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Voorwoord
Welkom op onze school!
 
We hebben een bewogen schooljaar achter de rug. De corona heeft voor eenieder
voor een flinke wissel gezorgd. Voor u als ouders, het personeel en de organisatie er
rondom heen. Samen hebben we er voor gezorgd dat de leerlingen zo goed mogelijk
onderwijs en ondersteuning hebben gehad. Bedankt aan allen. Samen hebben we een
topprestatie geleverd. 
 
Binnen deze context hebben we een GOED gekregen van de inspectie, wat betekent
dat we samen zorgen voor een kwalitatieve goede school met hoge leerprestaties en
opbrengsten in een veilige omgeving.
 
In deze schoolgids vindt u meer informatie over onze visie, ons onderwijs en over
allerlei praktische zaken. Zo krijgt u hopelijk een goed beeld van hoe wij ons elke dag
inzetten om uw kind betekenisvol onderwijs te geven waarmee hij of zij straks een
mooie vervolgstap kan zetten, op weg naar een fijne toekomst.
 
Deze schoolgids is in eerste plaats bedoeld voor de ouders en verzorgers van onze
leerlingen. Ouders kunnen bij plaatsing van een kind op De Spoorzoeker en bij de
aanvang van ieder schooljaar de schoolgids via de website van de school bekijken.
We gaan er van uit dat ouders op de hoogte zijn van de inhoud van deze schoolgids.
Dit is in het belang van een goede samenwerking tussen ouders en school. Verder is
de schoolgids een handreiking voor plaatsende instanties en ouders als eerste
kennismaking met de Spoorzoeker.
 
Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen? Aarzel niet om dan even contact
te zoeken. Namens alle teamleden, wensen wij u toe dat u en uw kind zich hier op de
juiste plek voelen en een leerzaam en prettig schooljaar zullen doorlopen.
 
Bart Waijers, directeur De Spoorzoeker Roermond 
 
Vanwege de leesbaarheid schrijven wij in deze schoolgids ‘ouders’. Hier kan gelezen
worden: ouders/verzorgers. Ook spreken we over het kind in de hij-vorm, uiteraard
geldt hier dat ook ‘zij’ gelezen kan worden. De medezeggenschapsraad (MR) van onze
school heeft ingestemd met deze schoolgids op maandag 12 juli 2021.
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Kennismaken met onze
school en onze stichting

1.1 Wie zijn wij?
Op zoek naar ieders talent!
 
Op De Spoorzoeker ontdekken kinderen hun eigen spoor.
 
De Spoorzoeker in Roermond biedt onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar
die (soms tijdelijk) het beste op hun plek zijn in het speciaal onderwijs.
 
Op de Spoorzoeker krijgen kinderen de kans om hun talenten te ontdekken en die
verder te ontwikkelen. Onze superheldenmascottes Tara en Sim helpen kinderen
speuren naar hun unieke talent. Zo vindt ieder kind bij ons zijn eigen spoor, op weg
naar een volgende stap.
 
Ieder kind hoort erbij en mag er zijn! Op De Spoorzoeker ontwikkelen kinderen zich in
een positieve en veilige sfeer. Iedereen kent elkaar bij ons op school. Fouten maken
hoort erbij als je wilt groeien. Daarom krijgt ieder kind elke dag een nieuwe kans. Wij
maken duidelijke afspraken met kinderen en zorgen voor structuur en rust in de
school.
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1.2 Onze stichting
Onze school hoort bij de Aloysius Stichting.
 

Voor wie zijn wij er?
De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze
expertise in onderwijs en begeleiding nodig hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Wij hebben scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal
onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en geven ook onderwijs in
justitiële instellingen.
 

Vanuit dezelfde waarden werken
Onze scholen bereiden leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in de
samenleving. Ouders zijn daarbij onze partners en we werken nauw samen met
netwerkpartners in onder meer onderwijs, jeugdhulp en werkgevers. Onze scholen
zijn allemaal verschillend en bieden dát onderwijs dat hun leerlingen in hun regio
nodig hebben. Alle scholen werken wel vanuit dezelfde visie, missie, kernwaarden en
onderwijsvisie.
 

Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
Wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot competente, sociale en zelfbewuste
mensen, die actief kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom is ons onderwijs
gericht op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
 
Kwalificatie wil zeggen: leerlingen ontwikkelen bij ons de kennis, vaardigheden,
houding, normen en waarden die zij nodig hebben voor de voor hun best passende
plek in (vervolg)onderwijs, werk of dagbesteding. Het resultaat kan een diploma zijn,
maar bijvoorbeeld ook het leren van de juiste arbeidsvaardigheden. Iedere leerling
heeft eigen talenten die van waarde zijn voor onze samenleving.
 
Socialisatie wil zeggen: leerlingen leren omgaan met zichzelf en de ander in de
samenleving van nu en morgen. Wij maken tijd en ruimte voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Juist dat maakt ons speciaal.
Leren omgaan met de emoties, de gevoelens en het gedrag van jezelf en de ander:
voor veel van onze leerlingen is dat extra belangrijk. Zij kunnen zich bij ons sociaal
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ontwikkelen in een veilige omgeving. Wij zorgen voor structuur, voorspelbaarheid en
rust en zijn een goed voorbeeld voor onze leerlingen door op het goede moment de
juiste dingen te doen, ook in hun ogen.
 
Persoonsvorming wil zeggen: leerlingen worden ‘mens’ op school. Zij ontdekken wie
zij zijn, waar zij goed in zijn, hoe zij hun talent kunnen inzetten voor hun ontwikkeling.
Zelfstandigheid, creativiteit, moreel besef en empathie spelen hierbij een belangrijke
rol. Hoe sta je later als volwassene in het leven en neem je je verantwoordelijkheid
voor jezelf en de ander? Hoe leer je regie te nemen over je leven en de keuzes die je
maakt? Daar werken wij al aan, bijvoorbeeld door leerlingen mede-eigenaar te leren
zijn van hun leerproces en ontwikkeling.
 
Lees meer over onze organisatie en onderwijsvisie op aloysiusstichting.nl. Hier is ook-
ons jaarmagazine te vinden, waarin wij verslag doen over ons werk.
 

1.2.1 Onze visie … elke dag in praktijk
Wij werken vanuit een gedeelde visie, die elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun
ouders en onze netwerkpartners. “Wij hebben zorg voor ieder ander, vooral voor hen
die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze
betrokkenheid.”
 
Wij zetten ons elke dag onverminderd betrokken in voor onze leerlingen, die het
gezien hun vaak complexe gedrag, leerstoornis en/of psychiatrische problemen
allemaal een stuk moeilijker hebben dan wijzelf. Wij gaan door waar anderen stoppen,
vinden betekenis in ons werk, doen ons werk met plezier, geven net dat onsje meer en
vinden ieder kind de moeite waard om ons best voor te doen. Dit alles doen wij vanuit
onze gedeelde kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie.
 

1.2.2 Onze missie … is voor hún toekomst
Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze expertise in
onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in
de samenleving. Daarbij richten wij ons nadrukkelijk ook op hun ouders, familie en
verdere omgeving. Wij werken daarvoor ook nauw samen met onze netwerkpartners
in onder meer onderwijs en jeugdhulp.
 
Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht

https://www.aloysiusstichting.nl
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onderwijsprogramma, dat is afgestemd op hun leefwereld. Dat doen wij in een
leeromgeving die optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen.
Daarnaast ondersteunen wij (reguliere) scholen bij het vormgeven van passend
onderwijs in diverse samenwerkingsverbanden. Wij spreken ieders talent aan, kijken
vooral naar wat wél goed gaat en leren onze leerlingen om te gaan met zichzelf en
anderen.
 

1.2.3 Onze kernwaarden
Wij zetten onze kracht in voor onze leerlingen en spreken de kracht van kinderen en
jongeren aan. Wij zijn er onvoorwaardelijk voor de kinderen en jongeren die ons nodig
hebben en gaan door waar anderen stoppen. Dat vraagt om werken met passie, elke
dag opnieuw. Hoe verschillend onze scholen en onze medewerkers ook zijn: bij
Aloysius laten we onze gedeelde kernwaarden zien in ons handelen en maken dit
voelbaar voor leerlingen, ouders en netwerkpartners.
 

1.2.4 Onze onderwijsvisie
Onze visie, missie en kernwaarden zijn het fundament voor onze onderwijsvisie. Die
onderwijsvisie is de basis voor hoe wij werken. Wij bereiden leerlingen voor op een
betekenisvol bestaan als autonoom, uniek persoon die relaties kan aangaan, zijn
talenten ontplooit en die actief meedoet in onderwijs, werk en vrije tijd, in onze steeds
veranderende samenleving.
 
Lees onze volledige onderwijsvisie op www.aloysiusstichting.nl/onderwijsvisie-
 

1.2.5 Onze koers en ons schoolplan
Met input van leerlingen, ouders, medewerkers, netwerkpartners, de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de raad van toezicht is ons
strategisch meerjarenbeleid gemaakt: onze koers. Die heeft de titel: Sterk onderwijs
voor een betekenisvolle toekomst 2020-2024.
 
Hierin staat hoe wij permanent werken aan sterk onderwijs en aan de vier
koersthema’s: onderwijsconcept voor nu en later, cultuurgestuurd werken, educatief
partnerschap met ouders en samenwerking met netwerkpartners. Lees onze koers
op www.aloysiusstichting.nl/koers-en-ambitie. Op de website staat ook een animatie
over de koers.
 
In de stichtingskoers staan doelen waaraan alle scholen op hun eigen manier werken,

https://www.aloysiusstichting.nl/onderwijsvisie
https://www.aloysiusstichting.nl/koers-en-ambitie
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passend bij de leerlingen in hun regio. Op basis hiervan heeft ook onze school een
eigen schoolplan gemaakt voor vier jaar. Elk jaar maken wij vanuit dit schoolplan een
jaarplan met de geplande activiteiten voor dat jaar.
 
Zie ook 3.6.-
 

1.2.6 Onze organisatie
De Aloysius Stichting kent drie sectoren:
Noord en Gesloten Onderwijs: onze scholen in justitiële instellingen en-
jeugdzorginstellingen in Nederland en onze scholen in Noord-Holland
West: onze scholen in Zuid-Holland en de Haarlemmermeer en Uithoorn-
Zuid: onze scholen in Noord-Brabant en Limburg-
 
Directeuren en hun teams in elke sector zorgen voor goed onderwijs voor leerlingen.
Zij worden vanuit de sector en stichting ondersteund in hun werk op het gebied van
financiën en bedrijfsvoering, personeelsbeleid en communicatie en
onderwijskwaliteit.
Het college van bestuur leidt de stichting en ontwikkelt strategisch beleid voor de
organisatie. De raad van toezicht keurt de begroting, het jaarverslag en onze koers
goed. Door goed te kijken naar hoe dit beleid vertaald wordt in de praktijk, houdt de
raad toezicht op het reilen en zeilen binnen Aloysius.
Op school zijn medewerkers en ouders betrokken bij het schoolbeleid via de
medezeggenschapsraden. Ook op stichtingsniveau is medezeggenschap goed
geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Kijk voor meer informatie op www.aloysiusstichting.nl/medezeggenschap,-
contactgegevens staan ook achterin deze schoolgids.

https://www.aloysiusstichting.nl/medezeggenschap
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1.3 Uw kind inschrijven/aanmelden: hoe werkt dat?
Wilt u uw kind inschrijven op onze school? Dat werkt als volgt.
 
