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Voorwoord 
 

Beste ouders c.q. verzorgers 

Met trots presenteren we u het eerste informatieboekje van Het Avontuur. 

Dit boekje is een aanvulling op de Schoolgids. Daarin is alle wettelijke verplichte informatie 
gebundeld.  

U hebt voor de alledaagse zaken vooral behoefte aan praktische informatie. We hopen 
daarin met dit boekje te voorzien. 

We zijn benieuwd wat u ervan vindt. 

Namens het team van basisschool Het Avontuur, 

Jean van den Booren 

Interim- directeur 
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1. Waar staan we voor? 
Afgelopen schooljaar is samen met de teams en ouders een nieuwe visie ontwikkeld. 

Onze missie: Het Avontuur helpt je groeien 

School doet dat samen met de ouders, onze 
educatieve partners. Samen kijken we naar de 
ontwikkeling van het kind. Wanneer en hoe het 
kind extra ondersteuning of uitdaging nodig 
heeft. Hoe we ertoe kunnen bijdragen dat het 
kind zich erkend en gewaardeerd voelt. Hoe we 
dat organiseren en welke rol school en ouders 
daarin hebben.  

Met eigentijds vormgegeven onderwijs, met 
accenten op cultuureducatie en wetenschap & 
techniek werken we elke dag aan onze 
opdracht.  

Kinderen goed toerusten voor het voortgezet 
onderwijs, hen leren nog beter met elkaar om 
te gaan en hen ondersteunen steeds meer te worden wie ze in wezen zijn. 

2.  Schoolorganisatie 
We organiseren het onderwijs anders dan in het traditionele leerstofjaarklassensysteem. Wij 
werken in clusters. Een cluster bestaat uit basisgroepen met leerlingen van verschillende 
leeftijdsgroepen. Er zijn twee clusters: onderbouw en bovenbouw. 

In cluster 1 zitten de groepen 1 t/m 4, in cluster 2 de groepen 5 t/m 8. Elke cluster bestaat uit 
twee units van elk twee groepen. 

We gaan uit van de instructiebehoeften van de kinderen; de scheiding in units is daarom niet 
strikt; zo werken de leerlingen van groep 2 op vrijdagmiddag samen met de leerlingen van 
groep 3.  

Aan elk cluster zijn meerdere leerkrachten en een onderwijsondersteuner gekoppeld, 
afhankelijk van hun werktijdsfactor. Samen verzorgen zij het onderwijsleerproces. 

"Mijn" klas maakt plaats voor "onze" kinderen en de verantwoordelijkheid voor deze 
kinderen wordt gedeeld. Het team als team voor iedereen, daar gaat het om. 

Van traditioneel naar eigentijds onderwijs 

We leven in een dynamische tijd waarin veel in korte tijd verandert. We sluiten met ons 
onderwijs aan bij eigentijdse ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden 
over het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de 
muren van een klaslokaal; het kind leert de hele dag. De leerkracht wordt meer begeleider en 
coach.  

Wat vinden wij de voordelen van het clusteronderwijs? 

 Kinderen met verschillende talenten en leeftijden ontmoeten elkaar en werken samen en 
leren van elkaar. 
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 ‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen. In één unit werken een aantal 
medewerkers nauw samen en volgens ze de ontwikkeling van de kinderen. Ze zijn samen 
verantwoordelijk voor goed onderwijs. Ze maken gebruik van elkaars kwaliteiten. 

 Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de 
verschillen tussen leerlingen. 

Werkwijze 

Het schoolgebouw is ingedeeld in diverse ruimten. Elk cluster beschikt over ten minste twee 
groepswerkruimten die als instructieplek worden gebruikt en twee ruimten waar de 
leerlingen onder begeleiding van de onderwijsondersteuner werken. Daarnaast is er een 
stiltelokaal (hier kan rustig gewerkt worden). 

De instructie wordt verzorgd door de leerkracht; de onderwijsondersteuner (OWO) begeleidt 
de verwerking.  

De leerlingen van de groepen 1 en 2 zitten met zijn allen in één ruimte waar gespeeld en 
gewerkt kan worden. Daarnaast maken ze gebruik van het speellokaal en de gezamenlijke 
ruimte met groep 3/ 4. 

De leerlingen van unit 2 (groepen 3/4) hebben een eigen lokaal plus de gezamenlijke ruimte 
met groep 1/ 2 (unit 1). Daarnaast wordt de vroegere leerkrachtenkamer gebruikt als 
verwerkingsruimte. 

De leerlingen van de units 3 en 4  (groepen 5 t/m 8) gebruiken de lokalen van de eerste 
verdieping. Elke unit heeft twee lokalen ter beschikken (instructie- en verwerkingsruimte) 
plus een extra ruimte (stilteplek). Elke groep krijgt instructie op niveau. De leerlingen maken 
hun verwerkingsopdrachten onder begeleiding van de onderwijsondersteuner. 

Leerlingen werken zelfstandig met behulp van een dag- of weektaak (vanaf groep 3 dagtaak, 
vanaf groep 5 weektaak). Gaandeweg bepaalt de leerling steeds meer zelf in welke mate er 
instructie nodig is en controleert hij zelf de uitgevoerde opdrachten. Kinderen leren om zelf 
hun tijd te plannen en om alle opdrachten af te maken. De leerkracht en 
onderwijsondersteuner coachen de leerling hierbij. 

