waar mogelijk graag met 
vrijwilligers voor het uitlenen van boeken. 
 
Schoolse en buitenschoolse activiteiten 
Excursies 
Wij organiseren excursies onder schooltijd, om naast het schoolse leren ervaring op te doen in de praktijk; 
zoals een excursie naar het Smaakcentrum. Ook natuurbeleving met een IVN wandeling kan op het 
programma staan. Hierbij streven wij er naar de kinderen in verbinding te brengen met de schoolomgeving; 
ter verrijking van ons onderwijsaanbod in de school.   
 
Sport en culturele vorming 
Als er een scholentoernooi wordt georganiseerd doen wij daar aan mee. 
We werken samen met Stichting ‘Organiseermeer’ wat betreft een buitenschools sportief en cultureel aanbod 
voor kinderen.  
Indien u aandacht wilt vragen voor sportieve en culturele activiteiten in de schoolomgeving kunt u contact 
opnemen met de schoolleider dir.hettelraam@optimusonderwijs.nl. In overleg plaatsen wij de informatie in 
onze nieuwsbrief. (Gelieve hiervoor een kant en klare tekst aan te leveren.) 
 

mailto:dir.hettelraam@optimusonderwijs.nl
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3 Zorg voor de kinderen 
 

3.1 Extra zorg voor kinderen 

De leerlingenzorg is een belangrijke pijler van ons onderwijs. Het Telraam wordt ook bezocht door kinderen 
die extra aandacht nodig hebben op leer- lichamelijk- of sociaal-emotioneel gebied. 
 
Het basisaanbod op groepsniveau  
Het basisaanbod is beschreven in het  didactisch periodeplan. Het uitgangspunt is de convergente 
differentiatie, waarbij leerlingen met overeenkomstige onderwijsbehoeften worden geclusterd. Per jaar 
worden er twee didactische periodeplannen voor de vakgebieden taal, rekenen, lezen, begrijpend lezen en 
spelling gemaakt. Deze plannen worden geëvalueerd en indien nodig aangepast na het afnemen van de 
methode toetsen en het invullen van het observatiesysteem voor kleuters.  
De leerkracht differentieert in 3 subgroepen; basisinstructie,  instructie rijke groep of instructie arme groep.  
In de groepsbespreking bespreken leerkracht en de intern begeleider de vorderingen van de groep vanuit een 
breed perspectief: sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en de ontwikkeling van 
vaardigheden.  
De ouders en de leerlingen worden benaderd als gelijkwaardige gesprekspartners. Zij zijn een belangrijke bron 
van informatie voor de leerkracht. De leerkracht communiceert met de ouders over de beoogde aanpak 
tijdens de reguliere oudergesprekken.  
 
Extra zorg kan bestaan uit:  

• extra uitleg en/of extra oefenstof door de leerkracht 

• een aangepast lesprogramma op één of meerdere vakgebieden; dit geldt voor zowel kinderen met 
leerproblemen als ook de (meer)begaafde leerling 

• een leerjaar overdoen of overslaan; maar alleen wanneer ouders en school overtuigd zijn van het 
gunstige effect op de ontwikkeling van het kind 

 
Wij gaan ervan uit dat wij uitsluitend beslissingen nemen in het belang van de kinderen die onze school 
bezoeken. Van grote waarde zijn daarbij de gesprekken met de ouders van onze leerlingen. Wij nemen geen 
leerlingen aan als wij denken dat wij niet aan de hulpvraag kunnen voldoen. Naast de onderwijsbehoefte 
vanuit de leerling houden we bij het nemen van een beslissing rekening met een aantal belangrijke gegevens. 
Denk aan groepssamenstelling, of er in de groep nog meer kinderen zitten die extra aandacht nodig hebben én 
onze zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid en de aandacht voor de overige kinderen. Kunnen 
wij een leerling niet plaatsen, dan zal de schoolleider dat met onderbouwing aan de ouders meedelen. 
 
Het leerlingvolgsysteem 
Dit systeem is bedoeld om alle belangrijke gegevens van ieder kind de gehele basisschoolperiode vast te 
leggen; om de ontwikkeling van ieder kind goed volgen. In Parnassys houden wij de resultaten op de 
methodetoetsen bij én volgen we het kind met betrekking tot zijn totale ontwikkeling. Voor de resultaten op 
de niet-methode gebonden toetsen gebruiken we het Cito leerlingvolgsysteem. De ontwikkeling van de 
kinderen in groep 1 en 2 wordt gevolgd via het kleuter-observatiesysteem. 
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3.2 De kwaliteitscoördinator  

Karen Peeters, de kwaliteitscoördinator (voorheen intern begeleider), heeft een signalerende, analyserende 
en ondersteunende functie binnen de school. Zij ziet erop toe dat afspraken worden nageleefd en dat toetsen 
op het goede moment worden afgenomen. Zij begeleidt de groepsleerkrachten bij het analyseren van de 
toetsresultaten en biedt op basis hiervan hulp bij het opstellen van de didactische periodeplannen. De 
kwaliteitscoördinator heeft een coördinerende taak binnen de leerlingenzorg; zowel intern als met de extern 
betrokken partijen. Karen is als het ware de spil waar de leerlingenzorg om draait. Daarnaast draagt zij bij aan 
het onderwijskundig beleid binnen de school, in afstemming met de schoolleider en de kartrekkers en/of het 
team.  

3.3 Zorg voor kinderen met specifieke behoeften 

 
 
Extra begeleiding binnen de expertise van de eigen school  
Wanneer de beoogde doelen van het basisaanbod niet tot het gewenste resultaat hebben geleid zijn 
vervolgstappen nodig met specifieke interventies.  
De leerkracht doet een beroep op de kwaliteitscoördinator of de kartrekkers met specialisme op diverse 
ontwikkelgebieden. Zij analyseren diepgaander welke interventies nodig zijn en stellen doelen op. Deze 
worden met ouders besproken en geëvalueerd.   
 