Registreren
U kunt zich registreren via Aloysius Stichting.nl/home/onderwijs/registreren. 
Wanneer u de registratie heeft gedaan, ontvangt u een aanmeldpakket. Daarna
vragen wij de gegevens van uw kind op, bij de vorige school. 
 
Rondleiding
Mocht u nog geen rondleiding hebben gehad, bel dan gerust voor een afspraak. 
We plannen dan samen een kennismakingsgesprek.
 
We horen graag meer over uw kind!
Voordat uw kind gaat starten op school, horen wij tijdens een startgesprek graag
meer van u over uw kind. Wat kan zij goed? Wat kunnen we precies voor uw kind en u
betekenen? Op welke manier wilt u graag met ons in contact zijn over uw kind?
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Stap voor stap kennismaken
Om uw kind zo goed mogelijk te laten wennen op school, kan hij een aantal keren
komen kennismaken. Die kennismakingsmomenten spreken we natuurlijk met u af.
We spreken dan ook af wanneer uw kind 'echt' begint op de Spoorzoeker.
 
Toelaatbaarheidsverklaring
Heeft u een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (TLV)? Zo niet, dan
moet u die eerst aanvragen bij het samenwerkingsverband. Uw huidige school kan u
hier meer informatie over geven. 
website passend onderwijs: www.passendonderwijs.nl 
website samenwerkingsverband: www.SWVP03102ML.nl



 

Wij doen ons werk met 
veel plezier en maken 
onderwijs betekenisvol 
voor onze leerlingen.

De passie
van Aloysius
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Een veilige school voor
uw kind

2.1 Werken aan een ijzersterk pedagogisch klimaat
Wij werken elke dag aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Een veilige school is
voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden wij een warme,
vertrouwde leeromgeving waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Als er ‘iets’ is,
bieden onze leerkrachten een luisterend oor. Wij maken duidelijke afspraken en
bieden structuur en goede (onderwijs)zorg.
 
Een sociaal veilige school: wat doen wij allemaal?
wij werken elke dag aan een fijne, veilige leer- en werkomgeving-
wij voeren een actief beleid tegen pesten-
wij werken op basis van een schoolveiligheidsplan (te vinden op de website van de-
school)
wij vragen in tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen naar veiligheidsbeleving en-
voeren zo nodig verbeteringen door
wij registreren incidenten – denk aan een val uit het klimrek op het schoolplein of een-
andere ‘ongelukkige’ gebeurtenis of melding van ongewenst gedrag
wij hebben een coördinator sociale veiligheid die aanspreekpunt is voor leerlingen,-
ouders en medewerkers
 
 

2.2 Goed omgaan met elkaar
Iedereen moet zich veilig voelen bij ons op school. We gaan met respect voor elkaar
met elkaar om. En we doen er alles aan om pesten, agressie, geweld, (seksuele)
intimidatie, discriminatie of racisme te voorkomen. Medewerkers van de school geven
het goede voorbeeld en leven ‘positief’ gedrag voor.
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Vak gedrag
We werken door de hele school met de leerlijn sociaal gedrag en leren denken en
leren oftewel het vak 'gedrag'. Gedurende de hele schooldag is de leerkracht samen
met de klas bezig rondom gedrag.  
Leren-denken & leren en sociaal gedrag bestaat weer uit verschillende categoriën. 
Leren-denken & leren:
plannen & organiseren,-
denkvermogen,-
zelfstandig leren,-
samenwerkend leren,-
reflecteren. -
Sociaal gedrag:
jezelf presenteren,-
een keuze maken,-
opkomen voor jezelf,-
ervaringen delen,-
aardig doen,-
omgaan met ruzie. -
 
In de klas werken de leerlingen als groep aan groepsdoelen bij het vak gedrag. Om
inzicht te geven hoe het met de groepsdoelen gaat en of ze bepaalde doelen hebben
behaald, heeft iedere klas een eigen visualisatie/ beloningssysteem. 
 
Op school maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Die bespreken we
regelmatig en in elk geval aan het begin van het schooljaar. Leerlingen die tussentijds
instromen, krijgen de afspraken natuurlijk goed uitgelegd in hun eerste week op
school.
 
Schoolregels
De schoolregels (zie volgende afbeelding) zijn samen met onze leerlingen opgesteld.
Ze worden jaarlijks in de groepen besproken en worden bij de startgesprekken
meegegeven. Mogelijk worden er nog groepsafspraken gemaakt.
 
Richtlijn grensoverschrijdend gedrag
Verder hanteren wij de richtlijn grensoverschrijdend gedrag. Dit kunt u terug vinden
op de website www.spoorzoekerroermond.nl. 
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Pesten
Op de Spoorzoeker proberen we preventief om te gaan met pestgedrag. Door
bovenstaande uit te voeren proberen we dus pesten te voorkomen. Ons team is alert
op signalen van pestgedrag en zal dit serieus nemen. We hanteren een protocol
pesten. Dit kunt u terug vinden op de website. Ieder jaar komt het project tegen
pesten aan bod in onze school. 



____________________________________________________________________________
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2.3 Wij peilen elk jaar de veiligheidsbeleving: doe
mee!
Eén keer per jaar peilen wij bij uw kind en u de veiligheidsbeleving. Dat gebeurt via
vragen in de algemene peilingen. Met de uitkomsten kunnen wij onszelf weer verder
verbeteren en blijven werken aan een sociaal veilig klimaat. Wij vragen u dus om echt
mee te doen!
 
We bespreken de resultaten van die veiligheidspeiling in ons team en koppelen die
ook terug naar ouders en naar de Inspectie van het Onderwijs. Die houdt namelijk niet
alleen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, maar kijkt ook of wij de Wet sociale
veiligheid op scholen goed uitvoeren.
 
Resultaat ouderpeilingen / leerlinpeilingen - Veiligheidsbeleving Spoorzoeker april
2021
 
De veiligheidsbeleving is een belangrijk item op elke school. In de peiling is dit
meegenomen door stellingen voor te leggen op de volgende drie categorieën:
Welbevinden-
Denk hierbij aan veilig voel op school / fijn vinden op school.
87% van onze leerlingen is het hiermee eens en 81% van de ouders is het hiermee
eens.
Voorkomen incidenten-
Denk hierbij aan leerlingen kunnen bij leerkrachten terecht / leerkrachten helpen
goed bij het oplossen van ruzies / regels zijn duidelijk.
81% van onze leerlingen is het hiermee eens en 90% van de ouders is het hiermee
eens.
Veiligheidsbeleving-
Denk hierbij aan op school wordt er gepest / leerlingen doen elkaar expres pijn /
leerlingen zijn bang voor andere leerlingen.
91% van onze leerlingen geeft aan dat dit nooit of soms voorkomt 98% van de ouders
geeft aan dat dit nooit of soms voorkomt.
 
De resultaten zijn goed. Er liggen geen verbeterpunten binnen de veiligheidsbeleving.
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2.4 Aanspreekpunt: de coördinator sociale veiligheid
Op onze school is Sanne Dijcks onze coördinator sociale veiligheid. Die is het eerste
aanspreekpunt voor ‘pesten’ in de school en bewaakt ook hoe wij als school ons anti-
pestbeleid uitvoeren. Heeft iedereen voldoende aandacht voor signalen van pesten?
Houdt iedereen zich aan afspraken?
 
Ook als u een klacht heeft over ongewenst gedrag binnen onze school, luistert de
coördinator sociale veiligheid naar u. Zij brengt ook in kaart wat u hebt gedaan om
gehoor te vinden voor uw klacht. En luistert naar uw ideeën voor oplossingen. U hoort
welke vervolgstappen mogelijk zijn. De coördinator sociale veiligheid kan u
doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, het college van bestuur van
Aloysius of de klachtencommissie. Vindt u het fijn dat de coördinator sociale veiligheid
meegaat voor een eerste gesprek, dan kan dat.
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Onze coördinator sociale veiligheid zorgt er ook voor dat wij de Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling zorgvuldig uitvoeren. Als school zijn wij verplicht om
vermoedens van huiselijk geweld te melden: onze medewerkers zijn allemaal
getraind in het tijdig oppikken van signalen en weten dus goed waar zij op moeten
letten. Vragen over dit onderwerp? Benader dan onze coördinator, Sanne
Dijcks! Contact opnemen met de coördinator sociale veiligheid kan via: sanne.dijcks-
jacobs@aloysiusstichting.nl
 
 

2.5 Vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen
kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen
wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)-
psychisch en fysiek geweld-
discriminatie en radicalisering-

Hoe neemt u contact op met de vertrouwensinspecteur?
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur)
bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Meer weten?
Ga voor alle informatie naar de website van de Inspectie van het Onderwijs:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs

mailto:sanne.dijcks-jacobs@aloysiusstichting.nl
mailto:sanne.dijcks-jacobs@aloysiusstichting.nl
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs
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2.6 Download de folder sociale veiligheid
Wilt u meer weten over sociale veiligheid? Download dan de folder van onze website
www.aloysiusstichting.nl/Home/Contact/Klachten-en-sociale-veiligheid. In de folder
staat meer over wat te doen bij ongewenst gedrag zoals pesten of discriminatie, hoe u
een klacht kunt indienen en wat onze externe vertrouwenspersonen voor u kunnen
betekenen.
 
Zie ook achterin deze schoolgids de contactgegevens van de externe
vertrouwenspersonen en de onafhankelijke klachtencommissie.

https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Contact/Klachten-en-sociale-veiligheid
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2.7 Veilig omgaan met privacygegevens
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders en
medewerkers. Dit doen wij volgens de regels van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
 
Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen, werken wij nauw
samen met netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp. Vaak is het nodig
om gegevens met elkaar uit te wisselen. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming.
Bij inschrijving van uw kind op school, vult u hiervoor een toestemmingsformulier in
(u kunt uw toestemming overigens weer intrekken als u dat wilt). Wij delen en
ontvangen alleen die gegevens die écht nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen.
 
Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan beslist u als ouders/verzorgers over de privacy van
uw kind. De wet gaat er daarbij vanuit dat de toestemming voor het uitwisselen van
gegevens van één ouder voldoende is. Zijn ouders gescheiden, dan vragen wij
standaard toestemming aan beide ouders.
 
Voor het gebruiken van beeldmateriaal van onze leerlingen vragen wij expliciet
toestemming. Meer informatie hierover staat op www.aloysiusstichting.nl/privacy.
 
 

2.8 Scholen op de kaart
Al onze scholen zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl. U vindt hier per locatie
gegevens over onder andere leerlingaantallen, uitstroom, inspectiewaardering enz.
Deze gegevens worden automatisch door DUO in het systeem gezet, waar nodig heeft
de school deze info verder toegelicht. Voor vragen hierover kunt u altijd bij de
directeur terecht.

https://www.aloysiusstichting.nl/privacy
https://www.scholenopdekaart.nl/
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Hoe werken wij?

3.1 Ons onderwijs
De Spoorzoeker geeft onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Over het
algemeen beschikken onze leerlingen over voldoende intellectuele mogelijkheden,
maar hebben zij problemen in de omgang of het contact met andere kinderen en/of
volwassenen. Hun gedrag wordt vaak als moeilijk en lastig ervaren. Onze leerlingen
hebben meer en/of specifieke aandacht en begeleiding nodig om straks beter te
kunnen functioneren in de maatschappij.
 