In vaste regelmaat voert de leerkracht een gesprek met het kind over hoe het leren verloopt. 
Dan worden ook de doelen voor de daaropvolgende weken afgestemd. Dit kindgesprek is 
essentieel voor deze manier van werken.  
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3. Samenstelling van het personeel 

 

V.l.n.r.: Bart Jennen, Nelly Bergers, Anke Haagmans, Mirjam Burgers, Even Stols, Eric Kleijnen, Monique van 
Overbeek, Carola Grispen, Annelies Cleven, Marina Meijers en Samira Mulderij.  
Beppie Verheesen en Wim Wackers ontbreken op deze foto. 
 

Cluster 1 Ma Din Woe Don Vrij  

Unit 1-2  Mirjam 
Burgers 

Mirjam 
Burgers 

Mirjam 
Burgers 

Beppie 
Verheesen 

Beppie 
Verheesen 

mirjam.burgers@innovo.nl 
beppie.verheesen@innovo.nl  

Unit 3-4 Samira 
Mulderij 

Samira 
Mulderij 

Samira 
Mulderij 

Monique van 
Overbeek 

Monique van 
Overbeek 

samira.mulderij@innovo.nl; 
monique.vanoverbeek@innovo.nl  

OWO 
 

Annelies Cleven 
 

annelies.cleven@innovo.nl  

Vervanger 
  

Monique van 
Overbeek 

Carola 
Grispen 

Carola 
Grispen 

carola.grispen@innovo.nl  

Cluster 2 Ma Di Woe Don vrijd  

Unit 5-6 Eric 
Kleijnen 

Eric 
Kleijnen 

Eric 
Kleijnen 

Eric Kleijnen Eric Kleijnen eric.kleijnen@innovo.nl 

Unit 7-8 Evan Stols Evan Stols Evan Stols Evan Stols Evan Stols evan.stols@innovo.nl  

OWO  Anke 
Haagmans 

 Anke 
Haagmans 

Anke 
Haagmans 

anke.haagmans@innovo.nl  

Meer-
begaafdheid 

Bart 
Jennen 

Bart 
Jennen 

   bart.jennen@innovo.nl  

IB** Marina 
Meijers 

Marina 
Meijers 

 Marina 
Meijers 

 marina.meijers@innovo.nl  

Dir. Nelly 
Bergers 

Nelly 
Bergers 

Nelly 
Bergers 

Nelly Bergers  nelly.bergers@innovo.nl  

OWO*: onderwijsondersteuner; IB**: interne begeleider 
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Ma Din Woe Don Vrij  

Muziek Wim 
Wackers 

    Wim.wackers@innovo.nl  

 

4.  Lestijden 
Dag Ochtend Ochtendpauze  Middagpauze Middag 

  Groepen 3 t/m 8 Groepen 1-2   
Maandag 8.30-12.00 10.15-10.30  10.30-10.45 12.00-12.30 12.30-14.30 
Dinsdag 8.30-12.00 10.15-10.30  10.30-10.45 12.00-12.30 12.30-14.30 
Woensdag 8.30-12.30 10.15-10.30  10.30-10.45   
Donderdag 8.30-12.00 10.15-10.30  10.30-10.45 12.00-12.30 12.30-14.30 
Vrijdag 8.30-12.00 10.15-10.30  10.30-10.45 12.00-12.30 12.30-14.30 

 

Groep 1 heeft op vrijdagmiddag vrij. 

5.  Overzicht vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020 
 

Maandag 19 augustus 2019 Eerste schooldag 
Herfstvakantie Week 42: 14 t/m 18 oktober 2019 
Kerstvakantie Week 52 en week 1: 23 dec. 2019 t/m 3 jan 2020 
Carnavalsvakantie Week 9: 24 t/m 28 feb. 2020 
Voorjaarsvakantie Weken 17 en 18: 20 april t/m 1 mei 2020 
Hemelvaartweekeinde 21 en 22 mei 2020 
Zomervakantie Week 29 t/m 34: 13 juli t/m 21 augustus 2020 
Vrije dagen: Paasmaandag 13 april 2020 
 Bevrijdingsdag, dinsdag  05 mei 2020 
 Pinkstermaandag  01 juni 2020 
Studiedagen: Woensdag 9 oktober 2019 
 Vrijdag 06 december 2019 
 Woensdag 04 maart 2020 
 Maandag 22 juni 2020 

6.   Overblijven 
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het overblijven in alle scholen (tussenschoolse 
opvang). Deze faciliteit moet in alle basisscholen worden aangeboden. De directeur is 
eindverantwoordelijk voor de uitvoering ervan.  

Het Avontuur heeft een continurooster. Alle leerlingen blijven dus over. Deze voorziening is 
gratis.  

De leerlingen eten samen met de groepsleerkracht en/of onderwijsondersteuner. Tussen 
12.00 en 12.30 uur hebben de leerlingen pauze onder toezicht van de leerkrachten en/of 
onderwijsondersteuners (surveillancerooster). 

Beleid INNOVO 
De omgeving van het overblijven voldoet aan onderstaande randvoorwaarden: 
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- er heerst een pedagogisch klimaat dat doordacht is en past bij de school; 
- er is deskundige begeleiding;  
- kinderen verblijven in ruimtes die geschikt zijn voor deze activiteit;  
- er wordt consequent gewerkt aan veiligheid van omgeving en materialen.  