Binnen onze school blijven we ook ons onderwijs aan meer- en hoogbegaafde ontwikkelen. Hierbij maken we 
gebruik van kennis die we koppelen aan onze dagelijkse praktijk. We voeren een pilot uit, waarbij een 
gespecialiseerde leerkracht van ons team werkt met groepjes meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ze 
ontwikkelt een werkwijze en activiteitenaanbod die past binnen onze school op basis van (nieuwe) kennis en 
praktijkervaring. Deze kennis en praktijkervaring wordt gedeeld in het team en samen werken we aan het 
integreren van dit aanbod binnen het onderwijs in de groep.  
 

   
Extra begeleiding met externe expertise  
Wanneer het specifieke plan van aanpak niet tot het gewenste resultaat heeft geleid roept school de hulp van 
externen in om samen te kijken welke interventies passend zijn voor deze leerling én of school de gewenste 
hulp kan bieden aan deze leerling. Indien wij niet kunnen voldoen aan de specifieke hulpvraag van een kind 
kunnen we, in samenspraak met ouders, een verzoek doen tot plaatsing in het speciaal basisonderwijs. De 
kwaliteitscoördinator kan u verder informeren over dit traject. 
 
Peergroep   
Stichting Optimus heeft in samenwerking met het Ondersteuningsplatform een voorziening gerealiseerd voor 
hoogbegaafde leerlingen. Dit heeft geresulteerd in Peergroepen voor hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 
4 tot en met 8. Indien wij plaatsing van meerwaarde achten voor de leerling, melden wij deze leerling aan bij 
de toelatingscommissie van de Peergroep. Dit gebeurt in nauw overleg met de ouders en de leerling. De 
toelatingscommissie besluit of de leerling kan worden toegelaten en op welke locatie. De toelatingscommissie 
meldt het besluit aan de school. De toelatingscriteria zijn op te vragen bij de kwaliteitscoördinator.  
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Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind naar de locatie van de Peergroep. De begeleiding 
vindt deels ook op eigen school plaats door bezoek van de peergroepleerkracht en opdrachten die op school 
moeten worden uitgevoerd. Dit om de transfer van de Peergroep naar de eigen groep te optimaliseren.  
 

3.4 Passend onderwijs 

Om de zorg voor kinderen verder te optimaliseren is passend onderwijs ingevoerd. Dit landelijke proces heeft 
als doel om zo veel mogelijk kinderen op een verantwoorde manier onderwijs te laten volgen op een reguliere 
basisschool. Daartoe moeten basisscholen zorgen voor een goede zorg op maat binnen de eigen school. Onze 
school is actief bezig met deze ontwikkelingen en participeert in het Land van Cuijk binnen Stromenland; het 
overkoepelende samenwerkingsverband van basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO).  
 
Wij hebben ervaringen met kinderen die extra zorg nodig hebben. Wij hebben inzicht in didactische en 
pedagogische aanpak en werkvormen. Bij ons leren kinderen omgaan met kinderen die extra hulp nodig 
hebben en ook, dat kinderen met behoefte aan extra zorg net zo veel behoefte aan sociale contacten en 
aandacht hebben als alle andere kinderen. We willen kinderen met extra ondersteuningsbehoeften binnen 
onze mogelijkheden de kans bieden om in de eigen omgeving naar school te gaan. 
 
 

3.5 Informatiebeveiliging en privacy (IBP) én de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 

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 persoonsgegevens. De informatie over privacywetgeving te vinden 
op de website van Optimus: https://www.optimusonderwijs.nl/avg-en-privacy 

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; bijvoorbeeld 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. 

 

https://www.optimusonderwijs.nl/avg-en-privacy
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Recht op informatie 
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het 
uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie 
dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de 
wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren met betrekking tot hun kind(eren). 
Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is de 
situatie het makkelijkst. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind.  
Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt het niet 
anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. 
 
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De ouder 
zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze 
ouders. Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal 
geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt. 
Deze ouders hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en 
omstandigheden, zoals informatie over schoolvorderingen en evt. sociaalpedagogische ontwikkelingen op 
school. En als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders geen 
recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven 
van informatie aan een ouder het kind kan schaden.  
 
Ouders hebben het recht om het dossier van hun kind in te zien (inzagerecht). Om het dossier te raadplegen, 
maakt de ouder een afspraak met de directeur of intern begeleider. Zij stellen de ouder in de gelegenheid het 
dossier, op school, in te zien. Hierbij is altijd iemand van de school aanwezig. 
 
De ouders mogen de school verzoeken de gegevens te corrigeren. Daarbij moeten ze de gewenste wijzingen 
aangeven. Correctie houdt in: verbeteren, aanvullen, verwijderen, afschermen of op een andere manier 
ervoor zorgen dat de onjuiste gegevens niet langer gebruikt worden. 
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 wet. 
 
Welke informatie 
Alle scholen houden een leerlingadministratie of - dossier bij. Daarin staat onder meer: 

• notities over de bespreking van het kind door het schoolteam; 

• notities van de gesprekken met ouders; 

• speciale onderzoeken; 

• de toets- en rapportgegevens en 

• de plannen voor extra hulp aan het kind(handelingsplannen). 
Soms worden er ook schriftelijke observaties van leraren toegevoegd over de sociale en emotionele 
ontwikkeling van het kind, de werkhouding en de taakaanpak. 
Het leerling-dossier is strikt vertrouwelijk en digitaal. 
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3.6 Een veilig schoolklimaat 

Je veilig voelen op school is een belangrijke basisvoorwaarde om als leerling het maximale uit je schooltijd te 
halen en als leerkracht met plezier je werk te doen. Schoolteam, leerlingen en ook de ouders dragen op hun 
eigen manier bij aan een prettig en veilig schoolklimaat. De meeste omgangsvormen spreken daarbij voor zich 
en zijn diep geworteld in een cultuur van ongeschreven regels. 
 
