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Voorwoord
Het kiezen van een basisschool is een belangrijke keuze voor u en uw kind. U kiest een school, die aansluit bij
de ontwikkelbehoeften van uw kind en uw opvoeding. Een groot deel van de dag verblijft uw kind op school
en is een passende omgeving van wezenlijk belang.
Wij willen Kindcentrum Munstergeleen aan u voorstellen en aangeven wat wij met ons onderwijs willen
uitdragen.
In deze gids leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en over de behaalde resultaten.
Tevens leggen wij u uit wat u mag verwachten als uw kind een leerling van onze school wordt. Deze gids, die
tot stand is gekomen met toestemming van de MR, geeft u een beeld hierover.
Behalve deze schoolgids ontvangt u bij aanvang van een nieuw schooljaar de schoolkalender, waarin u
jaarlijks wisselende informatie kunt vinden.
Wij hopen dat u deze gids met plezier zult lezen. Indien u nog nadere toelichting wenst, nodig ik u uit om
met ons contact op te nemen.
Namens het team,
Ronald Kooi
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1. Kindcentrum Munstergeleen
Ligging van de school
Kindcentrum Munstergeleen ligt in een mooie groene omgeving, naast de sportvelden in Munstergeleen. De
school telt ongeveer 250 leerlingen. Naast de directie, intern begeleiding (IB-er) en de groepsleerkrachten,
werkt er een managementassistente en een facilitair medewerker. De leerlingen, die onze school bezoeken,
komen uit Munstergeleen en omgeving.
Onze school beschikt over een mooi gebouw met veel licht, ruimte en inspirerende werkplekken.
Het schoolgebouw
De school maakt deel uit van stichting Kindante, welke gehuisvest is in Sittard. De stichting wordt gevormd
door scholen met verschillende onderwijsconcepten en denominaties.
Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen, met voor elk gedeelte een eigen ingang. Er zijn verschillende
werkplekken voor kinderen, waar ze over de nodige ICT-middelen kunnen beschikken.
Adresgegevens
Kindcentrum Munstergeleen
Burgemeester Smeetsstraat 3
6151 GM Munstergeleen
046 – 4515820
Email: r.kooi@kindante.nl
Website: www.bsmunstergeleen.nl
Huisvesting
In het Kindcentrum Munstergeleen zijn permanent 3 partners gehuisvest:
Peutercentrum Jip en Janneke, MIK/PIW (BSO) en TSO van basisschool Munstergeleen.
Incidenteel zullen ook ruimtes ter beschikking worden gesteld voor ergotherapie, logopedische
zorgverlening, kerkelijk zangkoor en Mad Science.
De begane grond
Op de begane grond bevinden zich het Peutercentrum en de BSO. In twee gescheiden clusters de groepen
1,2, 3 en 4, de speelzaal, de directiekamer, de servicebalie, werkplekken voor de leerlingen, bergingen en
toiletruimtes.
Tijdens de lessen is het gebouw gesloten. Alle bezoekers dienen dan aan te bellen bij de hoofdingang en zich
via de intercom te melden. De peuterspeelzaal heeft een eigen ingang.
De verdieping
Op de verdieping bevinden zich de lokalen van de groepen 5 t/m 8. De lokalen zijn gegroepeerd rondom een
centrale ruimte, die als verwerkingsruimte voor de leerlingen dienstdoet. Verder bevinden zich op de
verdieping een spreek/werkruimte voor gedeeld gebruik door de Intern Begeleider (IB-er) en de ICTcoördinator (ICT-er).
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2. Stichting Kindante
Stichting Kindante bestuurt 29 scholen voor basisonderwijs in de
gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Beekdaelen en Stein. Verder
ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen en 2 SO scholen.
Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Kindante is een
onderwijskundige organisatie waar alle talenten in onze scholen kansen krijgen, groot kunnen en mogen
worden, waar eenieder ongeacht achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en erkend weet in
authenticiteit en autonomie.
We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie en onderwijs
dat boeit en uitdaagt en uit kinderen wil halen wat erin zit. Daar waar het moet en waar het ook kan, bieden
we onderwijs op maat.
Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een kansrijke medeburger welke
zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving”. Leren ‘leren’ en leren ‘leven’ is
hierbij het motto.
Meer informatie treft u aan op de website van Kindante.
Klik hier
Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit:
dhr. drs. P. (Peter) Lemmens en mevr. drs. Th. (Thecla) van Hoogstraten
Het college van bestuur en het BURO Kindante zijn gehuisvest op onderstaand adres:
Dr. Nolenslaan 138
6136 GV Sittard
Tel. 046 – 4363366
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3. Algemene Informatie
De basisschool is de gehele dag telefonisch te bereiken op
tel. nr. 046-4515820
website: www.bsmunstergeleen.nl. Contact: r.kooi@kindante.nl of j.rouvroije@kindante.nl
Het team
Binnen het team zijn er een aantal functies en taken verdeeld. De school heeft een directeur, een intern
begeleider, groepsleerkrachten, conciërge, een managementassistente en twee interieurverzorgsters.
Groepsindeling schooljaar 22/23:
Groep 1
Groep 1/2
Groep 1/2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Juf Annemiek en juf Ida
Juf Kim en juf Ida
Meester Hans
Juf Audrey en meester Bart
Juf Karin en juf Sandra
Juf Els
Meester Rob
Meester Bram
Juf Jolande en juf Salina