7.  Schoolregels 
Een van de kernwaarden van Het Avontuur is, dat kinderen met plezier naar school komen. 
Regels en afspraken zorgen voor voorspelbaarheid en dragen daarmee bij aan veiligheid en 
geborgenheid. De school- en klassenregels worden jaarlijks bij de aanvang van het schooljaar 
met de kinderen besproken en vastgelegd. De regels hebben betrekking op de onderlinge 
omgang, gedrag op de speelplaats en in school en hoe je met elkaars en schoolspullen 
omgaat. 

Zorg goed voor 
jezelf 

1. Ik ben vriendelijk 
2. Ik zeg wanneer ik iets niet wil: “stop, houd op” 
3. We proberen problemen zelf op te lossen; lukt dat niet dan gaan we 

naar de leerkracht  
Zorg goed voor 
de ander 

1. We accepteren elkaar zoals we zijn 
2. We zijn aardig voor elkaar 
3. We hanteren “stop, houd op” 
4. We delen spullen met elkaar en spelen samen 
5. Iedereen hoort erbij 
6. Ik vraag toestemming als ik iets van een ander kind nodig heb of iets 

van hem of haar wil 
7. Als iets is uitgepraat, is het klaar 

Zorg goed voor de 
omgeving 

1. Als ik klaar ben ruim ik alles netjes op 
2. We voeren onze opruimtaken goed uit 
3. Lege pakjes gaan mee naar huis 
4. We zorgen goed voor onze eigen spullen en de schoolmaterialen 
5. We wandelen in school  
6. Je gedraagt je netjes op het toilet: doorspoelen, handen wassen, 

handdoekje in de prullenbak 
 

Orderegels in de clusters 
Praten 1. We werken met fluister-, liniaal-, en groepsstem 

2. Er is er één die praat, zodat het beter gaat 
3. Je steekt je vinger op als je iets wilt zeggen of vragen 
4. De leerkracht gebruikt het stilteteken; wij steken de hand omhoog en 

zijn stil 
Verplaatsen in 
school 

1. Je blijft zoveel mogelijk op je plaats tijdens het werken 
2. We praten zachtjes als we onder schooltijd door school lopen 

(fluisterstem) 
3. Bij het naar binnenkomen, staan we in de rij (Cluster 1 en 2) 
4. Wij wachten tot de juf of meester ons een teken geeft om het lokaal 

te verlaten 
5. Tijdens de instructie blijft iedereen op zijn plaats in de klas 

Zelfstandig werken 1. Bij zelfstandig werk gebruiken wij de blokjes voor uitgestelde 
aandacht 

2. Van proberen kun je leren: eerst zelf proberen, dan je 
schoudermaatje vragen Kun je dan niet verder: blokje op vraagteken 
leggen 
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3. Tijdens de inlooptijd werken we met de werkjes die op tafel staan 
(cluster 1) 

Lunchpauze 1. We eten en drinken netjes. Tijdens het eten is het stil 
2. Je mag het digibord enkel bedienen na toestemming van de 

leerkracht 
 

In de omgang met de kinderen versterken we wat goed gaat. Toch ontkomen wij met deze 
positieve benadering niet aan correcties en disciplinair optreden. Als een kind een bepaalde 
regel met opzet of bij herhaling overtreedt, dan krijgt het kind daarvoor een “oepsblad”. 
Hierop moet het kind zelf aangeven:  
1. Wat is er gebeurd? 
2. Hoe kan ik het in de toekomst voorkomen? 
3. Wat heb ik ervan geleerd? 
Het oepsblad gaat ter ondertekening van één van de ouders mee naar huis. We hopen op 
deze wijze samen met de ouders een bijdrage te leveren aan een betere bewustwording van 
goede omgangsvormen met elkaar.  
Indien een kind drie keer een “oepsblad” binnen een bepaalde termijn heeft gehad, vindt 
een gesprek met de ouders c.q. verzorgers plaats. 

Sanctiebeleid bij overtreding van de regels: - oepsblad eventueel gekoppeld aan sanctie; - 
gesprek met ouders; - bij herhaling: pedagogische maatregel, in het uiterste geval 
verwijdering. 

 8.  Methodes 
We gebruiken methodes om de inhoud van de lessen vorm te geven. De methodes voldoen 
aan de kerndoelen. Zie: www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf/download  

Aanbod groepen 1 en 2 Schatkist (omvat taal, rekenen, motoriek, sociaal 
emotionele ontwikkeling en verkeer)  

Rekenen De wereld in getallen 
Taalbeheersing STAAL 
Spelling STAAL 
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip/Blits 
Technisch lezen Veilig leren lezen (gr.3); Estafette (gr. 4-5-6) 
Technisch schrijven Pennenstreken 
Aardrijkskunde Meander 
Geschiedenis Brandaan 
Natuur/ gezond gedrag Naut 
Verkeer Jeugdverkeerskrant 
Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

Rots en Water 

Engels (groepen 7 en 8) Groove-me (digitale methode) 
Levensbeschouwelijke vorming Trefwoord 
Wetenschap en techniek Mad Science (externe aanbieder) 
Cultuureducatie Programma-aanbod Artamuse; wordt jaarlijks 

vastgesteld 
Expressieactiviteiten “Uit de kunst” en “Moet je doen”  
Bewegingsonderwijs Bewegingslessen Van Gelder; ondersteuning door 

Ecsplore 
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9. MR en oudervereniging 

MR 
De medezeggenschapsraad (MR) is als volgt samengesteld: 

Namens de ouders: Roel Tummers, vader van Noah in groep 8 (voorzitter), Linda de Bruijn, 
moeder van Eva en Max, groepen 6 en 1 en Mandy Roufs, moeder van Noor Extra in groep 4. 