Integriteitscode 
De kernwaarden van Optimus zijn: Kwaliteit, Ontwikkeling, Resultaat, Verantwoordelijkheid, Verbondenheid 
en Vertrouwen. Integriteit staat centraal bij deze kernwaarden. Ervaring leert dat kwetsbare situaties in de 
praktijk voorkomen en dat in die situaties integer handelen noodzakelijk is.  
 
Optimus heeft een integriteitscode gemaakt. Deze beschrijft wat in een aantal specifieke situaties binnen de 
Optimusscholen als respectvol, integer en als wenselijk wordt gezien. Spontaniteit en onderling vertrouwen 
blijven daarbij een groot goed. Door middel van een open communicatie willen we dat koesteren. De 
integriteitscode is het resultaat van een dialoog met alle betrokkenen bij de school en zal ook in de toekomst 
regelmatig geëvalueerd worden. 
 
In de integriteitscode zijn we niet volledig in de opsomming van situaties die zich kunnen voordoen; we bieden 
in deze code voldoende houvast om ook in andere, niet beschreven situaties, integer te 
kunnen handelen. Hoe ouders zich thuis gedragen ten opzichte van hun kind is geen onderwerp van deze 
code. Hiervoor verwijzen we naar de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Karen Peeters en Malou Lambregts zijn de vertrouwenspersonen van Het Telraam. Zij stellen zich elk 
schooljaar voor aan de kinderen en vertellen wat hun taak is als vertrouwenspersoon op school. Wij vinden 
heb belangrijk dat kinderen laagdrempelig contact kunnen leggen met een vertrouwenspersoon. Ook ouders 
kunnen contact opnemen met onze interne vertrouwenspersonen. Het is ook mogelijk om als ouder direct 
contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon. 
GGD Hart voor Brabant 
Telefoonnummer: 088-3686759 
Spoedtelefoonnummer: 088-3686813 (voor zaken die niet tot de volgende dag kunnen wachten) 
E-mail: externe.vertrouwenspersoon@ggdhvb.nl  
 
Klachtenregeling 
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen in communicatie en 
verwachtingen en meningsverschillen komen voor, en worden doorgaans in onderling overleg bijgelegd. Het is 
hierbij van belang om problemen in een vroeg stadium te herkennen en onderkennen. Loopt u ergens 
tegenaan, bespreek dit met de leerkracht of met een van onze medewerkers. U bent altijd welkom om vragen 
of opmerkingen te bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing waarbij discretie en 
professionaliteit voorop staan. 
Soms is een meningsverschil zodanig dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er.  
 
We gebruiken de Klachtenregeling van Optimus  
Voor alle klachten en meldingen geldt dat de school zich voorneemt inhoudelijk en snel te reageren en wel 
binnen een termijn van 10 werkdagen. In deze gids beperken we ons tot de hoofdlijnen. Mocht u de officiële 

mailto:externe.vertrouwenspersoon@ggdhvb.nl
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klachtenregeling willen inzien, dan verwijzen we u naar de schoolleider van de school. De regeling is bedoeld 
voor klachten die betrekking hebben op: 
A. Machtsmisbruik: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, ernstige vorm van pesten. 
B. Overige klachten: begeleiding en beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie, het 
schoonhouden van het gebouw, toepassing van strafmaatregelen. 
 
Voor klachten op het gebied van machtsmisbruik kunt u terecht bij onze interne contactpersonen Karen 
Peeters en Malou Lambregts. Zij zijn aangesteld om bij klachten van kinderen of van ouders als spreekbuis van 
de kinderen op te treden. Het gaat dus om klachten van kinderen aan het adres van een volwassen 
medewerker (leerkracht, ondersteunend personeel of vrijwilliger) van de school, of om klachten van een kind 
ten aanzien van een ander kind. De interne contactpersoon of schoolleider verzorgt de eerste opvang en 
brengt u desgewenst in contact met de externe vertrouwenspersoon. Het is ook mogelijk om rechtstreeks 
contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon. Als er officieel een klacht wordt ingediend, verwijst 
de interne contactpersoon de klager/klaagster direct door naar de externe vertrouwenspersoon, die de 
betrokkene kan bijstaan en van advies kan dienen.  
 
Bij overige klachten gaan we ervan uit dat de klager in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld 
de leerkracht. Komen zij er samen niet uit, dan zoekt de klager contact met de directeur.  
Indien de klager en de directeur niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kan de klager een klacht 
indienen bij het bestuur. Het bestuur kan de klacht laten beoordelen door een onafhankelijke 
klachtencommissie. Ook kan het bestuur de klacht zelf proberen op te lossen, samen met de klager en de 
aangeklaagde. Zodra de klachtencommissie een klacht in behandeling neemt, verloopt de communicatie 
tussen de klager en aangeklaagde altijd via de commissie.  
 
Het adres van het bestuur is:      
Optimus Primair Onderwijs 
t.a.v. Klachtencommissie bestuur Stichting OPTIMUS 
Postbus 315 
5430 AH Cuijk 
Tel. 0485-318910 

 
Klachtencommissie 
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 Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs. 
 