Directeur: Ronald Kooi
Locatieleider: Janneau Rouvroije
Intern begeleider: Astrid Henssen
Specialist hoogbegaafdheid: juf Salina
Specialist boeiend onderwijs: juf Anouk
Specialist ICT: juf Sandra
Specialist lezen: juf Audrey
Specialist rekenen: Els Schutte, Jolande van Eijk, Rob Peters
De school streeft er naar de groepen gedurende de gehele basisschool periode zo veel mogelijk intact te
laten.
Door toe- of afname van formatieplaatsen kan de school de groepenverdeling en samenstelling wijzigen. Dit
gebeurt altijd in overleg en met instemming van de MR.
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Missie Kindcentrum Munstergeleen
‘Het is de opdracht van Kindcentrum Munstergeleen om kinderen op basis van wederzijds respect, veiligheid
en vertrouwen, in een zelf ontdekkende, uitdagende leeromgeving, vanuit eigenaarschap te stimuleren tot
talentontwikkeling en een positief zelfbeeld, om zó goed voorbereid te worden op de 21-e eeuw.’
In onze visie hebben wij een aantal richtlijnen benoemd, die primair bepalend gaan zijn voor de inrichting
van onze schoolontwikkeling.
Deze richtlijnen zijn:
 Meervoudige intelligentie
 Leerkracht in de rol als coach
 Talentontwikkeling
 Autonomie
 Thematisch werken
 Educatief partnerschap
 21-eeuwse vaardigheden
 Coöperatieve werkvormen
 Concept: boeiend onderwijs
De afgelopen jaren hebben wij als school gewerkt aan de onderstaande speerpunten:
1. Brein
2. Talentontwikkeling / Meervoudige intelligentie
3. Samenwerkend leren / Coöperatief leren
4. Thematisch werken
Gedurende schooljaar 2022/2023 gaan we deze speerpunten verder verinnerlijken en zullen we onze
organisatie ook verder onder de loep leggen en kritisch gaan onderzoeken hoe we ons onderwijs “anders”
kunnen organiseren.
Overkoepelend werken we gedurende deze jaren aan de ouder als educatief partner en de
ouderbetrokkenheid.
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De principes van de lerende organisatie nemen een steeds grotere plaats in tijdens het werken op school,
zowel op groepsniveau als schoolniveau. We werken volgens het concept “boeiend onderwijs”.
Hoe willen we dat gaan vormgeven in ons onderwijs?
We zoeken naar leerinhouden en zoeken naar leermiddelen die aansluiten bij de behoefte van leerlingen
(betekenisvol).
 Een inspirerende en veilige omgeving.
 Het werken met een weekplanning met een doorgaande lijn, van groep 1 tot en met 8. Rekening
houdend met de individuele behoeften van kinderen.
 Doorgaande lijn voor zelfstandig werken.
 Uitgaan van en vormgeven aan meervoudige intelligentie in het onderwijs.
 Tools uit systeemdenken en vormgevers uit hersenwerk toepassen in het onderwijs om kinderen
inzicht te geven in hun eigen leerproces en in het zien van samenhang.
 Coöperatieve werkvormen worden in een doorgaande lijn aangeboden, in alle groepen
gevisualiseerd en ingeoefend.
 Het inzetten van denkgewoonten om kinderen bewust te maken van attitudes
De ontwikkeling binnen het onderwijs en de realisering van onze eigen visie vragen om een lerende houding
en een actieve betrokkenheid van iedereen.
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Overgang naar het voortgezet onderwijs
In de loop van dit schooljaar krijgen de ouders van de leerlingen uit de groepen 6 en 7 een voorlopig
schooladvies VO. Hiervoor ontvangen de ouders en de leerling een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dit
gesprek zal de leerkracht het voorlopig advies toelichten. Voor een goed voorlopig advies VO maakt de
adviescommissie bestaande uit leerkracht, directeur en IB-er gebruik van de volgende gegevens:
*de leerling kenmerken
* de IEP toets resultaten vanaf groep 6;
* het digitale uitstroomprofiel
* de uitslag van het drempelonderzoek (groep 7)
* de leerling besprekingen
* criteria voor LWOO (indien van toepassing)
* criteria PRO (indien van toepassing)
Voor de leerlingen van groep 8 zal in januari/februari een definitief advies worden bepaald.
Meer informatie over de volledige procedure schooladvies VO vindt u op onze website.
In groep 8 worden de leerlingen en ouders op verschillende wijzen en momenten voorbereid op de
overgang. Ouders krijgen de brochure: “Kiezen na de basisschool” en leerlingen werken met een regionaal
vervaardigd boekje over de verschillende scholen en hun studierichtingen. Dit boekje wordt in de groep
behandeld.
In februari/maart houden de leerkrachten met de leerlingen en hun ouders een verwijzingsgesprek, waar het
advies van de school wordt toegelicht. De voorlopige aanmeldingen dienen in maart aanwezig te zijn op de
scholen van voortgezet onderwijs.
In mei komt de uitslag van de eindtoets. Dit zal in de meeste gevallen een bevestiging zijn van het
schooladvies. Daarnaast worden alle leerlingen besproken met een vertegenwoordiger van de ontvangende
school.
De leerlingen krijgen begin juni bericht van de nieuwe school of ze zijn toegelaten. In de laatste schoolweken
organiseren de scholen een introductiemiddag voor de nieuwe brugklassers.
Overzicht scores eindtoets:
Schooljaar 2018-2019: 83 (IEP Eindtoets)
Schooljaar 2019-2020: Geen afname Eindtoets
Schooljaar 2020-2021: 79 (IEP Eindtoets)
Schooljaar 2021-2022: 82 (IEP Eindtoets)
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Oudercontacten
Aan het begin van het schooljaar zullen er voor alle groepen kennismakingsgesprekken plaatsvinden, waarin
de leerkrachten tekst en uitleg geven over het onderwijsprogramma en de activiteiten. Er is vooral ruimte
om kennis te maken met de leerkracht en zaken tussen school en ouders
te bespreken.
Bij de instromers die pas na de gesprekken naar school komen, wordt
deze informatie verwerkt tijdens het intakegesprek. Er zijn twee vaste
momenten per schooljaar dat we ouders uitnodigen voor een zogenaamd
10-minutengesprek over de ontwikkeling van hun kind(eren). In
november en maart ontvangen de ouders van alle leerlingen uit de
groepen 1 t/m 8 een uitnodiging. Mochten of ouder(s) het noodzakelijk
vinden tussendoor een gesprek te voeren met de leerkracht(en) over hun kind(eren), dan is dit uiteraard
mogelijk. In juni is er alleen een gesprek als ouders dat noodzakelijk vinden. De leerlingen van groep 8
hebben hun adviesgesprek altijd voor 1 maart.
Voor de ouders van alle leerlingen uit de groepen 6 en 7 geldt dat de leerkrachten bij het gesprek in maart
het voorlopig schooladvies VO bespreken.
Activiteitencommissie
Bij de organisatie van activiteiten worden vaak ouders betrokken. Dat kan via een extra ouderavond, maar
ook via de activiteitencommissie. De activiteitencommissie maakt een plan voor de gehele school dat daarna
per groep/bouw wordt uitgewerkt.
Zorg voor het jonge kind
Gedurende de kleuterfase leert het kind spelenderwijs allerlei basisvaardigheden: taal ontwikkelt zich, de
woordenschat breidt uit en het fonetisch bewustzijn neemt toe. Ook sociale aspecten ontwikkelen zich,
evenals grove en fijne motorische vaardigheden. De kleuter ontwikkelt in deze periode ook reeds een
zelfbeeld. Gelet op de brede ontwikkeling in relatief korte tijd is het van belang dat leerkrachten oog hebben
voor de voortgang in de ontwikkeling van kleuters.
Hoe volgen wij de jonge leerlingen:
We hanteren het systeem van een beredeneerd aanbod dat is samengesteld aan de hand van de
tussendoelen voor het basisonderwijs. We gebruiken de daarbij behorende observatielijsten. Voor reken- en
taalontwikkeling volgen we Schatkist. We werken van hieruit veel d.m.v. observaties en kijken goed naar de
specifieke onderwijsbehoefte van elk kind. Binnen de mogelijkheden die we als school hebben willen we hier
ook zoveel mogelijk aan tegemoet komen. Daarnaast werken we ook al vanaf groep 1 met het
dyslexieprotocol.
Schoolklimaat en veiligheid
Op alle scholen binnen Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een veilige en
geborgen omgeving te laten ontwikkelen.
Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te maken over
gedragingen en regels, die nageleefd moeten worden.
Behalve dat er specifieke schoolregels bestaan, zijn er ook wettelijke bepalingen waaraan we ons moeten
houden. Alle scholen hebben een actueel schoolveiligheidsplan waarin al deze zaken in relatie met elkaar zijn
beschreven.
Deze regels en afspraken gelden niet alleen voor de kinderen en personeelsleden binnen de school, maar voor
iedereen die zich in en om de school ophoudt.
Dat betekent dat alle kinderen, alle ouders, alle personeelsleden en alle andere personen die hand- en
spandiensten verzorgen in en om de school zich dienen te houden aan deze regels en afspraken en kunnen
weten wat de gevolgen zijn als deze worden overtreden.
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Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen:
 De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe
onderneemt.
 De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school.
 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de
incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.
 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van
incidenten in en om de school.
 Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier
met elkaar en anderen omgaan.
Jaarlijkse monitoring sociale veiligheid
Scholen moeten de sociale veiligheid elk jaar monitoren. Als de uitkomst op tekorten wijst, is het van belang
dat de school maatregelen neemt en het veiligheidsbeleid aanpast. Scholen moeten er ook voor zorgen dat
de Onderwijsinspectie de jaarlijkse monitorgegevens ontvangt. Het gaat daarbij om het gemiddelde beeld van
een school. Dit is vastgelegd in de Wet sociale veiligheid.
Onze school gebruikt voor deze jaarlijkse monitoring Viseon.
Schoolondersteuningsprofiel
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die
scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website
van de school.
Onderwijsondersteuning
De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:






Ondersteuningsniveau 1:
Ondersteuningsniveau 2:
Ondersteuningsniveau 3:
Ondersteuningsniveau 4:
Ondersteuningsniveau 5:

Onderwijs in de groep
Ondersteuning in de groep
Ondersteuning op school met interne deskundigen
Ondersteuning op school met externe specialisten
Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of
met behulp van netwerkpartners.
Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het
samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies.
Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een
toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.
Gemeentelijke ondersteuning
Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en
regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit
aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en
persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.
Zorgondersteuning
Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met
ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.
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Het Leerling Volg Systeem
Alle leerlingen van onze school worden op vastgestelde tijden getoetst. Hiervoor gebruiken we de toetsen
van IEP voor wat betreft de ontwikkeling op het gebied van Taal/Lezen en Rekenen en IEP ondersteunt óók
de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Al deze gegevens worden digitaal opgeslagen in ESIS-B, een programma voor schooladministratie dat op alle
scholen van Kindante wordt gebruikt. Zo is het mogelijk om per kind of per groep resultaten in te zien en uit
te draaien. Een grafische uitdraai laat goed zien hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en hoe deze
ontwikkeling zich verhoudt tot ervaringscijfers uit het gehele land. De resultaten van de toetsen worden in
de oudergesprekken besproken. Alle leerlingen krijgen een historisch overzicht bij het rapport.
Rapporten
Twee keer per jaar verzorgen wij een schriftelijke rapportage aan de hand van een portfolio.
Portfolio 1 in de maand januari/februari en rapport 2 in juni/juli.
In de kalender vindt u de data waarop de rapporten worden uitgereikt. De leerlingen van groep 7 maken in
mei of juni de drempeltoets.
De resultaten uit het LOVS worden ook besproken binnen het team. Naast het LOVS wordt via
observatielijsten de ontwikkeling van de kleuters vastgelegd.
Samen leren, samen leven
Onze school biedt stagiaires de mogelijkheid om praktijk ervaring op te doen.
We hebben stageplaatsen voor de MBO-opleidingen van CIOS en Leeuwenborgh en de HBO-opleiding
Sporthogeschool. Incidenteel worden we benaderd door studenten van de Universiteit Maastricht of de
opleiding Pedagogiek voor stageopdrachten.
Onze school is ook beschikbaar als plek voor een maatschappelijke stage voor leerlingen uit het Voortgezet
Onderwijs.
Stagiaires worden begeleid door een groepsleerkracht. Voor schoolopdrachten of algemene opdrachten is
de directie stagebegeleider. Alle stagiaires werken met een stagecontract en een stageopdrachtenboek.
Deze zijn leidraad voor de begeleiding en beoordeling van studenten.
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Jaarlijkse gegevens:
Schooltijden:
Groep 1 t/m 8

Maandag, dinsdag en donderdag
08.30 - 12.00 uur
12:45 – 14:45 uur
Woensdag
08.30 - 12.30 uur