Namens het personeel: Beppie Verheesen, Mirjam Burgers en (vacature).  

Oudervereniging 
Een van de doelen van deze vereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen school 
en opvoeders. Dit doen we door het ondersteunen (ook financieel), begeleiden en mede 
organiseren van activiteiten op school in samenwerking met het leerkrachtenteam. 

Wanneer u de contributie voor uw kind(eren) betaalt, bent u als ouder/verzorger 
automatisch lid van de oudervereniging. 

Het bestuur wordt schooljaar 2019-2020 gevormd door: 

Veronique Coenen, Inez Eijkenboom, Jenny Heijnen, Tamara Hendrix, Monique Nab, Claudia 
van Neer (voorzitter), Hanneke Smeets (secretaris), Marjo Starmans en Babke Willms 
(penningmeester). We kunnen nog enkele enthousiaste mensen erbij hebben!! 

Contact: ov.avontuur@innovo.nl  

Ouders betalen € 26,00 contributie per kind per jaar. Dit bedrag wordt als volgt besteed aan 
de kinderen: 

Kinderboekenweek/ bibliotheek: € 4,50 
Sinterklaas: € 5,00 
Kerstfeest: € 3,00 
Carnaval: € 3,50 
Paasfeest: € 2,00 
Culturele activiteiten € 2,00 
Koningsdag € 1,00 
Excursies € 2,00 
Spelmaterialen € 2,00 
Bankkosten  € 1,00 
Totaal: € 26,00 

 

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de ouders over de besteding van de 
contributie en via acties verworven gelden. 

10. Leerlingvolgsysteem 
Wij maken gebruik van de signaleringstoetsen van het CITO. Zie: 
http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/cito_volgsysteem_po .  

Ten minste eenmaal, maar meestal twee keer per jaar, dat is afhankelijk van de toets, nemen 
we toetsen af uit dit systeem. Dit gebeurt halverwege en (bijna) einde schooljaar. De 
toetsresultaten worden daarna geanalyseerd op individueel, groeps- en schoolniveau. In het 
oudergesprek worden de resultaten met de ouders besproken.  
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11. Passend onderwijs 
Samenvatting School Ondersteunings Profiel (SOP). 

Wij maken deel uit van het Samenwerkingsverband - PO 3104 Westelijke Mijnstreek 
Sinds de invoering van de wet op Passend onderwijs is elke school verplicht een SOP te 
maken waarin staat beschreven wat de school biedt op het gebied van zorg voor leerlingen 
met speciale onderwijsbehoeften. De volledige versie kunt u bij ons opvragen. Een SOP wordt 
elke twee jaar opnieuw uitgewerkt. Jaarlijks wordt geëvalueerd en aangevuld. In de 
schoolvisie (zie website en Schoolgids) geven wij aan welke speerpunten en aandachtspunten 
wij extra benadrukken in ons onderwijs. Uitgangspunt is de centrale rol die de leerkracht 
heeft bij het bieden van ondersteuning aan leerlingen. Bij de lesstof zijn meerdere 
mogelijkheden ter differentiatie.  

Basisondersteuning omvat 4 ankerpunten: 3.1 Kwaliteitsstandaard 3.2 Planmatig en 
handelingsgericht werken 3.3 Specifieke ondersteuning 3.4  
Daarnaast worden de Ondersteuningsstructuur 4, Specifieke voorzieningen en 5. Ambities en 
ontwikkeldoelen beschreven. 
Het volledige schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van Het Avontuur. 
Het profiel is een groeidocument; het wordt jaarlijks aangepast als daartoe aanleiding 
bestaat. 
We willen passend onderwijs bieden aan alle leerlingen. Dat lukt niet op alle fronten. 
Dit hangt samen met de aanwezige expertise en de schoolontwikkeling van de afgelopen 
planperiode. Door de clustervorming komt wel meer externe expertise binnen handbereik. 
We beschikken over een taal-/leesspecialist en een specialist hoogbegaafdheid. Voor 
expliciete rekenproblemen kunnen we een beroep doen op expertise binnen het cluster. 
Elk jaar maken we een stap(je) voorwaarts. Dat blijkt uit het nascholingsplan 2019-2023. 
 
Als het gaat om de leerinhouden, het aanbieden en aanleren ervan en de kennis die nodig is 
om kinderen te ondersteunen die dreigen te stagneren, achten we ons in staat kinderen met 
lees- en taalproblemen te begeleiden. Voor rekenproblemen moeten we externe expertise 
betrekken. 
 
Rots en Water vormt een goede leidraad als preventief programma voor sociaalemotionele 
ontwikkeling. Het is wel zaak het aantal gekwalificeerde teamleden op peil te houden en te 
blijven scholen. 
Bij het plaatsen van leerlingen met een expliciete zorgvraag speelt een aantal afwegingen: 
 De zorgbehoefte binnen het cluster; een concentratie van zorgvragen in een bepaalde 

groep kan ertoe leiden dat een volgende zorgvraag in deze groep niet adequaat genoeg 
kan worden beantwoord; 

 Bij aanname van een kind met een of meer zorgvragen, moet de overtuiging bestaan dat 
dit kind zijn volledige onderwijscarrière bij Het Avontuur kan voltooien; 

 Aanname van kinderen met een zorgvraag mag er niet toe leiden dat binnen een groep 
de tot nu toe geboden zorg onder (zware) druk komt te staan. 