Stichting GCBO 
Postbus 394 
3440 AJ Woerden 
Tel: 070-3861697 
E-mail: info@gcbo.nl 
Website: www.gcbo.nl 

http://www.gcbo.nl/
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4. De ontwikkelingen binnen het onderwijs 
 

4.1 Schoolontwikkeling 
Wij beogen onze kinderen voor te bereiden op het zelfstandig en gelukkig functioneren in onze samenleving; 
een maatschappij die voortdurend in beweging is. Dit maakt dat ook het onderwijs voortdurend in beweging 
is. Optimus is een lerende organisatie en wij zijn een school waar iedereen in ontwikkeling is, zowel kinderen 
als volwassenen. 
Vanwege de fusie die heeft plaatsgevonden op bestuursniveau, is ervoor gekozen om nog lopende schoolplan 
eerder te vervangen voor een nieuw schoolplan. Het nieuwe schoolplan 2022-2026 is afgeleid van het 
koersplan van Optimus en sluit aan bij de schoolontwikkeling tot dusver. Dit nieuwe schoolplan vindt u op 
onze website. Elk jaar zal vanuit dit schoolplan met het team een jaarplan gemaakt worden. Hierin blikken we 
ook terug op het afgelopen schooljaar. In het jaarplan leest u tevens een terugblik op de schoolontwikkeling 
van het afgelopen jaar.  

4.2 Stagiaires – opleidingsschool  

Optimus P.O. is een opleidingsbestuur. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan de opleiding en 
ontwikkeling van onze (toekomstige) leerkrachten. Samen Opleiden is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, 
de MBO-Raad en de lerarenopleidingen. Momenteel werkt ongeveer de helft van de Optimusscholen intensief 
samen met de HAN Pabo binnen het kader Samen Opleiden. Op deze scholen worden studenten opgeleid en 
begeleid door schoolopleiders. Deze schoolopleiders zijn in dienst bij Optimus, zij begeleiden en beoordelen 
deze studenten. Hiervoor worden zij één dag per week vrij gemaakt. Optimus heeft de ambitie om in 2025 
minimaal 30 opleidingsscholen te hebben. 
   
Ook Het Telraam is een opleidingsschool en beschikt over een eigen schoolopleider; Elske Linders. De 
studenten zijn op een intensieve manier bij het onderwijs betrokken. Ze maken deel uit van het team en 
verzorgen lessen, maar zijn ook actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het 
onderwijs. Het opleidingsprogramma op de HAN Pabo en het leren in de praktijk zijn nauw met elkaar 
verbonden en versterken elkaar.   
Daarnaast werkt Optimus ook samen met de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) aan de 
HAN en Radboud Universiteit. De Radboud Universiteit verzorgt ook de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO), waarmee Optimus P.O. tevens een convenant getekend 
heeft. Wanneer er voldoende ruimte is, zijn stagiaires van andere opleidingen ook welkom op Het Telraam.  
 

https://www.han.nl/landing/pabo
https://www.han.nl/opleidingen/hbo/academische-pabo/voltijd/
https://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/pedagogische-wetenschappen-van-primair-onderwijs
https://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/pedagogische-wetenschappen-van-primair-onderwijs
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5 Overgang naar het voortgezet onderwijs 
 

Het schooladvies 
Het advies van de school is belangrijk bij een schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Op Het Telraam 
wordt dit advies samengesteld door de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de schoolleider.  
Aan het eind van groep 7 worden er in een gesprek met ouders, kind, leerkracht en intern begeleider de 
verwachtingen uitgesproken van zowel ouders als school. De kinderen ontvangen een voorlopig schooladvies.  
In groep 8 ontvangen de kinderen in een gesprek met ouders, kind, leerkracht en schoolleider het 
schooladvies. Het schooladvies is gebaseerd op verschillende aspecten: de cognitieve resultaten, de 
vaardigheden van het kind zoals taak/werkhouding en zelfstandigheid, maar ook interesse, motivatie en de 
sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Na het schooladvies maken de kinderen een eindtoets. Op basis 
van de uitslag kan de school ervoor kiezen om het schooladvies naar boven bij te stellen.  
 

De Eindtoets  
De Eindtoets is een landelijk meetmoment voor de leerlingen in groep 8. Wij maken hiervoor gebruik van de 
Cito Eindtoets. Hiermee wordt de kennis, het inzicht en de toepassingsvaardigheden van de leerlingen 
onderzocht en de onderdelen taal, rekenen en informatieverwerking worden gemeten. Dit meetmoment geeft 
op individueel niveau informatie ten behoeve van een passende niveaukeuze voor het Voorgezet Onderwijs. 
De resultaten van de groep geven de school informatie over de schoolopbrengsten. Deze informatie wordt 
mede gebruikt ter evaluatie van de onderwijskwaliteit op onze school.  
 
In het schooljaar 2019-2020 hebben de leerlingen van groep 8 geen Eindtoets gemaakt, deze is geannuleerd in 
verband met de pandemie.  
Hieronder leest u de uitslagen van de afgelopen schooljaren.  
 
 
 

Jaar Behaalde schoolscore  Ondergrens 

2018 535,2 535 

2019 540,5 535 

2020 Geen eindtoets  

2021 539,2 534,5 

2022 534,7 534,8 
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Schoolverlaters 
In de afgelopen jaren zijn de kinderen uitgestroomd naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. In 
de onderstaande tabel ziet u de geadviseerde uitstroom naar de verschillende vormen van het voortgezet 
onderwijs.  De resultaten van ons werk worden ook bepaald door de achtergrond en mogelijkheden van het 
kind, onze wijze van onderwijs geven, onze keuze voor een breed leer - en vormingsgebied en de mate waarin 
wij erin slagen het aanbod af te stemmen op het individuele kind. De kwaliteit van de resultaten van ons werk 
wordt bepaald door het proces van acht jaar (groep 1 tot en met groep 8) onderwijs op Het Telraam. 
 

jaar aantal 
leerlingen 

vwo havo/ 
vwo 

havo Vmbo 
T/havo 

vmbo 
G/T 

vmbo 
K/T 

vmbo 
K 

vmbo 
B/K 

vmbo 
B 

2018 26 3 4 3 7 6 0 2 0 1 

2019 22 2 1 10 1 4 0 3 0 1 

2020 19 1 4 2 3 4 0 4 0 1 

2021 21 5 1 5 3 2 0 5 0 0 

2022 23 2 5 3 5 1 4 1 2 0 
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6 Contacten met de ouders 
 