De Spoorzoeker wil gelijkwaardige kansen scheppen voor leerlingen, zodat zij zich
kunnen ontplooien tot volwaardige en gelukkige medeburgers. Hierbij gaan we uit van
de individuele mogelijkheden van het kind en zijn we vooral gericht op het geluk van
uw kind en een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling. Het goed leren omgaan met
andere kinderen en volwassenen speelt daarin een belangrijke rol. Naast de
leerdoelen zien we in onze begeleiding dus ook de opvoeding van uw kind als primair
doel. De Spoorzoeker vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers vertrouwen hebben
in de school en andersom. Dan kunnen we samen, vanuit acceptatie van het kind met
al zijn mogelijkheden en beperkingen, staan voor zijn ontwikkeling.
 
Na plaatsing van een leerling zal onze hulp niet alleen op het onderwijs van uw kind
gericht zijn, maar ook op begeleiding & ondersteuning. Dit betekent dat we in
samenwerking met u een lijn uitzetten waarlangs uw kind zich het beste kan
ontwikkelen op leergebied en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uw kind wordt nauw
betrokken bij zijn eigen ontwikkeling. De leerstof op onze school is gelijkwaardig aan
de leerstof op de reguliere basisschool. Ons onderwijs sluit aan op wat leerlingen
kunnen en wij bereiden onze leerlingen voor op een goede doorstroom naar het
vervolgonderwijs. Een bemoedigend en sfeervol pedagogisch klimaat is voor onze
leerlingen een eerste voorwaarde om zich veilig en geaccepteerd te voelen. Principes
als structuur, orde, regelmaat, maar ook correctief optreden, leervorderingen en
gerichte stimulans, vormen de basis van het onderwijs binnen de ongeveer twaalf
leerlingen tellende groepen.
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Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen veiligheid ervaren. Niet alleen op school,
maar ook in hun leefomgeving. Hulpvragen en hulpverleningsvoorstellen leggen we
vast in een Ontwikkelingsperspectief (OPP), dat wij tweemaal per jaar met u
bespreken en bijstellen.
 
Kinderen en leerkrachten krijgen kansen hun talenten te ontdekken, te ontplooien en
te benutten. We willen ervoor zorgen dat ieder het maximale uit zichzelf kan halen.
Niet alleen op cognitief gebied, maar ook qua sociale vaardigheden en competenties.
Kortom, op onze school wordt door zowel leerlingen als leerkrachten met plezier veel
geleerd! 
 
 

3.2 Hoe betrekken wij leerlingen bij hun
ontwikkeling?
Wij vinden het heel belangrijk om kinderen bij hun eigen ontwikkeling te betrekken.
Kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces. De oudere leerlingen worden
uitgenodigd aan het begin van het jaar tijdens de startgesprekken. Hier kunnen ze o.a.
aangeven wat ze willen leren in het schooljaar.
Er wordt in de groepen gewerkt met een individueel doelenboekje. In het
doelenboekje worden de doelen die de kinderen beheersen en nog moeten oefenen
zichtbaar gemaakt. Groepsbreed worden de doelen gevisualiseerd in de klas. Tijdens
arrangementtijd leren kinderen zelf hun werk te plannen en organiseren. In de vorm
van een weektaak plannen ze hun taken. De kinderen krijgen daarbij de
verantwoordelijkheid om zelf extra instructie in te plannen bij de leerkracht. Ze kiezen
uit wat ze moeilijk vinden en nog willen oefenen. De leerkracht ondersteunt daarbij.
De leerkracht bespreekt en formuleert de doelen mét de kinderen en evalueert
regelmatig het proces, product en gedrag individueel én op groepsniveau.  De
leerkracht zorgt voor een veilige sfeer (vanuit autonomie, competentie, relatie). De
leerkracht stimuleert de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de
kinderen. Er is ruimte voor eigen inbreng van de kinderen op hun eigen leerproces.
De kinderen mogen naast de leerlijnen en methodegebonden doelen zelf aangeven
wat ze willen leren op didactisch en sociaal emotioneel gebied. De inbreng van de
kinderen wordt meegenomen in het OPP.
Tijdens de talentmiddagen (Spoorzoeker's got talent) mogen de leerlingen kiezen
welke talenten ze willen ontdekken, door het volgen van lessencyclussen. 
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3.3 Ons aanbod
Overzicht teamleden
Onderwijsgevend personeel
Dhr. Roy Dijcks, leerkracht groep 7/8
Mevr. Brigit Saes, leerkracht groep 6/7 en groep 7/8
Mevr. Cecile Mayer-van Mulkens, leerkracht 6/7
Mevr. Veronique Vrancken, leerkracht groep 5/6
Dhr. Ralf op 't Broek, leerkracht groep 5/6 en speurneuzen
Mevr. Femke van Eerdt, leerkracht 4/5 en rots & water
Mevr. Randi Wolters, leerkracht groep 4/5
Mevr. Josje van der Spek, leerkracht groep 1/2/3 & vakleerkracht muziek
Mevr. Nicole Faassen-Beijers, leerkrachtondersteuner groep 1/2/3
Dhr. Nick Mulder, leerkrachtondersteuner speurneuzen
Dhr. Tom Hendrix, vakleerkracht bewegingsonderwijs
Onderwijsondersteunend personeel
Dhr. Bart Waijers, directeur
Mevr. Sanne Dijcks-Jacobs, coördinator 
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? , orthopedagoge
Mevr. Noortje Janssen, intern begeleider, leerkracht groep 1/2/3
Mevr. Cindy Hoeben, administratief medewerkster
 
Pedagogisch aanbod 
Binnen De Spoorzoeker wordt gestreefd naar een pedagogisch klimaat dat aansluit bij
de mogelijkheden en beperkingen van de kinderen. Uitgangspunt is een goede relatie
tussen leerkracht en kinderen. De leerkracht is nabij, volgt het kind om te
ondersteunen en is in zijn handelen voorspelbaar. Deze maakt ontspannen positief
contact met het kind en laat het kind ervaren dat hij het belangrijk vindt wat het
aangeeft, voelt en denkt. Kortom: accepteert het kind zoals het is en richt zich op de
mogelijkheden van het kind, ongeacht de ontwikkelings- of gedragsproblemen. Door
ervoor te zorgen dat het kind zich veilig voelt, zelfvertrouwen opbouwt, zelfstandig
leert functioneren en eigen verantwoordelijkheid leert dragen, doet het kind positieve
ervaringen op en wordt het mogelijk dat het kind zelf nieuw gedrag gaat leren. Om de
sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen wordt gebruikgemaakt
van CED leerlijnen sociaal gedrag en leren denken en leren. Door het invullen en
verwerken van het CED meetinstrument ontstaat een beeld van de sociale
vaardigheden van de leerling. Dit is verdeeld in 8 categorieën: ervaringen delen,
aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, jezelf presenteren, een
keuze maken, opkomen voor jezelf en omgaan met ruzie. In de groepsbespreking
worden de resultaten besproken met groepsleerkracht, orthopedagoge en Intern
Begeleider. Tijdens dit gesprek worden adviezen en suggesties aangereikt. Deze
worden meegenomen in de groepsplannen en de Ontwikkelingsperspectieven (OPP’s).
In de klas wordt er veel aandacht geschonken aan de sociaal emotionele ontwikkeling
van de kinderen. Leerkrachten spelen in op actuele zaken door er groepsgesprekken
of individuele gesprekken over te voeren. Ter ondersteuning wordt er gebruik
gemaakt van de methode kinderen en hun sociale talenten.
 
Didactisch aanbod 
De groepsleerkracht toetst regelmatig de vorderingen van de leerlingen. Deze toetsen
bestaan uit de methodegebonden toetsen en daarnaast 2x per jaar (december/januari
en mei/juni) de methode-onafhankelijke toetsen. Hiervoor worden de CITO-toetsen
gebruikt. Sinds maart 2013 maken wij hierbij gebruik van het leerlingvolgsysteem Esis
B. Dit is een digitaal leerlingvolgsysteem waarin alle toetsen geregistreerd worden.
Hierbij worden de leervorderingen met behulp van landelijk genormeerde toetsen in
kaart gebracht. 
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Het CITO-volgsysteem
De CITO-toetsen worden in de maanden januari en juni aan de hand van een
toetskalender afgenomen. De toetsscores worden ingevoerd in het
leerlingvolgsysteem Esis B. Dit is een digitaal programma wat ervoor zorgt dat de
scores in overzichtelijke grafieken en tabellen komt te staan. De wijze van toetsen is
anders dan op de reguliere basisschool. Het startniveau op de Spoorzoeker sluit
zoveel mogelijk aan bij het niveau waar het kind op de vorige school geëindigd is.
Incidenteel wordt er afhankelijk van de score en de info van de vorige school
afgeweken van het geëindigde niveau en eventueel opnieuw getoetst. De vorderingen
worden nauwlettend gevolgd en de didactische aanpak wordt daarop afgestemd. Door
middel van het leerlingvolgsysteem is de school in staat om voor elke leerling te
bepalen wat zijn niveau is in vergelijking met het regulier onderwijs. Bovendien is de
leerontwikkeling op deze manier individueel goed te volgen.
De CITO- toetsen worden gebruikt:
om de leerachterstanden/ontwikkeling te bepalen;-
om het niveau te bepalen;-
als vergelijking met gemiddelde Nederlandse leerling;-
voor informatieverschaffing naar ouders;-
ter voorbereiding voor de schoolverlating;-
ter informatie voor het voortgezet onderwijs;-
als bepaling van het instapniveau;-
als grofmazig controlemiddel op de methode afhankelijke toetsen;-
als start om planmatig een groepsplan en Ontwikkelingsperspectief (OPP) op-
te stellen.
 
Op de Spoorzoeker is gekozen voor:
CITO Rekenen & Wiskunde -
CITO SVS Spelling -
CITO DMT kaart 1, 2 en 3-
CITO AVI-
CITO Begrijpend Lezen -
ADIT (schoolverlaters)-
Route 8 (eindtoets)-
 
Schoolvakken 
De gebruikte methodes zijn dezelfde als in het basisonderwijs. Onze leerlingen
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kunnen in principe dan ook hetzelfde niveau behalen als de kinderen op ‘gewone’
basisscholen. Dit vergemakkelijkt een eventuele terugplaatsing in het basisonderwijs
en doorstroom naar het (regulier) voortgezet onderwijs. Onze leerlingen werken
zoveel mogelijk op hun eigen niveau, afhankelijk van aanleg en tempo en met hun
eigen uitdagingen en leerdoelen.
 
Activiteiten groep 1 en 2
In groep 1 en 2 krijgen de kleuters ontwikkelingsgericht onderwijs. Hierin wordt er aan
de hand van thema's spelenderwijs gewerkt aan activiteiten die gericht zijn op
beeldende en muzikale vorming, sociaal- emotionele ontwikkeling,
werkhoudingaspecten, taal-/ spraakontwikkeling, denkontwikkeling en motoriek. Als
voorbereiding op groep 3 besteden we aandacht aan de leervoorwaarden voor
rekenen, schrijven, taal en lezen. 
 
Nederlandse taal
Ter bevordering van het taalgebruik creëren we allerlei situaties, waarin de kinderen
creatief bezig kunnen zijn met gesproken en geschreven taal. We delen dit onder in de
volgende taalvaardigheden: luisteren, spreken, lezen, taalstructuur, spelling, stellen,
schrijven en dramatische expressie. Voor leerlingen op het niveau van groep 3
hanteren wij de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Voor de andere groepen gebruiken we
‘Taal op Maat' en 'Spelling langs de lijn'.
 
Technisch schrijven
Voornamelijk in de jongere groepen wordt hier 1 uur per week aan besteed. Hier wordt
de basis gelegd voor hun schrift voor de rest van hun basisschoolperiode. In de
bovenbouwgroepen wordt dit afgebouwd naar een ½ uur per week. Methode:
‘Schrijven in de basisschool’.
 