12. Informatievoorziening gescheiden ouders 
 

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over 
de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling 
verloopt. De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht 
jegens gescheiden ouders. De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen 
de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-
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didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. De school gaat ervan uit dat de ouder 
die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte te 
stellen van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind. De uitnodiging voor 
een oudergesprek of ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In 
bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Voor meer informatie ga 
naar https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders 

13. Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid-Limburg   
 

Basisonderwijs schooljaar 2019-2020 
 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid-Limburg volgt de 
lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 18 jaar. Wij 
nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met 
vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het 
team JGZ werkt nauw samen met school en andere organisaties in het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG). 
 
Gezondheidsonderzoek 
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 en 10 jaar. Tijdens het 
onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen, probeert de GGD 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 andere 
organisaties binnen het CJG. De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de 
GGD Zuid- Limburg. 
 
Uw informatie is erg belangrijk 
U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra 
op moeten letten, vragen we u om van tevoren 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).  
HPV-vaccinatie: 
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker.  
Meningococcen ACWY-vaccinatie: 
Jongeren die in 2019 tussen 1 mei en 31 december 14 jaar worden krijgen een vaccinatie 
tegen meningokokken, typen A, C, W en Y aangeboden. 
In 2020 krijgen tieners die dan 14 jaar worden een uitnodiging voor een Men. ACWY-
vaccinatie. 
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Vragen of zorgen? 
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er sprake van 
leerproblemen of andere problemen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het 
Team JGZ. Wij helpen u graag!  
Contact 
Huub Creemers, jeugdarts, 
Rilana di Bartolomeo, Jeugdverpleegkundige 
Manuela Crijns, doktersassistente T: 088-8805206 
Team JGZ : Parkstad Oost 
E:  InfoJGZ.Parkstadoost@ggdzl.nl 
T: 088-8805033 (dagelijks 08.30uur-12.30uur)            

  
https://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/ 

14. Vensters PO en Scholen op de kaart 

Vensters helpt 
schoolbesturen en hun 
scholen om transparant te 
zijn en verantwoording af te 
leggen over hun onderwijs. In 
het programma vinden ze 
verschillende modules 
waarmee ze zelf de regie 
hebben op 
informatievoorziening en 
verantwoording. De PO-
Raad en VO-raad ontwikkelen 
modules binnen Vensters in 
samenspraak met scholen en 
in samenwerking met ICT-
partner Kennisnet . 

In Vensters wordt cijfermatige informatie over scholen verzameld in één systeem. Het gaat 
bijvoorbeeld om eindtoetsresultaten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. In hun 
Management Venster zien scholen en besturen hun eigen trends, resultaten en prognoses in 
de vorm van rapportages. De PO-Raad en VO-raad ontwikkelen Vensters in samenspraak met 
de scholen en in samenwerking met Kennisnet. 

Scholen op de kaart 

Scholen kunnen de informatie publiceren op scholenopdekaart.nl en voorzien van een 
toelichting. Zo ontstaat een duidelijk profiel van de school. Ouders gebruiken de website om 
scholen te vergelijken wanneer ze zich oriënteren op een school voor hun kind. En scholen 
gebruiken de website in hun communicatie met ouders en de Inspectie van het Onderwijs. 
Als scholen hun schoolpagina op Scholen op de kaart goed vullen, kan de website op termijn 
de schoolgids vervangen. 
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15. Privacybeleid 
Het Avontuur hanteert de uitgangspunten van het beleid van INNOVO; zie   

https://www.innovo.nl/passend-onderwijs/privacydocumenten.html  

16. Autoriteit Persoonsgegevens 
Dit is het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is 
aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens. De organisatie houdt 
zich dus bezig met privacy. De taken van de AP vloeien voort uit de Europese AVG die voor 
alle landen van de EU geldt. De autoriteit onderzoekt het gebruik van persoonsgegevens 
binnen bedrijven en overheidsorganisaties. Zij legt boetes op bij overtredingen. 
Contactgegevens 

Internet: Autoriteit Persoonsgegevens 

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30, 2594 AV Den Haag  

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag  

Telefonisch spreekuur voor privacyvragen 

Telefoon: 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten) 
Openingstijden: op werkdagen van 09.00 tot 1200 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.  

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy: veilig omgaan met leerlinggegevens 

Scholen zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de 
leerlingen. Hierbij hoort o.a. het maken van goede afspraken met aanbieders (educatieve 
uitgevers, distributeurs en leveranciers van leerling- en schooladministratiesystemen). 

Dat kan een lastige opgave voor een school zijn. Daarom hebben aanbieders van digitale 
leermiddelen en van andere digitale producten samen met de PO-Raad en VO-raad afspraken 
gemaakt en dit vastgelegd in een convenant.  Zie: https://www.privacyconvenant.nl/ 

17. Verwachtingen 
Wat u van ons mag verwachten 

1. Vertrouwen berust op betrouwbaarheid. We willen een betrouwbare partner voor de 
ouders zijn. Ons adagium luidt: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. 