Onze school streeft naar een optimaal contact met de ouders. Daarnaast proberen wij de ouders nauw te 
betrekken bij de school. Dit kan de werkhouding en schoolprestaties van de leerlingen positief beïnvloeden. 
Wij vinden het daarom belangrijk en fijn als ouders gemakkelijk en graag naar school komen. Dit proberen wij 
op verschillende manieren te bereiken. Door mondelinge en schriftelijke informatie, contacten over 
individuele kinderen, ouders die bij activiteiten helpen, ouders die op school klussen, ouders die als lid van de 
Ouderraad mee activiteiten mee organiseren, en ouders die als lid van de Medezeggenschapsraad 
ontwikkeling van de school. 
Gedurende het schooljaar komen ouders in het kader van ‘Samen leren is Oké’ een aantal keren naar school 
om samen met hun kind(eren) onderwijs te volgen en zo een indruk te krijgen van onze manier van werken. 

 

6.1 Informatievoorziening aan ouders 

 
 
 
 
 
 
 

Schoolgids 
Deze schoolgids staat op de website van Het Telraam aan het begin ieder schooljaar. Er staat allerlei 
informatie in, die u in de loop van het schooljaar nog eens na kunt lezen.  
 

Nieuws 
Wekelijks ontvangt u informatie vanuit de groep van uw kind via de Parro-app. Daarnaast ontvangt u ongeveer 
iedere maand een nieuwsbrief met informatie over de hele school. Om op de hoogte te blijven vragen we de 
ouders om de berichten op Parro goed te lezen.  
 

Algemene informatieavonden 
Jaarlijks organiseren we informatie- en/of inloopavonden. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van de 
ouders. Het zijn avonden met een onderwijsinhoudelijk aanbod. 
 

Rapportavonden 
Driemaal per jaar zijn er gesprekken over het welbevinden, de werkhouding en de vorderingen van uw kind. 
De ouders dienen zich hiervoor digitaal aanmelden. Aan het begin van het schooljaar staan de gesprekken in 
het teken van het welbevinden van het kind en de opstart van het schooljaar. We hechten waarden aan het 
gesprek, waarbij zowel ouders, vanaf groep 5 het kind en de leerkracht(en) in breng hebben. In het tweede en 
derde gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van het kind inclusief de schoolvorderingen.  
 

Wanneer u een leerkracht wenst te spreken, is dit altijd mogelijk vanaf 14:30 uur. Omdat er regelmatig 
vergaderingen en overlegmomenten zijn gepland, is het zowel voor de leerkracht als voor de ouder(s) prettig 
als er eerst even een afspraak wordt gemaakt. Gesprekken vóór aanvang van de school proberen we om 
praktische redenen zoveel mogelijk te voorkomen. In dringende gevallen kan hiervan natuurlijk worden 
afgeweken. Ook wanneer u de intern begeleider of schoolleider wenst te spreken, is het aan te bevelen om 
eerst even een afspraak te maken. 
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6.2 Medezeggenschapsraad (MR) 

Elke school moet een medezeggenschapsraad hebben. De medezeggenschapsraad is het 
vertegenwoordigende orgaan met wettelijke bevoegdheden en bestaat uit twee geledingen, namelijk een 
ouder- en een personeelsdeel. Op onze school zijn er van ieder deel twee afgevaardigden. 
De medezeggenschapsraad heeft twee soorten bevoegdheden: een algemene en een bijzondere. De algemene 
bevoegdheid is het recht op informatie en overleg. De raad of een deel ervan kan hierom vragen. 
Als bijzondere bevoegdheid heeft de medezeggenschapsraad advies- en instemmingsrecht. Instemming moet 
gegeven worden over alle zaken die voor de medezeggenschapsraad van wezenlijk belang zijn. Het ouderdeel 
moet bijvoorbeeld instemmen met de voorzieningen voor leerlingen. Ook hebben zij instemmingsrecht bij de 
gevolgen die een fusie van de school met een andere school heeft voor ouders en leerlingen. Daarnaast 
mogen zij adviseren over onder meer de nascholing van personeel.  
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Het schoolbestuur van Optimus Primair Onderwijs heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
ingesteld, die uitsluitend zaken bespreekt die van gemeenschappelijk belang zijn voor de betrokken scholen. 
Door de omvang van de stichting heeft niet iedere school een afvaardiging in de GMR. De vergaderingen zijn 
openbaar. 
 
De GMR van Optimus bestaat voor de helft uit ouderleden bestaat. Alle leden zijn voorgedragen via een MR 
van een bij OPTIMUS primair onderwijs aangesloten school. De GMR vergadert circa 10 keer per jaar op vooraf 
vastgestelde data en locaties. Tijdens een deel van elke GMR-vergadering is een afvaardiging van het College 
van Bestuur aanwezig.  
 
Een GMR heeft advies- en instemmingsbevoegdheid voor een aantal zaken, dat op bovenschools niveau 
geregeld moet worden. Met 'bovenschools' wordt bedoeld dat deze niet per schoollocatie apart worden 
bepaald maar overkoepelend. Dit betekent ook dat een GMR-lid alle aangesloten scholen vertegenwoordigt 
en in die zin de belangen van alle scholen (ouders en/of personeel) dient te behartigen. Communicatie tussen 
MR-en en de GMR is dan ook een belangrijk onderwerp. 
 