Groep 1 en 2

Vrijdag vrij

Groep 3 t/m 8

Vrijdag
08.30 - 12.00 uur
12:45 – 14:45 uur

Onderwijstijd
Totaal aantal lesuren per week:
Groep 1 en 2: 20,5 uur
Groep 3 t/m 8: 26 uur

Totaal aantal lesuren per jaar:
Groep 1 en 2: 795 uur
Groep 3 t/m 8: 1005,5 uur

Start schooljaar 2022-2023:

05-09-2022

Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22-10-2022 t/m 30-10-2022
24-12-2022 t/m 08-01-2023
18-02-2023 t/m 26-02-2023
10-04-2023
22-04-2023 t/m 07-05-2023
18-05-2023 en 19-05-2023
29-05-2023
15-07-2023 t/m 27-08-2023

Vrije middag
Kerst
Laatste schooldag

v.a. 12.00 uur
v.a. 12.00 uur

Studiedagen:
Woensdag 28-09-2023
Woensdag 25-01-2023
Woensdag 11-04-2023
Woensdag 17-05-2023
Woensdag 07-06-2023
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Hoe geven wij vorm aan ons onderwijs?
Uitgangspunten bij de groepsorganisatie en klassenmanagement is een systeem waarbij ook in
gecombineerde groepen of in units wordt gewerkt.
Binnen het klassenmanagement wordt er gewerkt met groepsplannen voor de vakken rekenen en spelling,
technisch lezen en begrijpend lezen. In de groepsplannen zijn de leerlingen afhankelijk van hun
leerbehoeften verdeeld in drie groepen: de basisgroep, een intensiefgroep en een verdiept groep. Leerstof
wordt aangeboden aan de basisgroep, gevolgd door extra instructie aan de intensief groep en de verdiept
groep. Door momenten te kiezen waar leerlingen zelfstandig de leerstof verwerken is het mogelijk om
leerlingen te clusteren die extra begeleiding nodig hebben.
In sommige gevallen volgen leerlingen een aparte leerlijn voor een vakgebied. Dit kan binnen de eigen
jaargroep. We werken toe naar een organisatiemodel waarin er steeds meer sprake zal zijn van het werken
in clusters dan in jaargroepen. Binnen het jaarrooster is er tijd opgenomen om zelfstandig of in kleine
groepen te werken aan verdieping en of verbreding van de leerstof of aan keuzeopdrachten.
In de groepen 1-2 werken we hoofdzakelijk ontwikkelingsgericht binnen een beredeneerd aanbod waarbij
Schatkist als bron wordt ingezet.
De groepen 3 t/m 8 werken veelal met een programmagerichte benadering. Waar mogelijk wordt leerstof
aangeboden en verwerkt op drie niveaus. Basis-, intensief- en verdiept niveau.
Het leerstofaanbod wordt gepresenteerd in dag- en of weektaken. Dit biedt leerlingen tevens de kans om
(beperkt) eigen keuzes te maken. In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van een planbord waarop met
pictogrammen leerstof en activiteiten worden weergegeven. In de groepen 5/t/m 8 wordt er gewerkt
a.d.h.v. een weektaak waarin de lesdoelen beknopt staan beschreven. Rapportages en gesprekken staan
opgeslagen in het digitale dossier.

Brede ontwikkeling
Bevordering van ‘welbevinden’ en preventie van risicogedrag leveren een belangrijke bijdrage aan het
primaire proces en succesvol leren. Onze school heeft ruime aandacht voor zorg, gezondheid, veiligheid,
sport, bewegen en culturele vorming. We geven dit vorm door diverse excursies, gastlessen en aan projecten
gekoppelde activiteiten. Zo doen alle groepen mee aan kunstprojecten, vinden er museumbezoekjes plaats,
volgen leerlingen projectlessen.
Om de continuïteit en uitvoering van het leerstofaanbod van de vak- en vormingsgebieden techniek, dansen drama en burgerschap te waarborgen, hebben wij deze ondergebracht in een keuze middag/ochtend
voor alle leerlingen.
Iedere groep maakt daarnaast gebruik van aan het onderwijs gerelateerde excursies zoals de boerderij, de
bakker, het kasteel etc.
Ook is er een royaal aanbod aan sportieve activiteiten.
De groepen 1 t/m 8 nemen jaarlijks deel aan een grote sportmanifestatie die georganiseerd wordt door
Sportstichting Sittard en Sprint.
Ook is er een aanbod na school, in de vorm van kennis maken met techniek, Mad Science of muziek. Dit
naschools aanbod zal de komende jaren in de vorm van dag arrangementen alleen maar groeien. Ecsplore
organiseert in samenwerking met de school wekelijks sport- en spelactiviteiten in de sporthal waaraan onze
leerlingen vrijwillig kunnen deelnemen.
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Kerndoelen
In deze paragraaf nemen we de kerndoelen op met de daarbij gebruikte methodieken.


Nederlandse taal:
Voor ons taalonderwijs werken we met de methode Taalactief voor de groepen 4 t/m 8. Deze
methode hanteert zowel de taal- en de spellingslessen.

Voor het aanvankelijk lezen in groep 3 gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen.


1
2

Mondeling onderwijs
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie,
mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie,
het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of
opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
Het kringgesprek, klassengesprek, leergesprek, discussie, spreekbeurt, voordracht en presentatie aan de
orde komen.


1
2
3
4

5

Schriftelijk taalonderwijs
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder
schema’s, tabellen en digitale bronnen.
De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals:
informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en
andere instructieve teksten en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.
De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag,
een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een
leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en
informatieve teksten.

Voor begrijpend lezen vanaf groep 4 gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL. Het technisch lezen wordt
ingevuld door de methode Estafette.