Rekenen
Bij het rekenonderwijs richten we ons op het aanleren van kennis, inzichten
bekwaamheden) en attitudes. We stellen het kind in staat op een aangepast niveau
rekenkundige problemen uit zijn ervaringswereld en uit het alledaagse leven op te
lossen. Op onze school delen we de reken- en wiskundeactiviteiten onder in
voorbereidend rekenen, aanvankelijk rekenen en voortgezet rekenen. Methode:
‘Reken Zeker’.
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Wereldoriënterende vakken
De doelstelling van deze vakken is kinderen bewust te maken van hun omgeving en ze
leren ermee om te gaan. Tot de wereldoriënterende vakken behoren geschiedenis,
aardrijkskunde, biologie (waaronder natuur en techniek), maatschappelijke
verhoudingen en bevordering gezond gedrag. We werken aan de hand van methodes,
projecten en schooltelevisie. Methodes: 'Blink' & (als bronnenboek) 'Brandaan,
Meander en Naut'.
 
Bevordering sociale redzaamheid, waaronder verkeer
De doelstelling die we hier willen bereiken, is dat onze leerlingen veilig en zonder
angst kunnen deelnemen aan het verkeer. We volgen hierbij de methode van Veilig
Verkeer Nederland. Dit is voor de onderbouw ‘Stap Vooruit’, voor de middenbouw ‘Op
Voeten en Fietsen’ en voor de bovenbouw ‘ De Jeugd Verkeerskrant’.

Expressieactiviteiten
Expressie bestaat uit de volgende onderdelen: tekenen, handenarbeid, textiele
werkvormen en muziek. Hierbij hebben we de volgende doelstellingen:
stimuleren van de creativiteit in elk kind;-
middelen en mogelijkheden aanbieden om aan de drang naar expressie te voldoen;-
kinderen zelfstandig laten ervaren wat er wel en niet mogelijk is met materiaal;-
kinderen leren waardering te hebben voor wat ze zelf en wat de anderen hebben-
gemaakt;
kinderen leren zelfstandig of in groepsverband aan opdrachten te werken;-
kinderen diverse technieken en materialen leren gebruiken en toepassen.-
 
Engelse taal voor groep 1 t/m 8
Luisteren en spreken zijn de basisvaardigheden waar aan gewerkt wordt.
Communicatie is het uitgangspunt van deze methode. De grammatica komt in
mindere mate aan bod. De methode vormt een prima voorbereiding op de
basisvorming in het voortgezet onderwijs. Methode: 'Groove me'

 

 
Zwemmen
Omdat we leerlingen minimaal de zwemproef willen laten halen, krijgen alle
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leerlingen van groep 3/4 zwemles. De gemeente Roermond heeft in dit kader een
Protocol schoolzwemmen opgesteld. Hierin worden de onderlinge taken en
verantwoordelijkheden van de school en het zwembad uiteengezet. Zo wordt de
veiligheid van uw kind optimaal gewaarborgd.
 
Lichamelijke oefening/Spel en beweging
 De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht. De gymlessen hebben
meerdere doelstellingen:
het bevorderen van een veelzijdige motorische vaardigheid;-
het bevorderen en behouden van plezier in beweging en/of het bevorderen van een-
positieve instelling tegenover bewegen;
het bevorderen van de natuurlijke bewegings- en exploratiedrang;-
het bevorderen van sociaal gedrag in bewegingssituaties;-
het omgaan met ‘verliezen’ bij spel.-
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden
Doelstelling: kinderen beter laten functioneren in verschillende sociale situaties. We
onderscheiden hierbij drie subdoelen:
bevorderen van het sociale gedrag-
verhogen van sociale kennis-
versterken van sociale attitude-
We gebruiken hierbij de CED leerlijnen sociaal gedrag en leren-denken & leren. Het
trainingsprogramma dat we gebruiken voor ontwikkeling van sociale vaardigheden
heet: ‘Kinderen en hun sociale talenten’.
 
Rots & water training
Rots & Water is een weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren. Rots staat
voor je krachtig voelen en opkomen voor jezelf. Water betekent soepel
meebewegen in het contact met een ander en oog hebben voor elkaar. 
De kinderen leren tijdens de training op een speelse en actieve manier, in de vorm
van spelletjes en het naspelen van situaties, Rots en Water in balans te brengen. Bij
sommige kinderen is dit zo uit balans, dat zij hier zelf last van
ondervinden en daardoor niet prettig kunnen functioneren in de omgang met anderen.
Ook de omgeving van het kind kan hier moeite mee hebben. Denk eens aan
kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, snel boos
worden, gepest worden of zelf iemand pesten en kinderen die moeilijk met andere
kinderen kunnen omgaan. Met behulp van deze training oefenen de kinderen met
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verschillende Rots- en Waterkwaliteiten en gaan ze zich die kwaliteiten eigen maken.
Tijdens de training leren de kinderen ook in te schatten wanneer
ze Rots kunnen zijn en wanneer Water.
 
Keuzemoment
In en buiten de groep zijn er momenten van spel en begeleid spelen. Spelen is een van
de belangrijkste manieren om tot ontwikkeling te komen en te leren. Het heeft in het
bijzonder grote invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kunnen en willen
spelen is een voorwaarde voor alle ontwikkelingsprocessen (taal en denken,
motoriek, ruimtelijke oriëntatie, sociale- en persoonlijkheidsontwikkeling). Het
prettige van spelsituaties is dat een kind kan experimenteren met dingen waar het
goed en minder goed in is zonder dat het gedrag consequenties heeft. In het spel is er
ruimte voor het verwerken van tegenslagen, het experimenteren met eigen innerlijke
impulsen, het verbeteren van de taakgerichtheid, de concentratie, de emotionele
zelfkennis en het zelfbeeld. Ook is er in het spel ruimte voor het versterken van
autonomie- en competentiegevoelens, het beter leren reageren op tegenslagen door
het leren kennen van eigen gevoelens en fantasieën en het veerkrachtiger leren
omgaan met onvoorspelbare gebeurtenissen door het beter leren integreren van
nieuwe ervaringen. Bij spelen is het belangrijk dat kinderen actief zijn, er plezier aan
beleven en betrokken zijn. Veel kinderen bij ons op school hebben sociaal-emotionele
problemen, welke zich uiten in een agressieve, negatieve omgang met elkaar en veel
spelproblemen als vluchtig spel, geen samenspel en het niet kunnen komen tot
vormgeving of inhoud binnen spel. Spel en spelen komt ook tegemoet aan de behoefte
aan ontspanning en rust, tussen bijvoorbeeld momenten van intensieve inspanning
in. 
 
ICT
Binnen De Spoorzoeker werken leerlingen met een eigen iPad waar zij aan het begin
van het schooljaar een heus contract voor tekenen. De leerlingen werken in de klas
geregeld met hun iPads tijdens de lessen, denk aan Nieuwsbegrip, Gynzy en inzet
tijdens vele andere lessen. We werken met de ICT lesmethode: Delta de Draak,
waarbij de leerlingen aan de slag gaan met de vele mogelijkheden van ICT binnen de
school. Ook binnen het team gaan we komend schooljaar verder met de ontwikkeling
van ICT in de klas, hierbij gaan we kijken naar de inzet van diverse lesmaterialen: de
Bee-Bots, een grotere inzetbaarheid van het Digibord in combinatie met de iPads.
 
Actief Burgerschap
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Onze school besteedt aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie.
Leerlingen ontwikkelen kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om een
actieve rol te kunnen spelen in onze samenleving. Wij gaan uit van 3 basiswaarden:
Democratie: iedere leerling leert zijn mening vormen, weet hoe onze democratie in-
elkaar steekt en hoe hij daarin kan deelnemen.
Participatie: iedere leerling weet hoe hij kan bijdragen aan zijn eigen leefomgeving en-
doet actief mee in de samenleving.
Identiteit: iedere leerling leert reflecteren op zichzelf en ontwikkelt een realistisch-
zelfbeeld.
Wij zien de school als oefenplaats voor burgerschap en integratie.

 
Spoorzoeker's got talent
4 keer per jaar vinden er verschillende lessencyclussen plaats waarin de leerlingen
hun talenten kunnen ontdekken. Tijdens deze talent-uren worden er lessen
aangeboden waar ze aan de slag gaan met verschillende thema's. Voorbeelden
hiervan: lego-masters, soldaat van de Spoorzoeker, heel Spoorzoeker bakt, Escape-
room, het perfecte plaatje (fotografie), Techniek etc. 
 
Projecten
Naast al deze schoolvakken wordt er met onze kinderen ook gewerkt met projecten.
Zo zijn er ieder schooljaar een aantal schoolbrede projecten, waar iedere leerkracht
op geheel eigen wijze invulling aan kan geven. Wel zijn er ook altijd een
aantal groepsoverstijgende activiteiten binnen een project. Jaarlijks is er een
schoolbreed project rondom het thema van de Kinderboekenweek. Daarnaast zijn er
aanvullende activiteiten rondom thema’s als Pasen en Carnaval. Met Sinterklaas
wordt er jaarlijks door de Sint en zijn Pieten een bezoek gebracht aan onze school en
ook met Kerst wordt er een kerstactiviteit georganiseerd. 
 
Lentekriebels
Jaarlijks worden voor de bovenbouwleerlingen lessen rondom Lentekriebels gegeven.
Dit heeft alles te maken met seksuele voorlichting en lichaamsverzorging.
 
Sportdag / Koningsspelen
Jaarlijks wordt er een sportdag en koningsspelen georganiseerd. Koningsspelen zal
ieder jaar op de dag dat de landelijke Koningsspelen worden gehouden, rond
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Koningsdag (27 april), plaatsvinden. Tijdens deze dag nemen we deel aan het
koningsontbijt en wordt een spellencircuit uitgezet wat alle leerlingen onder
begeleiding volgen. Tijdens de sportdag staan teamwork en plezier centraal. Zo
weinig mogelijk competitie-elementen en iedereen kan een prijsje voor sportiviteit
verdienen als ze hun beste beentje voor zetten. Er wordt een sportcircuit opgezet dat
de leerlingen volgen onder begeleiding.
 
Schoolreisje
Jaarlijks gaan wij op schoolreis. Bij het maken van de keuze van de bestemming van
de schoolreis wordt de mening van de leerlingen voorop gesteld. Daarnaast wordt
rekening gehouden met de mogelijkheden van onze leerlingenpopulatie en de
overzichtelijkheid van de locatie.
 
 
 

3.4 Onderwijsopbrengsten
Wij verbeteren ons onderwijs op een planmatige manier. We noemen dat
ambitiegericht onderwijs. Dit betekent dat we de leerlingen niet alleen heel goed
volgen, maar opbrengstgericht werken aan ambitieuze doelen. Het zogenoemde 4D-
model helpt ons daarbij.
 
De 4D’s staan voor data, duiden, doelen en doen. We verzamelen de resultaten van de
toetsen van onze leerlingen en bekijken die goed: wat kunnen wij nog anders of beter
doen, of wat gaat al goed? We stellen daarna nieuwe doelen voor de volgende periode
en gaan weer aan de slag. Zo doorlopen we steeds deze verbetercyclus.
 
Zo kunnen leraren hun dagelijkse handelen goed afstemmen op de ambitie die we
hebben voor ons onderwijs. Meer weten over dit 4D-model en onze werkwijze? De
leraar van uw kind kan er meer over vertellen.
 