6.3 Ouderraad (OR) 

Onze school kent een actieve ouderraad, ook wel OR genoemd. Vanuit de ouderraad en het team worden 
diverse werkgroepen bemand. Zij organiseren festiviteiten op school die uitgevoerd worden met andere 
hulpouders en vrijwilligers. De ouderraad heeft de zeggenschap over het geld van de vrijwillige ouderbijdrage. 
U betaalt indien mogelijk en gewenst ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze 
bijdrage is afhankelijk van de groep waar uw kind in zit en het aantal maanden dat hij/zij gedurende het 
schooljaar op school zit. Het door u betaalde geld komt direct ten goede aan activiteiten zoals cadeaus voor 5 
december en festiviteiten zoals carnaval, schoolkamp en schoolreis. U ontvangt in het begin van ieder 
schooljaar nadere informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en een verzoek om deze (automatisch) te 
betalen. Alle kinderen kunnen deelnemen aan de activiteiten die onder schooltijd georganiseerd worden, 
regelmatig in samenwerking met de ouderraad.  
Elke groep heeft een klassenouder als eerste aanspreekpunt voor de leerkracht. Meestal is een klassenouder 
lid van de ouderraad.  
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7 De leerkrachten 
 
De groepsleerkrachten werken met de leerlingen en zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in hun groep. 
Naast het dagelijkse lesgeven in de groep hebben leerkrachten lesgebonden taken en niet-lesgebonden taken. 
Lesgebonden taken zijn bijvoorbeeld: het voorbereiden van de lessen, het analyseren van gegevens, het 
maken van een groepsoverzicht en het voeren van oudergesprekken. Niet lesgebonden taken zijn 
bijvoorbeeld: werkgroepen zoals Sinterklaas, de medezeggenschapsraad, het organiseren van het jaarlijkse 
schoolkamp en het deelnemen aan scholing. 
 

In het schooljaar 2022-2023 zijn de leerlingen verdeeld over 8 groepen: 
Groepsleerkrachten    Groep   Werkdagen 

Ria Verdellen     1-2A   maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
Cindy van der Wielen   1-2A   woensdag 
Marieke Lokhoff    1-2B   maandag, dinsdag en woensdag 
Yvonne Delis      1-2B   donderdag en vrijdag 
 

Britt Rovers     3    woensdag, donderdag en vrijdag 
Cindy van der Wielen   3   maandag en dinsdag 
 

Ingrid van Bergen    4   maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
Meike Houben    4   vrijdag 
 

Ursula Fiddelers    5   maandag, dinsdag en woensdag  
Rezi de Bruijn     5   donderdag en vrijdag 
 

Heidi Visser     6   maandag, dinsdag en woensdag 
Penny Phillips     6   donderdag en vrijdag 
 

Linn Teunissen    7   maandag en dinsdag 
Malou Lambregts    7    woensdag, donderdag en vrijdag 
 

Leon Houtvast    8   maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
Meike Houben    8   dinsdag 
   

Karen Peeters   Kwaliteitscoördinator  dinsdag, woensdag en donderdag 
Jan Wouters                                        Conciërge    maandag, woensdag en donderdag  
    (de ochtenden tot 12.15 uur) 
Nancy Brugman   Schoolleider   maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en  
         vrijdagochtend 
Extra ondersteuning: 
Penny Philips     Leerkracht    woensdagochtend 
Malou Lambregts   Leerkracht   dinsdag 
Rezi de Bruijn    Leerkracht                               woensdag 
Inge van Duijnhoven   Leerkracht   maandagochtend en vrijdagochtend 
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8 Schooltijden 
We werken met een vijf-gelijke-dagen model. De schooltijden zijn voor alle groepen hetzelfde; van 8.30 uur 
tot 14.00 uur. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur starten de lessen.  

8.1 Aanvangstijden 

De kinderen mogen om 8:20 uur naar binnen. De leerkrachten zijn dan in de groepen aanwezig. Sinds de 
pandemie komen de kinderen vanaf groep 5 zoveel mogelijk zelf naar school of worden afgezet op het 
kerkplein. De kinderen van groep 1 tot en met 4 worden naar school gebracht en komen zelf naar binnen. We 
gebruiken alle ingangen van de school. De groepen 1, 2 en 3 komen via de speelplaats en de kleuteringang 
naar binnen. Groep 4 komt via de hoofdingang naar binnen. Groep 5 komt via de noodingang naast het lokaal 
naar binnen. De groepen 6 en 7 komen via de ingang bij het fietsenhok naar binnen en groep 8 via de ingang 
bij de schooltuin.  
 

8.2   Vakanties en lessen bewegingsonderwijs 
Vakanties en vrije dagen 

U vindt informatie over vakanties en vrije dagen op onze  website: 
Vakantierooster Het Telraam 
Het vakantierooster is vastgesteld in de GMR. Studiedagen zijn vastgesteld in de MR.  
 

Lessen bewegingsonderwijs 

De lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 1 en 2 vinden plaats in de speelzaal. De kinderen hebben 
hiervoor gymschoenen nodig die op school blijven liggen. Bij slecht weer spelen de groepen 1 en 2 extra in de 
speelzaal in plaats van het buitenspelen.  
De lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 tot en met 8 vinden plaats in de gymzaal van het dorp.  
Deze gymlessen staan gepland op donderdag. De groepen 7 en 8 starten de dag bij gymzaal en gaan daar 
vanaf huis direct naartoe. De groepen 5 en 6 eindigen de dag met de gymles en mogen met toestemming van 
ouders vanaf de gymzaal direct naar huis of lopen met de leerkracht terug naar school.  
 
Wilt u er voor zorgen c.q. controleren dat … 

• De kinderen op donderdag hun gymspullen meenemen; 

• De kinderen de gymspullen na iedere gymles mee naar huis nemennemen; 

• De gymspullen in een stevige tas worden meegebracht; 

• De gymspullen zijn voorzien van de naam van het kind. 