1

2
3
4

Engels:
Methode: Take it Easy.
De leerlingen van groep 7 en 8 leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en
geschreven Engelse teksten. We willen dit ook gaan aanbieden aan de andere groepen. Dan vooral in
spelvorm.
De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven, over eenvoudige onderwerpen en zij
ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.
De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.
De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met
behulp van het woordenboek.
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 Rekenen/Wiskunde:
We gebruiken het programma Gynzy voor de instructie en verwerking van de doelen. We werken
hieraan middels de beschreven leerlijnen.
 Mens en samenleving
Hiervoor gebruiken wij de volgende methoden en/of projecten:
De methode Wijzer door het Verkeer
Diverse materialen van 3VO, verkeersexamen voor de groepen 7
Losse projecten, duurzame energie, methode Hemel en Aarde en de methode Kinderen en hun sociale
talenten.
De school maakt gebruik van genoemde methoden en projecten veelal binnen lessen zoals natuur,
levensbeschouwing, seo maar ook in vieringen rondom Pasen en Kerst, en projecten rond de derde
wereld.
 Kunstzinnige oriëntatie
Op onze school werken we schoolbreed van groep 1 t/m 8 aan maatschappelijk relevante projecten
middels de methode Jeelo. Zes weken lang staat de hele school in het teken van een project. De
projecten vormen de kapstok voor al het leren en sluiten tevens aan bij de belevingswereld en de
leefomgeving van het kind. De drie pijlers van Jeelo zijn: Samen werken, samen leven en zelfstandig
leren. Je kunt er wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, burgerschap, verkeer en EHBO, techniek en
digitale geletterdheid geïntegreerd mee aanbieden.
 Bewegingsonderwijs
Onze school beschikt over een vakleerkracht bewegingsonderwijs vanuit Ecsplore.
 Wereldoriëntatie
Op onze school werken we schoolbreed van groep 1 t/m 8 aan maatschappelijk relevante projecten
middels de methode Jeelo. Zes weken lang staat de hele school in het teken van een project. De
projecten vormen de kapstok voor al het leren en sluiten tevens aan bij de belevingswereld en de
leefomgeving van het kind. De drie pijlers van Jeelo zijn: Samen werken, samen leven en zelfstandig
leren. Je kunt er wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, burgerschap, verkeer en EHBO, techniek en
digitale geletterdheid geïntegreerd mee aanbieden.
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Oudervereniging Basisschool Munstergeleen
Doelstelling
De oudervereniging is een uitvoerend orgaan dat als eerste doelstelling heeft om samen met het team
(leerkrachten Kindcentrum Munstergeleen) activiteiten te organiseren die buiten de reguliere schooltaken
vallen, om zodoende de kinderen net iets extra’s te geven.
Voorbeelden van deze activiteiten zijn de organisatie van het Nazomerpleinfestijn, de carnavalsactiviteit,
kerst- en paas-/lenteviering en de schoolreis.
Hiernaast wil de oudervereniging ook ondersteuning bieden bij uiteenlopende activiteiten zoals de
herfstactiviteit, Sinterklaasviering en excursies.
De tweede doelstelling van de oudervereniging is het fungeren als klankbord/doorgeefluik van meningen
over de (school)organisatie van de ouders naar directie, team en medezeggenschapsraad.
De derde doelstelling is een bijdrage leveren in duurzame middelen (geen leermiddelen).
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €25,Organisatie Oudervereniging
Het Bestuur van de oudervereniging bestaat uit de groepsvertegenwoordigers van de afzonderlijke groepen,
per groep minimaal 1 afgevaardigde.
Het Dagelijks Bestuur bestaat normaliter uit een voorzitter, een 1e en 2e secretaris en een 1e en 2e
penningmeester.
Het bestuur van de oudervereniging (de groepsvertegenwoordigers, in de volksmond (“de OV“) komt
regelmatig bijeen om de gang van zaken te bespreken. De vergaderdata zijn opgenomen in de kalender van
deze schoolgids. Tijdens deze vergaderingen is tevens een afvaardiging van het team aanwezig.
Er worden kerngroepen gevormd om de verschillende activiteiten te organiseren. In deze kerngroepen zijn
teamleden vertegenwoordigd die gezamenlijk met de groepsvertegenwoordigers de activiteiten organiseren.
De kerngroep stelt de rode draad vast en houdt de financiering in de gaten. De “trekker” van de kerngroep is
een leerkracht. De samenstelling van de kerngroepen wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld.
Bij het organiseren van deze activiteiten is de hulp van ouders vaak onontbeerlijk en deze hulp wordt dan
ook regelmatig gevraagd. Doorgaans wordt dit gedaan via een oproep op Isy. In een voorbereidingscomité
kunnen (delen van) de te organiseren activiteiten worden uitgewerkt. De samenstelling van het
voorbereidingscomité is afhankelijk van de werkzaamheden en de omvang van de activiteit.

In de onderstaande links vindt u meer informatie over de beschreven onderwerpen:
Alcoholgebruik tijdens schoolactiviteiten
Arbobeleid
Calamiteitenprotocol
Discriminatieprotocol
Gedragscode ICT en Social Media
Gedragsprotocol
Gezichtsbedekkende kleding
Hitteplan
Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS naar NCO
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Informatieplicht school aan ouders
Incidentenregistratie
Klachtenregeling
Leerlingenvervoer
Leerplicht-verlof-verzuim
Meldcode kindermishandeling en huishoudelijk geweld
Medezeggenschap op school
De MR van onze school bestaat uit:
PMR
Els Schutte
Anouk Wijnands
Salina Nout