Ieder kind maakt een eigen ontwikkeling door. Op basis van zijn intelligentie,
kwaliteiten en beperkingen wordt bepaald wat zijn ontwikkelingsperspectief zal zijn.
De leerresultaten meten we twee keer per jaar met genormeerde toetsen voor de
vakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. We werken met een
schoolstandaard. Deze geeft de ambitie van de school aan, dit willen we bereiken. De
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schoolstandaard is verdeeld over de standaard bij de vakgebieden (begrijpend lezen,
technisch lezen, rekenen & spelling) en de standaard bij de vakgebied overstijgende
vakken (leren denken en leren & sociaal gedrag). De Schoolstandaard van de
Spoorzoeker is als afbeelding terug te vinden op de volgende bladzijden.
 
Onderwijsopbrengsten
Na de toets momenten in januari en mei/juni gaan we na of we op schoolniveau de
gestelde ambitie hebben behaald. Onze ambitie is dat  90% het minumum niveau, 75%
het basis niveau & 25% het gevorderd niveau behaalt. De opbrengsten brengen we per
vakgebied in beeld.
 
Rekenen
Dit zijn de medio (midden schooljaar) en eind (einde schooljaar) opbrengsten van het
vak rekenen op schoolniveau. Medio: geen opbrengsten ivm corona. Eind: 95%  van de
leerlingen behaalt het minumum niveau, 65% behaalt het basis niveau & 35% behaalt
het gevorderd niveau. 
 
Technisch lezen
Dit zijn de medio (midden schooljaar) en eind (einde schooljaar) opbrengsten van het
vak technisch lezen op schoolniveau. Medio: geen opbrengsten ivm corona.
Eind: 100% van de leerlingen behaalt het minumum niveau, 90% behaalt het basis
niveau &  62% behaalt het gevorderd niveau. 
 
Spelling
Dit zijn de medio (midden schooljaar) en eind (einde schooljaar) opbrengsten van het
vak spelling op schoolniveau. Medio: geen opbrengsten ivm corona. Eind: 95% van de
leerlingen behaalt het minumum niveau, 74% behaalt het basis niveau & 46% behaalt
het gevorderd niveau. 

 
Begrijpend lezen
Dit zijn de medio (midden schooljaar) en eind (einde schooljaar) opbrengsten van het
vak begrijpend lezen op schoolniveau. Medio: geen opbrengsten ivm corona. Eind:
84% van de leerlingen behaalt het minumum niveau, 53% behaalt het basis niveau
& 10% behaalt het gevorderd niveau. 
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Leren denken & leren
Dit zijn de medio (midden schooljaar) en eind (einde schooljaar) opbrengsten van het
vak leren denken & leren op schoolniveau. Medio: geen opbrengsten ivm corona.
Eind: 100% van de leerlingen behaalt het minumum niveau, 93% behaalt het basis
niveau & 50% behaalt het gevorderd niveau. 
 
Sociaal gedrag
Dit zijn de medio (midden schooljaar) en eind (einde schooljaar) opbrengsten van het
vak sociaal gedrag op schoolniveau. Medio: geen opbrengsten ivm corona. Eind: 98%
van de leerlingen behaalt het minumum niveau, 97% behaalt  het basis niveau & 60%
behaalt het gevorderd niveau. 
 
Eindtoets 
Jaar:                                           2021
Aantal kinderen:                         6
Toetsinstrument:                         Route 8
Gemiddelde score:                     180
Laagste en hoogste score:         142 & 225
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Specificatie vervolgopleiding basisonderwijs

Vervolgopleiding Aantal leerlingen Percentage leerlingen

Andere SBO  0%

Andere SO 2 25%

Regulier basisonderwijs  0%

VSO vervolg 3 37,5%%

Praktijkonderwijs 1 12,5%%

Regulier vmbo (BB-KB-GL-TL) 1 12,5%

Regulier havo 1 12,5%

Totaal uitstroom
vervolgopleiding

8 100%
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Analyse
 
De resultaten zijn conform de verwachte opbrengsten. 
Kwalitatief wordt een hoog niveau gerealiseerd, ruim boven landelijk gemiddelde.
 



 

Elke dag opnieuw zoeken 
wij samen met leerlingen 
naar de volgende stap in 
hun ontwikkeling.

De kracht
van Aloysius
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3.5 Na onze school
Wij doen er alles aan om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun
volgende stap.
 
Schoolverlatersprocedure
Alle leerlingen die bij aanvang van het schooljaar de leeftijd van twaalf jaar hebben
bereikt en alle leerlingen die deze leeftijd voor 1 juli van dit schooljaar zullen bereiken,
kunnen in principe deelnemen aan het schoolverlatersonderzoek. De uitkomst van dit
onderzoek en overleg met ouders zal uitwijzen of de leerling de school gaat verlaten.

 
Om tot een goed advies over mogelijk vervolgonderwijs te komen hebben wij
informatie nodig. Hiervoor gebruiken we de resultaten van het
schoolverlatersonderzoek. Dit onderzoek omvat o.a.
Een intelligentieonderzoek.-
Onderzoek naar de opvattingen en houding van de leerling zelf t.a.v. werkhouding,-
welbevinden en zelfvertrouwen.
De meest recente didactische resultaten uit het CITO-leerlingvolgsysteem.-
De onderwijsbevorderende factoren als ook de onderwijsbelemmerende factoren.-
 
Nadat alle gegevens van de leerlingen verwerkt zijn, zal in overleg tussen
orthopedagoog, intern begeleider, leerkracht en coördinator een schooladvies worden
geformuleerd. Dit advies zal in een gesprek met de ouders besproken worden. Bij
elke stap kunnen ouders ondersteuning en informatie vragen bij de groepsleerkracht,
IB-er of orthopedagoog.
In het laatste schooljaar wordt samen met de leerlingen de overstap naar het
vervolgonderwijs voorbereid door accenten te leggen op zelfstandig werken,
agendagebruik, leren van proefwerken, huiswerk en het toepassen van werkvormen
uit het vervolgonderwijs.
De volgende activiteiten vinden plaats in het kader van de overstap naar het
voortgezet onderwijs in het laatste schooljaar:
september - oktober:-
Bij de overdracht van de leerlingen in de bovenbouw worden verwachtingen van
ouders en school t.a.v. schoolverlaten uitgewisseld.
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In leerlingbesprekingen wordt de afweging gemaakt of leerlingen deelnemen aan het
schoolverlatersonderzoek.
De procedure schoolverlaten zoals die door onze school wordt gehanteerd -
algemene informatie over het (speciaal) voortgezet onderwijs:
november - december:-
- Schoolverlateronderzoek voor die leerlingen, die mogelijk in aanmerking komen
voor overstap naar het (S)VO.
januari:-
Afnemen van de CITO-toetsen.
Bespreking tussen leerkracht(en), IB-er en orthopedagoge, waarin de resultaten van
het schoolverlateronderzoek en de CITO toetsen worden besproken in combinatie met
het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, om zo te komen
tot een advies aan de ouders.
 
februari:-
Oudergesprekken waarin de adviezen worden besproken.
Open dagen in het voortgezet onderwijs kunnen bezocht worden. Data worden door de
school bekend gemaakt.
Ouders melden hun zoon/docher aan op de gewenste vervolgschool.
april - mei:-
De nieuwe school vraagt de rapportage bij de huidige school op.
Na aanmelding worden leerlingen door sommige scholen uitgenodigd voor
kennismaking en/of toelatingsonderzoek. 
 
Tussentijdse overplaatsing
Bij een tussentijdse overplaatsing wordt er samen met ouders gekeken naar een
passende vervolgplek. Na een oriëntatie en gesprek op de mogelijke nieuwe school,
volgt er een aanmelding. De daadwerkelijke overstapdatum wordt in overleg met
school en ouders bepaald. De ambulant begeleider ondersteunt het traject in een
vroegtijdig stadium en kan ook een stuk nazorg bieden na plaatsing. 
 
Bestendiging leerlingen
De Spoorzoeker volgt de leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn uitgeschreven. Dit
heeft te maken met de wettelijke kaders waaraan de school moet voldoen, maar ook
omdat de school wil weten of leerlingen goed op hun plek zitten. De
school/werkgever/dagbestedingcentrum waar de leerling naar toe is gegaan ontvangt
een telefoontje met het verzoek om informatie. Is de leerling niet meer op school, bij
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de werkgever of op het dagbestedingcentrum dan ontvangen de ouders een
telefoontje.
 
Om dit proces te vereenvoudigen heeft Aloysius Stichting  een zogenaamde
bestendigingsmonitor ontwikkeld. De monitor zorgt voor een uniforme werkwijze voor
alle scholen en is in het schooljaar 2014-2015 voor het eerst ingezet.
 
 
 
 

3.6 Wat hebben we bereikt en waar werken we aan?
Vanuit onze koers, schoolplan en jaarplan werken we aan verschillende doelen om
onze leerlingen betekenisvol onderwijs te bieden, voor een betekenisvolle toekomst.
Waar werken we aan en wat hebben we bereikt?
 
 

Doelen afgelopen schooljaar

Enkele doelen van afgelopen schooljaar Wat hebben we bereikt?

Sterke basis  

Verdere krimp van de populatie dient
tegen gegaan te worden. De toestroom
van nieuwe leerlingen (kleuters) verhogen
en het stimuleren van de opvang van alle
leerlingen uit het voedingsgebied van de
gemeente Roermond en Roerdalen.

In het afgelopen schooljaar zijn we
gegroeid van 4 naar 5 groepen. Met
name zien we groei bij kleuters en
kinderen in groep 4.

Aanvraag goed bij inspectie, wat gevolgen
heeft voor versterking van het imago van
de school.

We hebben de beoordeling goed van de
inspectie ontvangen.

Borgen ambitiegericht werken, gericht op
de thema's: groepsbesprekingen,
groepsplannen, kwaliteitszorgkalender,
data-team, kijkwijzer binnen
klassenconsultaties, zicht op kwaliteit.

Ambitie gericht werken is geborgd.
Nieuwe collega's zijn meegenomen in
het ambitie gericht werken.
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Borging OPP binnen het digitale systeem
MLS. Er wordt extra aandacht besteed
aan OPP-deel D. Ook wordt er gewerkt
met de digitale handtekening binnen het
OPP.

Alle leerlingen hebben een OPP (deel A
t/m D). Ook is er bij alle ouders een
aanbod gedaan om het OPP digitaal te
ondertekenen.

Koersthema 1 Onderwijsconcept voor nu
en straks

 

21e -eeuwse vaardigheden en
cultuureducatie zijn onderdeel van ons
onderwijs en zullen verder versterkt
worden.

Cultuureducatie is ivm corona blijven
liggen. De 21e eeuwse vaardigheden
zijn terug te vinden in de leerlijn leren
denken & leren.

ICT-ontwikkelingen vergroten. Meer inzet
van ICT-middelen in ons onderwijs (door
b.v. implementatie methode ICT-
vaardigheden voor de leerlingen).

Alle groepen werken met de methode
Delta de draak (methode voor ICT
vaardigheden)

We zijn een JOGG-school, Gezonde Jeugd
Gezonde Toekomst.

We zijn een JOGG school. Alle
leerlingen ontvangen een bidon voor
water. Alle leerlingen krijgen wekelijks
groenten & fruit vanuit school. Door
corona zijn er een aantal zaken blijven
liggen, bijvoorbeeld 'Spoorzoeker FIT".

Koersthema 2 Cultuurgestuurd werken  

Eigenaarschap en ondernemerschap bij
personeel zal verder versterkt worden via
het taakbeleid, coaching on the job, het
creëren van voldoende feedback en back-
up voor leerlingen; het creëren van ruimte
om het interne en externe netwerk te
versterken.