2. We hebben waardering voor uw betrokkenheid en respect voor uw mening. 
3. We zien ouders als a critical friend. We stellen uw reactie op zowel inhoud als vorm van 

communicatie altijd op prijs.  
4. Als er zich onder schooltijd iets voordoet, waarvan de leerkrachten vinden dat het nodig 

is om contact met de ouders over op te nemen, dan mogen de ouders verwachten dat 
dat gebeurt. Dit geldt niet alleen voor negatieve voorvallen, maar ook voor positieve 
ontwikkelingen. 

5. De teamleden maken tijd voor ouders. Er wordt bij het inplannen van gesprekken zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de wensen van ouders. 
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6. De ontwikkeling van de kinderen wordt goed bijgehouden en daar wordt helder over 
gecommuniceerd. 

7. De school maakt gebruik van expertise die bij de ouders aanwezig is. Zij kennen hun kind 
het beste. 

8. Het team gaat professioneel om met tips en tops van ouders. 

Wat we van ouders verwachten 

1. We hechten aan een goede relatie met alle ouders. We nodigen u dan ook nadrukkelijk 
uit contact met ons op te nemen als er zaken zijn waarover u vragen hebt, zich zorgen 
maakt, die u opvallen of anderszins voor u en ons van belang kunnen zijn. 

2. Praat met ons in plaats van over ons. 
3. Bij ziekte of afwezigheid verwachten wij een melding via ISY. Dit bericht wordt door alle 

leerkrachten gezien en kan dus nooit gemist worden. Ook bij te laat komen of bij het 
niet kunnen meedoen aan gymlessen ontvangen wij graag een berichtje. Missen we een 
kind, dan bellen wij U snel na de aanvang van de lessen. Ongeoorloofd verzuim dienen 
we te melden aan de leerplichtambtenaar. 

4. Neem, als er bijzonderheden/opmerkingen zijn, altijd eerst contact op met de 
groepsleerkracht. Een vervolgstap kan contact met de directeur zijn. 

5. Als er een invalleerkracht voor de groep staat en er doet zich iets bijzonders voor, neem 
dan contact op met “vaste” leerkrachten of de directeur. 

6. We verwachten dat ouders aanwezig zijn bij de kennismakingsgesprekken, 
oudergesprekken en informatieavonden die school belegt. 

7. We verwachten dat ouders binnen hun mogelijkheden een actieve bijdrage leveren aan 
school door ondersteuning bij activiteiten, excursies, aanwezigheid bij tentoonstellingen 
etc. 

8. Huiswerk hoort er vanaf een bepaalde groep bij (zie pagina 16). We verwachten dat 
ouders school daarin ondersteunen door interesse te tonen en toe te zien op uitvoering. 

9. Enkele praktische zaken: 
 Stuur uw kind niet te vroeg naar school. Vanaf 8.20 uur is inloop. 
 Voor kinderen die per fiets naar school komen gelden onderstaande regels:  

o De leerlingen van de groepen 1 t/m 3  stallen de fiets aan de voorkant van de 
school;  

o De groepen 4 t/m 8 stallen de fiets aan de zijkant van de school.  
o op het schoolterrein mag niet gefietst worden.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

De 
musical is 
elk jaar 
een feest 
voor 
groep 8 
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18. Praktische zaken 
In alfabetische volgorde treft u hier in het kort een aantal praktische zaken aan. 

Aanmelden/ kennismaken 
We maken graag met u een afspraak voor een kennismakingsmakinggesprek en een 
rondleiding door school. Dat kan per e-mail naar: info.avontuur@innovo.nl . Of telefonisch: 
046- 4852338. 

Bewegingsonderwijs 
Gymlessen: op dinsdag en vrijdag in sportplaza Het 
Anker. 

 
Alle groepen hebben gym op de dinsdag; op vrijdag 
de groepen 3 t/m 8.  
Om de leerlingen ten volle van deze lessen te laten 
profiteren is het noodzakelijk dat ze kleding dragen, 
waarin ze zich gemakkelijk kunnen bewegen en die 
ze na intensief oefenen weer uit kunnen trekken (een broekje en shirt of gympakje) en 
gymschoenen zonder zwarte zolen en/of grof profiel). De gymschoenen die in de zaal 
gebruikt worden, mogen niet op straat gedragen worden vanuit hygiënische 
overwegingen. 
Groepen 1 en 2: gymlessen in het speellokaal op dinsdag; de gymschoenen van groep 1-2 
blijven op school, de ouders geven de gymkleren mee op dinsdag; de kleding gaat na 
afloop van de les weer mee naar huis. 

 

Excursies  
Excursies zijn integraal onderdeel van het lesprogramma. Ze 
verrijken het aanbod, plaatsen de “leerstof” in een groter 
kader en dragen daarnaast bij aan het gevoel van 
saamhorigheid. 

Alle groepen gebruik van het programma van CNME De Rollen. 

Komend voorjaar gaan de leerlingen van unit 1 in de klas kuikens “geboren” zien worden. We 
krijgen hiervoor een broedmachine te leen. De leerlingen van unit 2 leren ‘alles over een 
pannenkoek” aan de hand van een lespakket.  

De leerlingen van unit 3 en 4 wonen tussen 21 oktober en 21 november in het leslokaal van 
De Rollen een gastles bij over klimaatverandering en wateroverlast. 