OMR
Judith Middelburg
Jeroen Jacobi
Tim Pijnenburg

Meldcode mishandeling en huishoudelijk geweld
NCO: veelgestelde vragen in begrijpelijke taal
Onderwijsinspectie
Onderwijstijd
Ouderbijdrage
Passend onderwijs
Pestprotocol
Regeling bij afwezigheid leerkracht
Rookverbod
Schoolklimaat en veiligheid
Sponsoring
Toelating – schorsing – verwijdering
Verzekeringen
Zorg onder schooltijd
Onze school heeft intern beschikking over:
-Logopedie (klik voor meer informatie)
-Ergotherapie (klik voor meer informatie)
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Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
Basisonderwijs schooljaar 2022-2023
Wat doet de jeugdgezondheidzorg?
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg bewaakt en beschermt de
lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Dit doen
wij door uw kind regelmatig uit te nodigen voor een gezondheidsonderzoek of een inenting.
Tevens nemen wij binnen de school deel aan overleggen waar de gezondheid en het welzijn van
de kinderen regelmatig besproken wordt.
Gezondheidsonderzoek
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Net als in
de eerdere onderzoeken die uw kind heeft gehad bij de jeugdgezondheidszorg, kijken we ook
nu bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind
goed te volgen probeert de JGZ eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen
voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor
nodig is. We werken hierin nauw samen met de school en andere organisaties rondom de jeugd.
De onderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente of op school.
Uw informatie is erg belangrijk
Om te weten of er zaken zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om voorafgaande
aan het gezondheidsonderzoek een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei
gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw
kind.
Inentingen
DTP/BMR vaccinatie:
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP
(difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Hiervoor krijgt u een aparte oproep.
HPV vaccinatie:
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 10 jaar worden de HPV-vaccinatie tegen 6 vormen
van kanker.
Meningokokken A,C,W en Y vaccinatie
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie tegen meningokokken,
typen A,C,W en Y aangeboden.
Meer informatie: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten
Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd
De contacten en onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg gaan zoveel mogelijk door, maar
soms gebeurt dat wel op een andere manier, bijvoorbeeld door middel van beeldbellen, het
afnemen van vragenlijsten of telefonisch. Daar waar onderzoeken wel gewoon doorgaan op
school of op een JGZ locatie wordt er rekening gehouden met de dan geldende maatregelen
zoals die door het RIVM worden gehanteerd.
Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de dienstverlening worden aangepast en worden zowel
school als ouder hierover geïnformeerd.
Ouders en hun kinderen kunnen echter wel altijd bij ons terecht, zie daarvoor ook de
contactgegevens. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om digitaal vragen te stellen via de
website en chatmogelijkheden van www.jouwggd.nl
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MijnKinddossier
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met ‘MijnKinddossier’. Dit is een online ouderportaal
waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ.
In MijnKinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment:






Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien
Het door JGZ gegeven advies nalezen
Betrouwbare opvoedinformatie lezen
De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje

Ook kunt u herinneringen van afspraken per sms krijgen.
Vragen of zorgen?
Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden of zijn er zorgen over uw kind, neem dan contact
op met het Team JGZ. We bekijken samen met u wat we eraan kunnen doen.
Bent u een ouder met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar zonder vaste verblijfplaats? Ook
dan kunt u altijd gebruik maken van de Jeugdgezondheidszorg op die locatie waar u zich op dat
moment bevindt.
U kunt bij ons altijd terecht voor o.a. vragen over opgroeien en opvoeden, vaccinatie en het
periodieke lichamelijk onderzoek. Indien uw kind ziek is dient u hiervoor contact op te nemen
met de huisarts.
Contact
Team JGZ - Westelijke Mijnstreek Noord
E: infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl
T: 088-880 5044 KCC (klantcontactcentrum)
Website JGZ Zuid-Limburg
www.ggdzl.nl
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Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg
Basisonderwijs schooljaar 2022-2023
Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in staat om de lessen te volgen. Het
heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het beste in een huiselijke omgeving worden
opgevangen. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan meestal wel
gewoon meedoen in de groep, maar dit zal in verband met corona steeds in overleg met school en soms
door middel van testen bepaald moeten worden.
Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het zieke kind niet naar school komen,
omdat dan het risico voor de andere kinderen en beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit
tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt “wering”
genoemd. Is uw kind ziek en heeft het (mogelijk) een infectieziekte geef dit dan altijd aan bij de school. De
school kandan zo nodig overleggen met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg of uw kind
wel of niet tijdelijk van school geweerd moet worden.
Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een
andere manier te voorkomen is.
Daarnaast is melden belangrijk omdat de school – al dan niet in overleg met de GGD – zo nodig maatregelen
kan nemen, bijv. door andere ouders te informeren, of gezamenlijk met de GGD een uitbraakonderzoek te
starten.
Vragen?
Heeft u vragen over infectieziekten, neem dan contact op met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid
Limburg.
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5. Centrum voor Jeugd en Gezin
Onzekerheid, pesten, problemen op school of met vriendjes, belonen en
straffen…
Vragen over opgroeien of opvoeden?
Kom naar het Centrum voor Jeugd en Gezin!
Je kindertijd is de mooiste tijd van je leven zeggen ze. Dat kan best waar zijn, maar toch is het zelfs voor
kinderen niet altijd rozengeur en maneschijn. Ook ouders komen onvermijdelijk te staan voor vragen die te
maken hebben met het opgroeien en opvoeden van hun kinderen.
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek kunnen jongeren en ouders terecht met alle
kleine en grote vragen die spelen in een gezin.
Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar
Volwassenen lijken soms te vergeten dat je als kind onzeker kunt zijn over je uiterlijk, over je gedrag, over
verliefdheid of pesten en noem maar op. Dat je met vragen zit die je aan vriendjes, ouders of onderwijzers
niet durft stellen. Dat je ook heel praktische vragen kunt hebben, bijvoorbeeld over de regels thuis of over
zakgeld. Met al die vragen kun je terecht in het CJG bij jou in de buurt. Er is ook een wisselend programma
van trainingen en cursussen waar je iets aan kunt hebben, bijvoorbeeld Weerbaarheid of Sociale
Vaardigheden.
Ouders
Als u vragen heeft over het opgroeien en opvoeden van uw kind kan het CJG helpen. Denk aan vragen over
problemen op school of met vriendjes, pesten, belonen en straffen, zakgeld, pubergedrag en àlle andere
onderwerpen (relatie, financiën, etc) waar gezinnen mee te maken kunnen krijgen. Het is de normaalste
zaak van de wereld dat je met zulke vragen naar het CJG gaat. Je wilt immers dat je kind opgroeit tot een
gezonde en evenwichtige volwassene en het CJG kan je daarbij ondersteunen. Het CJG is de spil in het
uitgebreide netwerk van instellingen die zich bezighouden met de opvoeding, de gezondheid en het welzijn
van je kind.
Er is bovendien een wisselend programma van activiteiten als themabijeenkomsten en cursussen.
Goed advies en snelle hulp
In het CJG Westelijke Mijnstreek bundelen we de krachten van deskundigen op het gebied van opvoeden en
opgroeien in jeugdgebiedsteams bestaande uit professionals als de jeugdarts. Sociaal pedagogisch
medewerker, maatschappelijk werk en MEE consulent. (De andere functies kunt u op onze website
terugvinden onder gebiedsteams) Het gebiedsgericht werken is een methodiek waarbij we gezamenlijk
willen zorgen voor korte lijnen en snelle antwoorden op uw hulpvraag. U als gezin bent leidend in uw eigen
hulpvraag en onze professionals gaan u ondersteunen hier zelf en eventueel met behulp van uw omgeving
mee om te gaan.
Het CJG Westelijke Mijnstreek is een netwerkorganisatie waarin de GGD Zuid-Limburg, Partners in Welzijn,
MEE Zuid-Limburg, Bureau Jeugdzorg Limburg en Orbis Jeugdgezondheidszorg samenwerken. Verder werkt
het CJG samen met het onderwijs, Veiligheidshuis, specialiseerde zorg, zelfstandige zorgaanbieders, de
gemeente en andere netwerkpartners. Door de intensieve samenwerking is het mogelijk om snel gepaste en
samenhangende hulp te bieden.
De schoolmaatschappelijk werker van onze school heet Stacey Wagemans. Zij is iedere donderdag aanwezig
op school van 9:00u tot 10:30u. Buiten deze tijden is het natuurlijk ook mogelijk om (eventueel) contact te
zoeken. Ook kan dit bij de leerkracht van uw kind en/of bij de intern begeleidster van de school
(a.henssen@kindante.nl) gemeld worden. Mailadres: Stacey.Wagemans@piw.nl Tel.nr: 0657033700
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Er is altijd een CJG in de buurt. Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren tot en met 23 jaar kunnen zonder
afspraak binnenlopen. Daarnaast is het CJG ook een adviescentrum voor alle professionals en vrijwilligers die
betrokken zijn bij opvoeden en opgroeien en ontplooien. Je bent welkom zonder afspraak, (zie voor
adressen www.cjg-wm.nl) maar wil je zeker zijn dat er iemand is, die je direct te woord kan staan, neem dan
eerst even telefonisch of via de mail contact op.
Vanaf nu kun je ook voor al je vragen terecht op onze website (www.cjg-wm.nl) waar onze digitale assistente
je helpt met je vragen, je direct je vraag kunt opzoeken en contact kunt leggen met de juiste hulpverlener.
Ook kun je onze gratis opvoedapp op de gsm installeren (zoek op CJG Westelijke Mijnstreek in de store) Wij
kijken samen mee naar de beste aanpak voor je vraag.