Nieuwe werknemers zijn gecoacht. De
R&O cyclus is uitgevoerd bij alle
werknemers. Taakbeleid is uitgewerkt
en wordt uitgevoerd.

Eigenaarschap leerlingen vergroten.
Mogelijkheden voor een portfolio
onderzoeken. Rapport onder de loep.
Doelenkaarten voor leerlingen gaan
inzetten. Inzet leerlingenraad.

Het rapport is aangepast met onze
superhelden. In alle klassen worden
doelenkaarten toegepast bij spelling.
De leerlingenraad is voortgezet het
afgelopen schooljaar.

Koersthema 3 Educatief partnerschap met
ouders
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Ouderparticipatie vergroten. Ouders zijn
onze primaire partners en ambassadeurs
voor het imago van de school. 

Inzet van facebook is gerealiseerd. De
frequentie van de nieuwsbrieven is
verhoogd. Een aantal andere acties
heeft geen doorgang kunnen vinden
ivm corona.

Koersthema 4 Samenwerking
netwerkpartners

 

Het interne en externe netwerk van de SO
de Spoorzoeker dient versterkt te worden
door de zichtbaarheid en bereikbaarheid
binnen dat netwerk te vergroten en de
externe partners te binden en te boeien.

Borgen van de identiteit. Superhelden
thema (op zoek naar talent) uitgewerkt.
We hebben de contacten met externe
partners geborgd.

De samenwerkingsrelatie tussen beide
scholen (SO-de Spoorzoeker en VSO-
Ortolaan Roermond) binnen het gebouw
dient verder versterkt te worden vanuit de
gedachte ‘Samen staan we sterker’ en we
leren van onze lessen uit het verleden.

Inzetten van communicatieplan samen
met de Ortolaan.

Regioprofilering dmv samenwerking met
de Aloysiusscholen Zuid. Waar liggen
expertises van elkaar en waar liggen
gezamenlijke vraagstukken. 

Bijeenkomsten bijgewoond waarbij
gezamenlijke vraagstukken opgepakt
zijn.

Vervolg deelname aan het projectplan
passend onderwijs, waarbij SO, SBO en
reguliere scholen van en met elkaar leren
dmv consultaties en intervisie.

Stuurgroep en intervisie bijeenkomsten
zijn voortgezet. Consultaties en
intervisie tussen verschillende scholen
zijn vanwege corona niet doorgegaan.
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Speerpunten aankomend schooljaar

 

Sterke basis

Speerpunten voor aankomend schooljaar: doelen waar we verder aan werken +
enkele nieuwe doelen

We verwachten een groei van leerlingenaantal, waardoor we 5 basisgroepen kunnen
realiseren.

De Speurneuzen groep wordt inhoudelijk doorontwikkeld.

Wij borgen het Ambitie Gericht Werken.

We borgen het OPP in MLS.

De verbeter opdracht van inspectie gericht op OPP is gerealiseerd.

De verbeter opdracht van de inspectie gericht op opbrengsten binnen de schoolgids
is gerealiseerd.

Het Superhelden thema (talentontwikkeling) wordt doorontwikkeld.

De inspectiekwalificatie GOED wordt geborgd.
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Koersthema 1 Onderwijsconcept voor nu en straks

Speerpunten voor aankomend schooljaar: doelen waar we verder aan werken +
enkele nieuwe doelen

Spoorzoeker FIT! (JOGG school) wordt gecontinueerd en uitgebreid.

De activiteiten binnen het cultuureducatie programma worden uitgebreid.

We borgen de 21e eeuwse vaardigheden binnen de leerlijn leren denken & leren.

Het ingevoerde ICT programma wordt geborgd.

We zetten talent-middagen (talentontwikkeling) op.

De ICT omgeving Gynzy wordt ingevoerd.

Koersthema 2 - Cultuurgestuurd werken

Speerpunten voor aankomend schooljaar: doelen waar we verder aan werken +
enkele nieuwe doelen

We borgen de coaching van nieuwe medewerkers.

We borgen de R&O cyclus.

We versterken het eigenaarschap & ondernemerschap van het team door de
uitvoering van het taakbeleid te borgen.

Wij organiseren een thema- bijeenkomst over het eigenaarschap van de leerlingen.

We vergroten het eigenaarschap van de leerlingen door het borgen van de
leerlingenraad.

We ontwerpen een nieuw leerling rapport.
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Koersthema 3 - Educatief partnerschap met ouders

Speerpunten voor aankomend schooljaar: doelen waar we verder aan werken +
enkele nieuwe doelen

We borgen de ouderwerkgroep & koffie-kwartiertje.

We vergroten de ouderparticipatie o.a. d.m.v. het inzetten van ouders in bij talent-
middagen.

We borgen de ouderbetrokkenheid door facebook te continueren en uit te breiden
met instagram.

We actualiseren de website.

We maken een koersvideo van onze school.

Koersthema 4 - Samenwerking met netwerkpartners

Speerpunten voor aankomend schooljaar: doelen waar we verder aan werken +
enkele nieuwe doelen

We versterken het interne en externe netwerk door de zichtbaarheid en
bereikbaarheid binnen dat netwerk te vergroten en de externe partners te binden en
te boeien.

We brengen de potentiële nieuwe externe samenwerkingspartners in kaart, gaan
samenwerkingsrelaties aan en onderhouden deze contacten.

We breiden het leren van en met elkaar binnen het project passend onderwijs SWV
ML-3102 uit.

We borgen de regioprofilering door het plannen van ontmoetingen met Collega
scholen binnen Aloysius zuid (Limburg) en door samen op te trekken en gebruik te
maken van elkaars expertise.

We starten de samenwerking met Herman Broerenschool gericht op de
Speurneuzen op.
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3.7 Elke dag verder verbeteren
Aloysius is sinds 2015 ISO-gecertificeerd en voldoet aan de Kwaliteitsnorm Speciaal
Onderwijs. Hiermee voldoen wij aan de eisen die onze eigen branche aan ons stelt.
 
Komende periode willen wij onze kwaliteitszorg door-ontwikkelen naar een meer
waarderende vorm. Dat betekent dat we nog meer kijken naar kwaliteit in de
dagelijkse praktijk: wat laten we nu zien op de werkvloer? Zien we daar onze visie,
missie, kernwaarden en onderwijsvisie terug in hoe wij handelen?
 
Interne audit
Wij kennen bij Aloysius interne auditteams. Speciaal opgeleide medewerkers
(auditoren) kijken bij elkaar naar de kwaliteit. Zo helpen we elkaar steeds verder
verbeteren.
 
Elk jaar vragen we leerlingen, ouders en medewerkers naar hun mening over ons
onderwijs, de veiligheid en hoe tevreden zij zijn. Met de opbrengsten verbeteren we
onszelf óók, als school, sector en stichting.
 
Ouderpeilingen
Resultaat van de ouder- en leerling peilingen van De Spoorzoeker april 2021.
Zie hoofdstuk 5.3.
 
Inspectie
In oktober 2020 hebben we van de inspectie de beoordeling GOED mogen ontvangen.



 

4
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Hoe ondersteunen wij uw
kind?

4.1 Plan voor de leerling
Samen met uw kind en u maken we een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP
staat welk uitstroomperspectief mogelijk is – anders gezegd: wat kan uw kind ná deze
school gaan doen? – en hoe we daar op welke manier naartoe werken.
 
We beschrijven op welk niveau uw kind functioneert en wat nodig is voor zijn brede
ontwikkeling. We brengen in kaart wat de ontwikkeling van uw kind kan stimuleren,
wat die ontwikkeling mogelijk belemmert en hoe we daarop in kunnen spelen.
Tussendoor kijken we minimaal twee keer per jaar met u en uw kind hoe het gaat en
zo nodig stellen we het OPP dan bij.
 
Het OPP wordt opgesteld door de leerkracht, de orthopedagoog en de intern
begeleider/zorgcoördinator en wordt besproken door de commissie van begeleiding
(zie 4.2). Het OPP wordt altijd met u besproken, uw visie wordt erin weergegeven en u
ondertekent het ook. Vanaf 16 jaar ondertekenen leerlingen hun OPP zelf.
 
 

4.2 Zorg voor de leerling
CVB
Als ouders na het advies van het Bovenschools Toetsingsorgaan (BTO) kiezen voor De
Spoorzoeker, zal de Commissie van Begeleiding (CvB) de rapportage en het advies
bestuderen om te bezien of de school een antwoord kan bieden op hun hulpvraag. De
CvB volgt de pedagogische en didactische ontwikkeling van de leerlingen vanaf de
plaatsing en ziet erop toe dat deze beantwoordt aan de individuele hulpvraag van
leerlingen. Ouders hebben daarbij een eigen inbreng. De CvB bestaat uit de volgende
personen:
Dhr. B. Waijers, directeur
Mevr. , orthopedagoge 
Mevr. S. Dijcks-Jacobs, coördinator
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Mevr. N. Janssen, intern begeleider
Mevr. A. Steinbusch, schoolarts
Mevr.  M. Linssen, CJG
Mevr. R. Hellebrand ,veilgheidshuis
Mevr. N. Wackers, leerplicht
Politie (op aanvraag)
 
De CvB komt bijeen om belangrijke ontwikkelingen m.b.t. onze leerlingen te
bespreken en vast te leggen. De leden van de Commissie van Begeleiding begeleiden
en ondersteunen de leerkrachten en leerlingen. Uitgangspunt daarbij is het
ontwikkelingsperspectief (OPP).
 
2 Keer per jaar zijn er groepsbesprekingen tussen de intern begeleider,
orthopedagoog en leerkracht, hierbij worden vorderingen van elke leerling
geëvalueerd. Doelen worden geformuleerd of bijgesteld. Deze doelen zijn van
pedagogische en van didactische aard. De bespreking kan aanleiding geven tot nader
onderzoek of het testen van een leerling, zodat we beter in staat zijn de
problematieken te begrijpen en adequater onderwijs en hulp te bieden.
Onze school start dit schooljaar met 60 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12
jaar. De leerlingen worden verdeeld over 5 groepen en worden op leeftijd en sociaal-
emotioneel niveau in de klassen geplaatst. Aan de school zijn 14 personeelsleden
verbonden (onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel).
 
De didactische en pedagogische begeleiding is op de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. De meeste hulp en ondersteuning die
de kinderen nodig hebben, wordt in de klassen gegeven door de groepsleerkrachten.
Soms is er extra ondersteuning nodig door een intern begeleider,  orthopedagoog,
maatschappelijk deskundige, logopedist of de ergotherapeute. Soms is het ook
noodzakelijk externe hulp in te roepen, zoals van CJG (Centrum Jeugd en Gezin) of
andere jeugdhulpverleningsinstanties. Dit zal altijd in overleg met ouders gebeuren.
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4.3 Welke expertise en ondersteuning bieden wij?
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat wat wij leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag kunnen bieden. Het SOP kunt u terugvinden op onze website.
 