 

8.3 Leerplicht en verlofregelingen voor kinderen 

Leerplicht 

Een kind van 4 jaar is nog niet leerplichtig. Een kind wordt leerplichtig vanaf de eerste schooldag volgend op 
de maand waarin het 5 jaar wordt. 
Onderwijs is van groot belang voor kinderen. Niet voor niets staat dit zo nadrukkelijk beschreven bij de 
rechten van het kind. Ouders moeten zich inzetten om de ontwikkeling van hun kind zo onbelemmerd 
mogelijk te laten verlopen. Hiervoor is het belangrijk dat kinderen ook zoveel mogelijk van het onderwijs 
kunnen volgen. Vanwege bepaalde redenen kan het voorkomen dat uw kind de school niet kan bezoeken. 
Ziekte, bezoek aan een dokter, een begrafenis of een feest zijn allemaal redenen om de school niet of niet 

../../../../../telraam/Gedeelde%20documenten/Schoolgids/Vakantierooster%20Het%20Telraam
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volledig te bezoeken. Wij vragen u of u het verzuim van school zoveel mogelijk wilt beperken, m.a.w. als u 
bijvoorbeeld een bezoek aan de oogarts buiten schooltijd kunt plannen, dat dan ook te doen. U wilt immers 
met ons dat het onderwijs aan uw kind zo min mogelijk onderbroken wordt. 
Als u verlof wilt voor uw kind dient u dat schriftelijk bij de schoolleiding aan te vragen via het verlofformulier 
op onze website: verlofformulier Informatie over verlofregeling vindt u onder andere op de website van de 
rijksoverheid: informatie over verlof van de rijksoverheid 
 

8.4 Voor – en naschoolse opvang  

Er is voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) aanwezig in de school. Deze opvang wordt 
verzorgd door de organisatie Spring. Meer informatie vindt u op de website van Spring:  https://www.spring-
kinderopvang.nl/   
 
 

https://www.hettelraam.nl/syndeo_data/media/PDF_bestanden/aanvraagformulier_extra_verlof.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://www.spring-kinderopvang.nl/
https://www.spring-kinderopvang.nl/
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9 Algemene informatie 
 

Optimus - Primair Onderwijs 
Bezoekadres : Stoofweg 2 
    5361 HZ Grave 
Telefoon : 0485 – 318910 
E-mail  : info@optimusonderwijs.nl  
Website : www.optimusonderwijs.nl  
 

Medezeggenschapsraad  
Voorzitters   : Annemieke Lamers en Martine van Son 
Secretaris   : Ingrid van Bergen en Karen Peeters 
Leden namens ouders : Annemieke Lamers 
      Martine van Son 
Leden namens school : Ingrid van Bergen 
      Karen Peeters 
Email    : mr.hettelraam@optimusonderwijs.nl  
 

Ouderraad  
Een aantal leden van de ouderraad zijn tevens klassenouder.   
 

Voorzitter   : Lisette Jilissen 
Secretaris   : Marloes Cuppen  
Penningmeester  : Mieke Kersten   
Leden    : Christianne Nillezen  klassenouder groep 1-2 A 

: Marloes Cuppen   klassenouder groep 1-2 B  
: Ilse Michiels    klassenouder groep 3 

                                                  : Lotte Lamers   klassenouder groep 4 
               : Kim van den Hooge   klassenouder groep 5 

: Sabrina van Munster  klassenouder groep 6 
         : Heidi Bussers      klassenouder groep 8 
De klassenouder van groep 7, een ouder uit groep 7, is geen lid van de ouderraad.  
Email    : or.hettelraam@optimusonderwijs.nl  
    
                                      
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: (0800) 80 51 (gratis)  óf via www.kennisnet.nl 
 
Folders  
Regelmatig ontvangen wij folders en andere reclame om mee te geven aan kinderen. Wij gaan hier 
terughoudend mee om. Folders en reclame die passend lijkt voor onze leerlingen plaatsen we onderaan onze 
digitale nieuwsbrief bij ‘Nieuws uit de omgeving’.   
 

mailto:info@optimusonderwijs.nl
http://www.optimusonderwijs.nl/
mailto:mr.hettelraam@optimusonderwijs.nl
mailto:or.hettelraam@optimusonderwijs.nl
http://www.kennisnet.nl/
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Besmettelijke kinderziekten 
Als er op school een besmettelijke kinderziekte heerst, informeren wij ouders om samen bij te kunnen dragen 
aan het voorkomen van verspreiding. Voor informatie over kinderziekten verwijzen wij naar de website van de 
GGD: https://www.ggdhvb.nl. Heeft uw kind een besmettelijke ziekte, dan verwachten we dat u ons z.s.m. op 
de hoogte brengt, zodat we met elkaar verspreiding kunnen voorkomen.  
 
Calamiteitenplan 
Wij hebben een plan voor eventuele calamiteiten en meerdere geschoolde Bedrijfshulpverleners (BHV-ers). 
Jaarlijks volgen zij de BHV herhalingscursus. Twee keer per schooljaar vindt een ontruimingsoefening plaats. In 
het geval van ontruiming gaan wij met de kinderen naar het kerkplein. Indien de situatie langer duurt, worden 
de kinderen opgevangen in de kerk.  
Wij vragen ouders om zich te houden aan de volgende afspraken:  
 

• Kinderen mogen pas naar huis als dit is afgestemd met de leerkracht. Leerkrachten controleren aan de 
hand van hun klassenlijst of alle kinderen present zijn. Neem uw kind of andere kinderen niet mee naar 
huis zonder de leerkracht te informeren.  

• Mocht u tijdens een calamiteit op school aanwezig zijn, volg dan de instructies van de BHV-ers en stoor 
dan de leerkrachten niet bij het uitvoeren van hun taken.  

• Houd altijd de inritten bij de school en ingangen van de school vrij in verband met bereikbaarheid door 
de hulpdiensten.  

• Neem geen contact op met school. We nemen geen tijd om informatie te verstrekken. De telefoonlijn 
moet vrij blijven voor hulpverleners. Opvang van kinderen heeft prioriteit. 