6. Stichting Spelenderwijs – Peutercentrum Jip en
Janneke
Algemeen
Peutercentrum Jip en Janneke is één van de peutercentra van de Stichting
Spelenderwijs in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Schinnen, Meerssen en EijsdenMargraten
Alle locaties van Spelenderwijs werken met geschoolde professionele krachten. Zij regelen de dagelijkse
gang van zaken en voeren het pedagogisch beleid uit. Uw kind is hier in vertrouwde handen.
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Jip en Janneke levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van en zorg voor kinderen: het is een
belangrijke aanvulling op de opvoeding thuis. Andere kinderen ontmoeten, spelen met nieuwe kameraadjes:
een ervaring die van grote waarde is voor de sociale ontwikkeling. De peuters worden gestimuleerd door de
pedagogische medewerkers, groepsgenootjes, het spelmateriaal en de ruimte. De aangeboden
groepsactiviteiten zijn sociaal, leerzaam en plezierig.
Speciale programma’s voor extra ondersteuning
In veel van haar locaties biedt Spelenderwijs Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan:
Speciale programma’s voor peuters die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het resultaat is een
aanzienlijke vermindering van taal- en andere ontwikkelingsachterstanden. Ook bij Jip en Janneke wordt VVE
aangeboden. Voor meer informatie kunt u de pedagogisch medewerkers benaderen.
Om de juiste zorg te kunnen bieden werkt Spelenderwijs intensief samen met de basisschool, het
consultatiebureau en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Aanmelden
Vanaf de leeftijd van 2 jaar zijn kinderen welkom bij Jip en Janneke. Zodra uw kind 12 maanden oud is, kunt
u het inschrijven. Aanmelden kan via de website van Spelenderwijs, www.spelenderwijs.nl, of bel voor meer
informatie naar 0683811308.
Openingstijden
Peutercentrum Jip en Janneke is geopend op de volgende dagdelen:
maandag: 8.30-12.30 uur
dinsdag:
8.30-12.30 uur
woensdag: 8.30-12.30 uur
Donderdag: 8.30-12.30 uur
vrijdag:
8.30-12.30 uur
Ouderbijdrage
Net als Spelenderwijs vindt de gemeente Sittard-Geleen peutercentra uiterst belangrijk voor de ontwikkeling
van peuters. Daarom wil de gemeente dat alle peuters een peutercentrum kunnen bezoeken. Spelenderwijs
hanteert een ouderbijdrage. Werkende ouders kunnen gebruik maken van de kinderopvang toeslag en meer
informatie kunt u vinden op onze website
Rooster pedagogisch medewerkers
Elk dagdeel staan professionele beroepskrachten voor uw peuter klaar. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn
dat de volgende pedagogisch medewerkers: Wenda Hofstee en Carlijn Plouvier, Carla Adams en Babs
Venema. Er wordt gewerkt in twee groepen
Contact
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar de peutercentra kan komen, verzoeken wij u dit
via het ouderportaal óf telefonisch door te geven aan de pedagogisch medewerkers, liefst voor 8.30 uur.
Het peutercentrum is te bereiken op telefoonnummer: 06 83811308 (groep 1) óf 06 51223821 (groep 2)
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Ons adres is:
Peutercentrum Jip en Janneke
Burgemeester Smeetsstraat 3
6151 GM Munstergeleen
Tel:
Groep 1: 06 83811308
Groep 2: 06 51229821