Onze school werkt nauw samen met verschillende zorgaanbieders.
Via deze zorgaanbieders kan er gezorgd worden voor:
Ergotherapie -
Logopedie -
Fysiotherapie -
PMT (Psycho Motorische therapie)-
Logopedie -
Creatieve therapie-
Speltherapie -
Muziektherapie-
Ervaringsleren-
 
Leerlingen komen in aanmerking voor deze therapie met een verwijsbrief van de
huisarts en/of indicatie vanuit CJG. U kunt de mogelijkheden over bovenstaande
gebieden met onze zorgpartners bespreken.
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4.4 Onze samenwerkingspartners
Samenwerkingsverband
Wij horen bij samenwerkingsverband midden Limburg. In een samenwerkingsverband
maken schoolbesturen samen afspraken over passend onderwijs voor kinderen. In
het ondersteuningsplan staat hoe wij in ons samenwerkingsverband werken. Lees
meer op de website van ons samenwerkingsverband: www.swvpo3102ml.nl.
 
Ketenpartners
De Spoorzoeker zet o.a. ook de expertise in van ketenpartners om optimaal te kunnen
inspelen op de impliciete vraagstelling van de leerling t.a.v. hun persoonlijke
ontwikkeling.
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Wij werken verder samen met:
Onderwijsinspectie-
SO (collega scholen)-
SBO scholen-
BAO (reguliere scholen)-
VO / VSO-
MBO / HBO / Universiteiten-
Gemeenten (Roermond, Roerdalen)-
Leerplichtambtenaar-
Jeugdzorg (CJG, MET GGZ, PSW, Mutsaersstichting etc.)-
Justitiële instellingen (BJZ, politie)-
Zorgpartners (GGD, ergotherapie, logopedie)-
 
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
Onze school en het CJG werken nauw samen. Het CJG is een professionele
organisatie voor opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp in Midden-Limburg. Je
kunt er terecht met kleine en grote vragen over de opvoeding en de ontwikkeling van
je kind.

Contactpersoon op onze school: Marloes Linssen
Telefoonnummer: 088-43 88 312
e-mailadres: marloes.linssen@cjgml.nl

Algemeen telefoonnummer CJG: 088-43 88 300
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
Locatie: Roermond, Bredeweg 239D 6043 GA Roermond
Hoofdkantoor en postadres:
Vogelsbleek 10
6001 BE Weert
www.cjgml.nl
info@cjgml.nl
 
 
JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-18 JAAR
Gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak zich in te zetten voor de
bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en
sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. 
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In opdracht van de gemeenten onderzoekt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Limburg Noord kinderen en jeugdigen om problemen bij gezondheid of ontwikkeling
tijdig op te sporen. 
 
WAARVOOR KUNT U BIJ DE JGZ TERECHT?
We volgen samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind. Op de
basisschool zijn er onderzoeken op de leeftijd van 5/6 en 10/11 jaar, en op het
voortgezet onderwijs in leerjaar 2.  
Bij het speciaal  onderwijs wordt uw kind regelmatig onderzocht. Naast dit alles wordt
uw kind op bepaalde leeftijden gevaccineerd.
Alle ouders en jongeren kunnen bij ons terecht voor informatie en ondersteuning op
het gebied van gezond en veilig opgroeien.  Ook kunt u zelf een gesprek of onderzoek
aanvragen bij  de JGZ. 
 
HOE ZIJN WIJ TE BEREIKEN?
Voor uitgebreide informatie, vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak
kunt u contact met ons opnemen. 
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 – 11 91
111. Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.ggdlimburgnoord.nl
 
WAT DOET DE GGD NOG MEER?
Advisering en ondersteuning school-
Elke school krijgt wel eens te maken met zaken als ongewenst of
grensoverschrijdend gedrag, dood en rouw. Omdat het op die momenten moeilijk kan
zijn om de juiste dingen te doen op het juiste moment, biedt JGZ de mogelijkheid om
school hierbij te adviseren en ondersteunen.  
 
De Gezonde School -
Ook achter de schermen wordt hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. De
Gezonde School-methodiek is een praktische werkwijze om scholen te ondersteunen
bij  het gezonder en veiliger maken van de schoolomgeving. De GGD helpt zo mee aan
een gezonder leefklimaat voor uw kind. 
 
Logopedie-
Als er vragen zijn over de spraaktaalontwikkeling van uw kind, kan de logopediste van
de GGD onderzoek doen en advies geven. 
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JouwGGD.nl-
Een website met informatie voor jongeren van 13-23 jaar, waar ze (anoniem) terecht
kunnen voor een chatgesprek met een verpleegkundige of arts van de JGZ. Zie voor
meer info www.jouwGGD.nl.
 
Ziekteverzuim (M@ZL)-
Binnen het voortgezet onderwijs werkt JGZ met de methode M@ZL (medische
advisering ziekgemelde leerling) om leerlingen met zorgwekkend ziekteverzuim
vroegtijdig te signaleren en te begeleiden.
 
Externe vertrouwenspersoon-
Soms verloopt communicatie tussen ouders/leerlingen en school of tussen leerlingen
onderling niet zoals gewild of gehoopt. En lopen spanningen hoog op, ondanks vele
inspanningen. De externe vertrouwenspersoon kan dan ondersteunen. De externe
vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.
 
Infectieziekten-
Scholen maar ook ouders kunnen met vragen over infectieziekten terecht bij het team
infectieziektebestrijding. Meldt aan de school als uw kind (mogelijk) een besmettelijke
ziekte heeft. Samen met de school probeert de GGD te voorkomen dat anderen ook
ziek worden. Als er verspreiding van een infectieziekte binnen een basisschool plaats
vindt moet de school dit melden aan de GGD. Neem contact op met het team
infectieziekten.
Bereikbaar ma t/m do van 8:30u tot 17:00u en vrij tot 14:00u 088-1191245 of
infectieziekten@vrln.nl
 
PRIVACY- EN KLACHTENREGLEMENT
De medewerkers van GGD Limburg-Noord proberen iedereen zo goed mogelijk van
dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat u niet correct bent behandeld of
dat u niet tevreden bent met de geleverde zorg. Neem dan contact met ons op.
GGD Limburg-Noord is wettelijk verplicht om van elk kind een digitaal dossier aan te
leggen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt hierbij in acht
genomen.  
Meer informatie over ons privacy- en klachtenreglement vindt u op onze website.

http://www.jouwGGD.nl
mailto:infectieziekten@vrln.nl
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4.5 Opvang en overblijven
Overblijven vindt op school plaats i.v.m. het continuerooster.
Uw kind wordt opgevangen door de eigen leerkracht.
De leerkracht zal met de groep 15 minuten samen lunchen  en er wordt 15 minuten
buiten gespeeld.
 
 

4.6 Voor- en vroegschoolse educatie
Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs aan jonge kinderen met
een (taal)achterstand.

Voorschoolse educatie
is bedoeld voor peuters van 2 en 3 jaar die naar de peuterspeelzaal of kindercentra
gaan.

Vroegschoolse educatie
wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool en is gericht op het stimuleren van
de brede ontwikkeling, met taal als belangrijk aandachtspunt. Doel is een succesvolle
start in groep 3.
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Partnerschap met ouders

Wij vinden een goed contact met u als ouders heel belangrijk. Sterker nog: samen
optrekken als ‘school’ en ‘ouders’ vinden wij zelfs noodzakelijk voor een goede
ontwikkeling van uw kind. We willen graag weten hoe het thuis gaat, vertellen ook
graag hoe uw kind het op school doet en willen graag dat onderwijs en opvoeding
elkaar versterken.
 
 

5.1 In contact: graag
Oudergesprekken
Bij aanmelding zal er gestart worden met een intakegesprek. Verder zal er bij
tussentijdse instroom ook altijd een startgesprek met de leerkracht plaatsvinden
alvorens uw kind gaat starten op De Spoorzoeker.
 
Aan het begin van het schooljaar zullen de startgesprekken plaatsvinden. We hebben
gemerkt dat het zeer belangrijk is om met ouders op EEN lijn te zitten. Vandaar dat
we in individuele gesprekken ouders/verzorgers kennis willen laten maken met de
leerkracht, duidelijke afspraken willen maken, verwachtingen naar elkaar uit willen
spreken en informatie willen geven over het schooljaar.
 
Daarnaast vinden er nog drie bijeenkomsten / gesprekken plaats:
een huisbezoek-
twee voortgangsgesprekken op school (hierover meer in het volgende hoofdstuk).-
 
Er vinden regelmatig op aanvraag van ouders, zorg en/of school rond-de-tafel-
overleggen plaats over uw kind. Waarin alle betrokken samen in gesprek gaan over de
ontwikkeling van uw kind. Wanneer u als ouder een extra gesprek wenst, is dat
natuurlijk mogelijk. We vragen u dan ook om een afspraak te maken met de
leerkracht van uw kind.
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Website
De schoolwebsite is er vooral bedoeld voor nieuwe ouders en netwerkpartners. Wij als
school communiceren via de nieuwsbrieven, die u per mail ontvangt. Het contact
tussen de leerkracht en u als ouder vinden we heel erg belangrijk. Korte lijntjes, daar
houden we van! Dit is zowel telefonisch als per mail mogelijk. Geef in de
startgesprekken aan wat voor u het prettigst is.
 
 

5.2 Bijblijven en meepraten over de voortgang van uw
kind
Twee keer per jaar vindt er een voortgangsgesprek plaats. Dit is meestal in februari
en in juni. In het voortgangsgesprek wordt de ontwikkeling van uw kind besproken.
We bekijken samen met u de toetsresultaten en de opbrengsten binnen de sociaal-
emotionele ontwikkeling. De voortgang wordt door de leerkracht beschreven in het
OPP (ontwikkelings perspectief plan). Dit plan wordt ook met u als ouder besproken
en eventueel aangevuld of aangepast. Ook krijgt u de gelegenheid om het werk van uw
kind te bekijken. U ontvangt voor de voortgangsgesprekken tijdig een uitnodiging. 
Uw kind krijgt twee keer per jaar een rapport waarin de voortgang in kindtaal
beschreven staat. 
 
Voor de ouders van een schoolverlater zullen er twee bijeenkomsten plaats vinden.
Een oudergesprek (eventueel huisbezoek) en een schoolverlaters gesprek waarin u
advies krijgt over de vervolgschool van uw kind. Zie hoofdstuk 3.5.
 
 

5.3 Ouderpeilingen
Natuurlijk hopen wij dat wij zo met elkaar in contact zijn, dat u zich meldt als u een
vraag, compliment of tip voor ons hebt. Ook kunt u elk jaar meedoen met onze
ouderpeiling, net als uw kind. Maak hier alstublieft tijd voor vrij, want met de
uitkomsten kunnen wij onze school weer beter maken.
 
Resultaat van de ouder- en leerling peilingen van de SO De Spoorzoeker april 2021
Van alle uitgezette vragenlijsten heeft 47% de vragenlijst aan ons teruggestuurd. 
Werkelijk een hoog percentage waar wij erg blij mee zijn. De directie en het team is
erg tevreden over de respons en tevreden over de resultaten van de peilingen. 
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Ouderpeiling
De peiling bestond uit een aantal categorieën waarbij we van de ouders/ verzorgers
een rapportcijfer hebben mogen ontvangen. Hieronder ziet u het gemiddelde
rapportcijfer per categorie uit de ouderpeiling, daarachter staat het gemiddelde cijfer
van alle Aloysiusscholen:
vervoer van en naar school 8,4 - Aloysius 7,9-
communicatie vanuit school 8,6 - Aloysius 7,7-
ouderbetrokkenheid 8,4 - Aloysius 7,4-
leerkrachten 8,8 - Aloysius 8,2-
klassenklimaat 8,1 - Aloysius 7,5-
het schoolgebouw 8,5 - Aloysius 7,6-
 
Leerlingpeiling
Ook hebben er peilingen plaats gevonden bij al onze leerlingen. Ook zij hebben
rapportcijfers gegeven. Hieronder ziet u het gemiddelde rapportcijfer per categorie uit
de leerlingpeiling, daarachter staat het gemiddelde cijfer van alle Aloysiusscholen:
aankomst op school 8,7 - Aloysius 7,8-
beginnen met de dag 7,7 - Aloysius 7,7-
de lessen 8,1 - Aloysius 7,5-
juf/meester 8,8 - Aloysius 8,7-
schoolgebouw 8,2 - Aloysius 7,6-
pauze 8,7 - Aloysius 7,7-
 
Verbeterpunten
De verbeterpunten zijn de categorieën waarbij het rapportcijfer lager dan een 7 is.
Zoals u hebt kunnen lezen, liggen onze gemiddeldes allemaal boven de 7. We zullen
dus vooral gaan continueren.
Ook nemen we de opmerkingen van zowel de leerlingen als die van u als ouder
serieus.
We zullen als team blijven kijken naar verbeterpunten die we uit deze peiling kunnen
halen. Deze nemen we mee in het jaarplan van komend jaar.
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5.4 Meedoen en meepraten op school
Onze school heeft een ouderwerkgroep die ons helpt bij het organiseren van
activiteiten en andere praktische zaken. Interesse om ook iets te doen op/voor
school? Graag! Meld u even bij de coördinator.
 