 
EHBO 
Alle kinderen van groep 8 volgen- indien mogelijk- een EHBO-cursus voor de jeugd. Onder leiding van een 
instructeur en de groepsleerkracht worden de leerlingen opgeleid voor het EHBO diploma. 
Jaarlijks is er een grote gezamenlijke oefening in samenwerking met de brandweer, politie en de plaatselijke 
EHBO waarbij de leerlingen van groep 8 de geleerde theorie in de praktijk mogen brengen. 
 
Rookvrije school 
Ons terrein is rookvrij. Dat betekent dat er op het gehele schoolterrein niet gerookt mag worden. Dit is sinds 1 
augustus 2020 wettelijk verplicht. Wij vinden het belangrijk dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien.  
  

 
 
 

 

https://www.ggdhvb.nl/
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Fietsend of juist lopend naar school. 
Het heeft onze voorkeur dat zoveel mogelijk kinderen (samen met ouders) lopend naar school komen. Het is 
belangrijk om kinderen te leren omgaan met het verkeer én het voorkomt gevaarlijke situaties bij de school als 
zoveel mogelijk kinderen lopend of met de fiets naar school komen. De fietsenstalling voor de kinderen van de 
groepen 1,2 en 3 is bij de ingang van de kleuters, rechts van het schoolgebouw. De fietsenstalling voor de 
andere groepen is op het schoolplein. Vanwege de verschillende ingangen die we tijdens de periode van de 
pandemie gebruiken, is er voor de groep 5 een extra plek voor fietsen voor de school. Voor alle 
fietsenstallingen geldt dat deze onbewaakt zijn en dat de school geen verantwoordelijkheid draagt voor 
eventuele schade of diefstal. Op het schoolplein lopen we naast de fiets vanwege de veiligheid.  
 
Gevonden voorwerpen 
De gevonden voorwerpen liggen in het halletje bij de ingang naast de schooltuin. Na verloop van tijd worden 
gevonden voorwerpen definitief opgeruimd.  
 
Hoofdluis 
Sinds de situatie met de pandemie vindt er geen hoofdluiscontrole meer op school plaats. Indien een kind 
hoofdluis heeft, vragen wij ouders die op school te melden. Wij sturen dan een anoniem bericht naar alle 
ouders van kinderen in de betreffende klas, met het verzoek om hun kind te controleren op hoofdluis en zo 
nodig te behandelen. Zo kunnen we samen verspreiding voorkomen. Indien hoofdluis hardnekkig aanwezig 
blijft en de situatie met de pandemie het toelaat, zullen wij de hoofdluiscontrole op school hervatten. Na elke 
vakantie vindt er dan indien nodig en mogelijk met behulp van ouders hoofdluiscontrole plaats bij alle 
kinderen.  
 
De GGD 

                         

        

Even voorstellen: Ingrid Giesbers 
Mijn naam is Ingrid Giesbers. Ik werk als sociaal verpleegkundige bij de GGD Hart 
voor Brabant (gemeente Boxmeer) en ben verbonden aan de school van uw 
kind(eren). Ik ondersteun de school als het gaat om de gezondheid van de 
leerlingen. Dit doe ik onder andere door deel te nemen aan het overleg tussen de 
interne begeleider, schoolmaatschappelijk werk en de GGD. Het gaat dan om 
leerlingen waar school en/of ouders zorgen over hebben. Bijvoorbeeld als er zorgen 
zijn over gewicht, zindelijkheidsproblemen, vermoeidheidsklachten, hygiëne, 
seksualiteit en genotmiddelen. 
Maar ook als een kind vage klachten heeft zoals buikpijn, hoofdpijn of niet lekker in zijn/haar vel zit. 
Het overleg vindt een aantal keren per schooljaar plaats en dan ben ik ook op school te vinden. 
 
Meer weten? 
Voor meer informatie over het werk van de GGD of voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0900 - 
4636 443 (lokaal tarief). Kijk ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl. 

 

http://www.ggdhvb.nl/
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De jeugdarts voor Het Telraam is: mw. Eveline van Hattum (cbboxmeer@ggdhvb.nl) . 
Eveline van Hattum is werkzaam van maandag t/m donderdag. 
 

Waarvoor is het schoolmaatschappelijk werk? 
Het kan gebeuren dat uw kind niet lekker in zijn vel zit, onzeker is, er niet bij hoort op school of iets vervelends 
heeft meegemaakt of uw kind zit in de knoop met leeftijdgenoten of leerkrachten. Het kan ook zijn dat u niet 
goed meer weet, hoe u met het gedrag van uw kind moet omgaan en het contact met uw kind wil verbeteren 
of de leerkracht krijgt signalen en denkt dat de inzet van maatschappelijk werk zinvol kan zijn.  
Natuurlijk kunt u in gesprek met uw kind zelf veel doen, maar soms kan het prettig zijn dat iemand met u 
meedenkt en samen met u zoekt naar een passende oplossing. 
Dit zijn allemaal redenen waarom een leerling baat bij gesprekken zou kunnen hebben bij het maatschappelijk 
werk. Deze kan samen met de ouders, de leerling en leerkracht de situatie inzichtelijk en bespreekbaar maken.  
 

Werkwijze 
Via Karen Peeters, de kwaliteitscoördinator van Het Telraam, kan uw kind worden aangemeld. Zij is in het bezit 
van het aanmeldformulier. De hulp is gratis, het kan onder schooltijd en de maatschappelijk werker heeft 
beroepsgeheim. 

Meer informatie kunt u vinden in de folder welke op school, bij de intern begeleider, aanwezig is.  
 
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 meer dan 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. 
 
De aanvraag kan gaan over deelname aan het verenigingsleven, zoals sport, muziek, toneel of scouting, maar 
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. Wij zijn per e-mail bereikbaar via: info@leergeldlandvancuijk.nl of kijk eerst op de website: 
http://www.leergeldlandvancuijk.nl 
 
 
 
 
 

mailto:info@leergeldlandvancuijk.nl%C2%A0
http://www.leergeldlandvancuijk.nl/