Leerkrachten maken tijdig bekend wanneer ze plaatsvinden. Vaak wordt een beroep op de 
ouders gedaan een actieve rol te hebben in het vervoer en de begeleiding.  
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Gevonden voorwerpen 
Het komt nogal eens voor dat kinderen allerlei 
spullen in school kwijtraken; naast jassen, rugzakken, 
handschoenen, sjaals e.d. betreft het ook sieraden.  

Een belangrijke raadgeving is om persoonlijke 
spullen, zoals sieraden, horloges e.d. thuis te laten. 
Neemt uw kind het toch mee naar school? Dan is dit 
geheel op eigen risico. 

We verzamelen de achtergelaten spullen. Op gezette 
tijden attenderen we u erop via Isy. 

Gezonde school 
Ook Het Avontuur gaat met ingang van dit 
schooljaar meedoen aan het programma van 
de Gezonde School zoals dat wordt 
aangeboden door Ecsplore (JOGG: Jongeren 
op gewicht). Een eerste stap is het drinken 
van kraanwater in plaats van allerlei 
suikerhoudende dranken. Begin schooljaar 
gaat deze actie van start. U zult tijdig geïnformeerd worden.  

Zie verder: https://www.ecsplore.nl/basisonderwijs/jongeren-op-gezond-gewicht  

Hoofdluis  
Hoofdluis is een algemeen voorkomend verschijnsel in basisscholen. Doel van ons 
hoofdluisbeleid is hoofdluis in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en in de kiem te 
smoren. Daarom voeren we preventieve hoofdluiscontroles uit. Om hoofdluis echter effectief 
te bestrijden is ook de medewerking van de eerstverantwoordelijken c.q. de ouders 
onontbeerlijk. De controles worden uitgevoerd door het “controleteam”. Deze werkgroep 
bestaat uit twee of meer ouders.  

Na iedere vakantie vindt er een controle plaats. We noemen dit de standaardcontrole. Hierbij 
worden alle leerlingen gecontroleerd. De controledata staan in de schoolkalender vermeld.  

Wordt hoofdluis geconstateerd, dan wordt dit kenbaar gemaakt in Isy. We vragen u dan 
nadrukkelijk zelf te controleren en eventueel over te gaan tot bestrijding. Zie: 
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis  

Indien noodzakelijk vindt er in de groep(en) waar hoofdluis geconstateerd is, opnieuw 
controle plaats. Hierover ontvangen de ouders geen apart 
schrijven. Het komt ook voor dat er tussentijds 
gecontroleerd wordt. Dit gebeurt wanneer er in een groep 
twee meldingen van hoofdluis binnengekomen zijn. Hierbij 
wordt alleen de desbetreffende groep gecontroleerd. Ook 
dan ontvangt u geen aparte informatie.  Uiteraard zal er 
zeer zorgvuldig omgegaan worden met de privacy van zowel 
leerlingen als ouders. 

U helpt ons enorm als u op de controle dag geen staartjes of 
vlechtjes maakt. Ook gel maakt de controle moeilijker. Bij 
constatering van luis en/of neten ontvangt u een berichtje. 
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Huiswerk  
We geven huiswerk vanaf groep 5. De mate waarin en de inhoud van het werk zijn uiteraard 
verschillend per groep. In groep 1 t/m 4 is nog geen sprake van echt huiswerk (incidenteel 
lezen en/of spelling), hoewel het meebrengen van bepaalde materialen van thuis als 
voorloper op huiswerk gezien kan worden. Kinderen dragen dan immers ook verantwoording 
op een bepaalde dag iets van thuis mee naar school te brengen.  

Huiswerk vinden we om diverse redenen zinvol: om vaardigheden verder in te oefenen, zelf 
informatie op te zoeken maar ook om te leren plannen. Uw 
kind moet de opdracht zelfstandig kunnen uitvoeren.  

Er zit een opbouw in de tijd die aan huiswerk moet worden 
besteed. De kinderen moeten voldoende ruimte houden om 
te spelen en hun hobby’s uit te oefenen. Huiswerk zal in de 
groepen 7-8 minstens 2x per week gegeven worden. Het 
leren voor een toets hoort daar ook bij; het betreft dan 
wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 
verkeer). Voor de leerlingen van de groepen 5 en 6 bestaat 
het huiswerk meestal uit leren voor een toets of 
automatiseren (bv. tafeltjes). 

Inlooptijd 
We hanteren ’s morgens een korte inlooptijd (5 minuten). De leerkrachten en de kinderen 
hebben dan tijd om iets te bespreken voordat om 08:30 uur de tweede bel gaat en de lessen 
daadwerkelijk beginnen. Ouders kunnen daarom vóór 8.25 uur aan de leerkracht iets 
dringends vertellen, vragen of met hem/ haar een afspraak maken. 

Kinderboekenweek 
Het thema voor 2019 is Reis mee! 
Kinderboeken over dit thema staan centraal in de Kinderboekenweek 2019, die loopt van 
woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober 2019. De auteur van het 
Kinderboekenweekgeschenk 2019 is Anna  
Woltz. 