Voor algemene informatie:
Stichting Spelenderwijs
Houtmanstraat 2
6163 HR Geleen
Postbus 110
6160 AC Geleen
Tel: 046 – 423 53 32
e-mail : psz@spelenderwijs.nl
website : www.spelenderwijs.nl
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7. BSO
Buitenschoolse opvang Munstergeleen
Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom om na school bij Buitenschoolse opvang (BSO)
Munstergeleen te komen chillen, kletsen en genieten. Ook bieden we de voorschoolse opvang(VSO) aa .
BSO Munstergeleen is gevestigd in Basisschool Munstergeleen.
Klik hier om u aan te melden
Alles kan en veel mag!
BSO ís geen school, bíj ons is het vrije tijd. Onze groepsruimte is een plek om even tot rust te komen en je
verhaal over school te doen. Maar heeft ook een uitdagend en ruim aanbod van afwisselende activiteiten en
spelmogelijkheden, zoals toneel, schilderen, wellness, sporten, etc. Er zijn zat keuzemogelijkheden omdat
smaken nu eenmaal verschillen.
Creatief
Onze medewerkers zijn naast pedagogisch medewerkers ook creatieve experts. Dit betekent dat zij veel
ervaring hebben op het gebied van theater, muziek en handenarbeid en bewegen. Zo kunnen onze kinderen
onder BSO-tijd bijvoorbeeld workshops volgen met als thema muziek, toneel of yoga. Is er vanuit de
kinderen behoefte aan activiteiten buiten het dagelijkse programma, dan roepen wij hulp in van andere
vakmensen. We werken ook veel samen met BSO De Rode Loper waardoor we altijd uitdaging zoeken in het
aanbod voor de kinderen en dit met uitwisseling van pedagogisch medewerkers en bezoekjes brengen bij
elkaar kunnen realiseren. In de vakanties is er een heel uitgebreid programma vaak met een thema. Als
ouder zie je dit ook vermeld op het ouderportaal.
Binnen
De opvang vindt plaats in twee lokalen op de begane grond , een lokaal samen met de peuters en een lokaal
voor de ouderen. De inrichting is met een visie neergezet. We creëren stimulerende hoeken en de kleuren
zijn zacht en neutraal zodat kinderen niet teveel prikkels ervaren van hun omgeving. Als kinderen binnen
komen moet meteen hun interesse gewekt zijn . we hebben een wellness (ja u leest het goed!)een
ontdekhoek, toneel , lekkere lees en chillplek, en nog veel meer om te ontdekken.
Buiten
Wij hebben de grote speelplaats tot onze beschikking. Een plek waar we niet alleen kunnen spelen maar ook
onze handen vies kunnen maken in de moestuin. En een frisse neus? Die halen we ook dagelijks. Dat kan
prima buiten bij de locatie, maar ook lekker in het natuur en recreatiegebied De Windraak. Ook zullen we
gebruik maken van de sport gegeven door Ecsplore (een onderdeel van de mik-piw groep).
Ontwikkeling
We zullen in de toekomstige samenwerking met de basisschool en peuteropvang gaan zoeken naar een
gezamenlijke visie waardoor we een mooi totaalpakket kunnen aanbieden van 2-12 jaar. De huidige visie van
onze buitenschoolse opvang is er al op gericht om onze kinderen te stimuleren tot zelfstandigheid en
betrokkenheid. Maar niet voor niets zijn wij een Buiten Schoolse Opvang... als de school uit is, mogen de
kinderen op eigen tempo en vanuit hun eigen interessegebied verder leren, ontwikkelen en groeien in een
stimulerende speelomgeving.
Lekker gezond
Onze kinderopvang is een gezonde opvang. Dat betekent dat wij vers fruit en gezond eten op het menu
hebben staan. Natuurlijk bakken we samen ook wel eens wat lekkers, maar dat is dan een speciale activiteit,
veel leuker is het om echt gezond te leren koken' We drinken (fruit)water en thee. Nieuwsgierig? Wat leuk!
Plan gerust een vrijblijvende rondleiding en beleef het zelf.
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8. Stichting TSO Munstergeleen

Informatie over de tussenschoolse opvang van basisschool Munstergeleen.
Wie zijn wij:
Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers, die van 12.00-12.45 de TSO verzorgen.
Hiervoor hebben wij een stichting opgericht genaamd "Stichting TSO Munstergeleen"
KvK-nummer 60593873, adres Burg.Smeetsstraat 3, 6151GM Munstergeleen.
Elke overblijfdag is een aantal van deze mensen aanwezig om op een verantwoorde
manier een goede invulling te geven aan het overblijven. Naast aandacht en tijd om
samen te eten, hechten we ook veel waarde aan samen spelen.
Wat betreft omgangsvormen volgen we de school in het programma "Kikker be Cool".
Structureel of incidenteel gebruik TSO:
U kunt structureel of incidenteel gebruik maken van de TSO.
hiervoor vult u als ouder/verzorger elk jaar een aanmeldingsformulier in.
Aanmelden en afmelden:
Bij incidenteel gebruik van de TSO meldt de ouder /verzorger de leerling aan via mail
of sms. Als de leerling aangemeld is, of structureel gebruik maakt van de TSO, maar
hij/zij is ziek of kan om een andere reden niet komen, vergeet hem/haar dan niet
af te melden. Ook dit doet u via mail of sms.
Prijs TSO:
Bij een contract voor structurele afname betaalt u een vast bedrag per maand. Dit bedrag
wordt vastgesteld aan de hand van de prijs per opvangmoment en het gemiddelde van het
aantal keren dat gebruik gemaakt gaat worden van de TSO gedeeld door 10 maanden. In de
maanden juli en augustus wordt er geen geld van Uw rekening afgeschreven.
De prijs bij structurele afname is € 1,00 per opvangmoment, de prijs bij incidentele
afname is € 1,20 per opvangmoment.
Wijzigingen:
Geef wijzigingen altijd door, zodat onze gegevens up-to-date blijven.
Voor meer informatie kunnen ouders op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 11.15-13.15 uur. Dit
kan op schooldagen, maar niet tijdens vakanties.
Ook kunt u ons bellen: 06 37 17 95 71 of een mail sturen naar tso.munstergeleen@kindante.nl
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