 
 
Mobiele telefoons  
Een gsm van een leerling mag onder schooltijd niet gebruikt worden. 
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Het gebruik van een gsm is in enkel in geval van nood met 
opgaaf van reden(en) door de directie van school geautoriseerd. 
Het niet gebruiken van een gsm impliceert dus ook het verbod 
op opnemen van geluidsfragmenten, het nemen van foto’s of 
het maken van video-opnames in school, tenzij daarvoor 
toestemming is gegeven door de directie. De regels van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn verder van toepassing; zie 11. 

Rookverbod  
Op school geldt een algemeen rookverbod, dat betekent:  

 dat er nergens in het schoolgebouw gerookt mag worden;  
 dat het roken op het schoolplein, tijdens de lesuren en in het zicht van de kinderen 

ook niet toegestaan is.  

Dit geldt dus ook voor ouders die in school helpen en tijdens excursies e.d.! 

U helpt ons de school een rookvrije omgeving te houden door zelf het goede voorbeeld te 
geven: rook niet bij het brengen/halen van uw kind(eren). 

Schoolbenodigdheden 
Vrijwel alle boeken en materialen die uw kind nodig heeft, worden door de school 
verstrekt: (kleur)potloden, schriften, liniaal, gum, schaar, kladblok en tabbladen. 
In groep 1 en 2 worden alle schrijfactiviteiten met potlood uitgevoerd. Vanaf groep 3 
schrijven de kinderen na verloop van tijd met de vulpen. Een vulpen heeft de voorkeur 
boven een balpen. We kiezen een vulpen met een goede grip. De vulpen past zich gaande 
de tijd aan wat betreft de stand zoals het kind gewend is de pen vast te houden. 
School stelt de vulpen eenmalig ter beschikking en draagt ook zorg voor de bijbehorende 
vullingen. Een vervangende pen kost € 15,00. 

 
Voor een aantal spullen, zoals gymschoenen waarvan de zolen niet zwart mogen zijn, 
gymkleding en een agenda (groep 7 en 8) e.d. moet u echter zelf zorgen. 

 

Schoolfotograaf  
Elk jaar komt de schoolfotograaf. Hij maakt portret- en groepsfoto's. Ook mogen broers en 
zussen van de basisschool en de peuterspeelzaal samen op de foto. Door de beperkte tijd is 
het niet mogelijk de nog jongere kinderen te fotograferen. 

Schoolkalender 
In Isy wordt de actuele schoolkalender weergegeven. Tussentijdse aanvullingen en 
wijzigingen worden via de tweewekelijkse nieuwsbrief bekendgemaakt en in de kalender 
aangepast.  
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Schooluitstapje 
Eén keer per vier jaar organiseert de 
oudervereniging i.s.m. het team een schoolreisje. 
Op deze manier maken de leerlingen dit tweemaal 
in hun basisschooltijd mee. Schooljaar 2022-2023 is 
dit weer aan de orde. Er worden dusdanige 
bestemmingen gekozen dat alle groepen aan hun 
trekken komen. We proberen zoveel mogelijk per 
bus te reizen.  

Jaarlijks bekijken team en oudervereniging of er 
een excursie plaatsvindt waarbij het vervoer per 
bus kan plaatsvinden. De excursie betreft dan 
waarschijnlijk de leerlingen van drie of meer 
groepen.  

Bezoek aan het Rijksmuseum 

Schoolkamp 
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan elk jaar aan het begin van het schooljaar op kamp (met 
overnachtingen). Dit schooljaar is dat van 4 t/m 6 september 2019. We vragen de ouders de 
kosten hiervan voor hun rekening te nemen. 

Sponsoring  
Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Ook op onze scholen 
komt sponsoring voor. Er is uitsluitend sprake van sponsoring als de sponsor een 
tegenprestatie verlangt van de school, het personeel of de leerlingen waarmee de leerlingen 
in schoolverband worden geconfronteerd of als het bestuur, het personeel of leerlingen uit 
eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie. Schenkingen, 
ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de gemeente vallen niet het begrip 
sponsoring. Voor meer informatie incl. een link naar het convenant scholen voor po en vo en 
sponsoring 2015-2018 ga naar https://www.innovo.nl/sponsoring.html  

Verjaardag vieren 
Schoolbeleid is dat de verjaardag van uw kind samen wordt gevierd in de groep 1 /2.  

We vieren de verjaardag in school, ieder kind krijgt een kroon en 
wordt in het zonnetje gezet. De leerling mag aan het eind van de dag 
trakteren (voor de kinderen van haar/zijn groep). 

Elke groep heeft een aantal routines die passen bij de leeftijd.  

Trakteren is op veel scholen een terugkerend thema. Komend 
schooljaar geldt dat ook de leerlingen van de groepen 3 - 4 mogen 
trakteren. In cluster 2 wordt niet uitgedeeld. 

Wat de aard van de traktatie betreft: het is een kleinigheid en als het om iets eetbaars gaat: 
als het even kan iets gezonds. Voor suggesties: zie http://www.gezondtrakteren.nl/  

Wij hopen op uw medewerking in dezen. 
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Verjaardagen leerkrachten en leerlingen 

De leerkrachten vieren samen met de leerlingen hun verjaardag aan het eind van het 
schooljaar (meester- en juffendag; cluster 1). Het is een dag waarop we samen allerlei leuke 
dingen doen! 

In cluster 2 (groepen 5 t/m 8) wordt de verjaardag van de leerkrachten én leerlingen die dag 
gevierd. Er wordt hiervoor een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd. (€ 5,00 per kind). 

 

 