Meepraten en meebeslissen over schoolbeleid: dat kan in de medezeggenschapsraad
(MR) van onze school. Hierin zitten ouders en medewerkers. Samen denken zij mee
over wat beter kan op school. Interesse in medezeggenschap? Meld u even bij de
voorzitter van de MR, Veronique Vrancken.
 
De leden van de MR
Personeelsgeleding:
Veronique Vrancken, voorzitter
Brigit Saes, secretaris
 
Oudergeleding:
Tamara Cremers, moeder van Stijn
Danielle Corbey, moeder van Bryan
 
GMR
Aloysius kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin denken
ouders en medewerkers op stichtingsniveau mee over onze organisatie. De GMR
vergadert zo’n zes keer per jaar op een centrale plek in het land en kan nog ouders
gebruiken! Interesse? Neem contact op met de directeur.
 
 

5.5 Vrijwillige ouderbijdrage: wat doen wij daarmee?
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen veel mee te geven. We doen bijvoorbeeld
allerlei activiteiten op en buiten school, gaan op excursie, organiseren een sportdag
en gaan op schoolreis. Nog belangrijker vinden wij het dat íedere leerling hieraan kan
meedoen. Daarom wordt op onze school met ingang van schooljaar 2020-2021 geen
vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd.
 
 



____________________________________________________________________________

PARTNERSCHAP MET OUDERS 64

5.6 Een klacht? Kom ermee!
Wij doen er alles aan om alles op school zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan
natuurlijk zijn dat u het ergens niet mee eens bent. Kom vooral langs met uw vraag,
ergernis of zorgen, dan gaan we in gesprek.
 
U kunt natuurlijk terecht bij de leraar van uw kind, maar ook bij de directeur of
coördinator sociale veiligheid (zie ook 2.4).
 
Krijgt u naar uw gevoel onvoldoende gehoor, dan kunt u contact opnemen met de
voorzitter van het college van bestuur van de Aloysius Stichting. Ook de externe
vertrouwenspersonen staan voor u klaar.
 
Als dit alles niet naar tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen bij de
Landelijke Klachtencommissie waarbij de Aloysius Stichting is aangesloten. De
coördinator sociale veiligheid of de directeur kan u hierin ondersteunen.
 
Alle contactgegevens vindt u achterin deze schoolgids, in hoofdstuk 8.
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Afspraken en regels

6.1 Onderwijstijd
Schooltijden 
De schooltijden op de Spoorzoeker zijn als volgt:
Maandag: 08.30 uur tot 14.35 uur
Dinsdag: 08.30 uur tot 14.35 uur
Woensdag: 08.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag: 08.30 uur tot 14.35 uur 
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur 
 
Onderwijstijd
Wettelijk gaan de leerlingen minimaal 940 uur per jaar naar school. In totaal gaan de
leerlingen in 8 jaar onderwijs minimaal 7520 uur naar school. Scholen zijn vrij om dit
te vertalen in hun schooltijden.
 
Vervanging
Bij ziekte van leerkrachten zal er intern bekeken worden wie de groep kan vervangen.
Hierbij worden leerkrachten die buiten de klas werken ingezet en zonodig de intern
begeleider. 
Hebben we te maken met onderbezetting dan zal een groep leerlingen verdeeld
worden over de andere groepen. 
Het uitgangspunt van de Spoorzoeker is dat er in principe géén klassen naar huis
worden gestuurd, tenzij het echt niet anders kan. Dit zal bij noodzaak altijd in overleg
gaan met de ouders.
 
 

6.2 Kind ziek? Meld op tijd!
Is uw kind ziek? Meld dit dan vóór 8.15 uur. Dit kan telefonisch of via de mail
(emailadres van de leerkracht van uw kind)
 
Is uw kind weer beter? Meld hem dan weer beter (u hoeft bij een aantal dagen ziekte
niet elke dag te bellen).
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Denkt u bij ziekte ook aan een telefoontje naar het taxibedrijf, als uw kind met
leerlingenvervoer naar school komt?
 
Verzuimt uw kind regelmatig door ziekte? Dan melden wij dit bij de
leerplichtambtenaar.
 
 

6.3 Verlof: wanneer en hoe vraag je dit aan?
U kunt buiten schoolvakanties en vrije dagen schriftelijk verlof aanvragen als:
één van u als ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden-
waardoor u tijdens schoolvakanties niet met vakantie kunt (denk aan een baan in de
horeca of een agrarisch bedrijf)
u in géén van de schoolvakanties als gezin met vakantie kunt (bijvoorbeeld omdat uw-
kinderen in verschillende regio’s op school zitten en er geen gemeenschappelijke
vakantie is)
u te maken heeft met een bijzondere situatie zoals een bruiloft of begrafenis-
 
Verlof voor een vakantie is maximaal tien dagen, dit wordt nooit verleend tijdens de
eerste twee weken van het schooljaar.
 
Vragen over verlof? Zoek even contact met de directeur.
 
 

6.4 Schorsen: alleen als het écht niet anders kan
Wij doen er alles aan om iedereen een fijne schooltijd te bezorgen en stimuleren
positief gedrag.
 
Alleen als het écht niet anders kan, kunnen wij besluiten tot een schorsing van
maximaal vijf dagen, zodat een kind tot rust kan komen (of andere leerlingen) en we
een oplossing kunnen zoeken voor de situatie. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als
sprake is van mishandeling, bedreiging, diefstal of alcohol- of drugsgebruik of het
herhaaldelijk negeren van afspraken of regels.
 
In zeer uitzonderlijke situaties kan het college van bestuur van de Aloysius Stichting
besluiten om een kind van school te verwijderen.
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6.5 Mobiele telefoons en multimedia
Op De Spoorzoeker worden mobiele telefoons aan het begin van de schooldag
ingeleverd bij de leerkracht. Op het einde van de dag ontvangen leerlingen hun
mobiele telefoon weer.
Het is niet toegestaan om foto's of filmpjes te maken met de mobiele telefoon op het
schoolterrein. 
 
Alle kinderen hebben op school een eigen Ipad. Deze wordt gebruikt als
ondersteunend middel binnen ons onderwijs. We hanteren op school Ipad-afspraken
(zie hieronder). Deze afspraken worden met u als ouder besproken in het
startgesprek en worden met uw kind doorgenomen.
 
Algemeen 
Tijdens de lessen op de Spoorzoeker gebruik je met regelmaat een IPad ter
ondersteuning. Om het gebruik hiervan goed te regelen maken wij samen met jullie
de volgende afspraken. Door dit document te ondertekenen geef je aan de afspraken
gelezen te hebben en ga je akkoord met de afspraken. 
Pas na het ondertekenen, mag je met een IPad werken.
 
Afspraken 
De juf / meester controleert (samen met jou) aan het begin en einde van de schooldag-
of de IPad in orde is;
Leg de IPad in het midden en plat op je tafel, tenzij de juf of meester anders beslist;-
Het hoesje beschermt de IPad en blijft er altijd omheen;-
Gebruik de IPad voor leerzame doeleinden;-
De juf / meester beslist welke apps op de IPad worden geïnstalleerd of verwijderd; -
Ben je er bewust van dat je (financieel) verantwoordelijk bent voor de IPad;-
Luister naar de juf / meester om te weten wat je op de IPad mag doen;-
Fotograferen of filmen mag alleen met toestemming van de juf / meester; -
Laat het geluid van de IPad uit, tenzij de juf / meester anders beslist;-
Gebruik een koptelefoon als je tijdens de les met geluid op de IPad mag werken (zet-
het volume niet te hoog in verband met gehoorbeschadiging);
De IPad wordt alleen gebruikt in de klas, tenzij de juf / meester anders beslist;-
In geval van onduidelijkheden beslist de juf / meester.-
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6.6 Kleding
Natuurlijk vinden we het fijn dat iedereen zich prettig voelt en zich naar eigen inzicht
kan kleden. Vindt een leraar of de directeur de manier van kleden van uw kind niet
gepast, dan gaan we hierover in gesprek met uw kind en met u.
 
Wij vinden het belangrijk dat wij visueel contact kunnen maken met elkaar en dat we
elkaars emoties op elkaars gezichten kunnen zien. Dit vinden wij belangrijk voor ons
pedagogisch klimaat op school. Daarom staan wij niet toe dat leerlingen, ouders en
medewerkers (en anderen die bij de school zijn betrokken) gezichts-bedekkende
kleding dragen.
 
 

6.7 Bewegingsonderwijs
De gymlessen op De Spoorzoeker worden gegeven door onze vakleerkracht, Tom
Hendrix.
De gymlessen vinden plaats in ons gebouw op de maandag en vrijdag.
 
Uw kind dient op deze dagen gymkleding mee te nemen.
De gymkleding bestaat uit:
gymschoenen (mogen niet afgeven)-
sportbroek (kort of lang)-
t-shirt-
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6.8 Welke schoolspullen heeft uw kind nodig?
Alle schoolspullen worden verstrekt door de school zelf.
 
 

6.9 Vervoer naar school
Veel van onze leerlingen wonen wat verder weg. Zij kunnen schoolvervoer aanvragen,
of een vergoeding voor het gebruik van openbaar vervoer. Dit doet u in de gemeente
waar u woont.
 
Nadat een kind is toegelaten tot onze school moeten de ouders / verzorgers een
verzoek tot vervoer aanvragen op de afdeling onderwijs van de woongemeente. Van de
gemeente ontvangt u dan bericht welk taxibedrijf het vervoer regelt en hoe laat uw
kind ’s morgens klaar moet staan. Uw kind wordt op het thuisadres opgehaald en
weer afgezet.
Heeft u klachten over het leerlingenvervoer, dan kunt u het vervoersbedrijf hierop
aanspreken, of contact opnemen met uw gemeente.
In uitzonderlijke gevallen proberen wij samen met alle betrokken partijen; ouders,
gemeente, vervoerder en school tot een oplossing te komen. Hiervoor hebben we op
school een contactpersoon, Noortje Janssen. 
 
Mochten er zich toch problemen voordoen of heeft u vragen/opmerkingen, kunt u
contact opnemen met Noortje Janssen, noortje.janssen@aloysiusstichting.nl. De
taxiregels zijn opgenomen in het taxiprotocol. Deze kunt u terug vinden op de website.
 
 

6.10 Verzekeringen
Als school hebben wij een ongevallen-, en een doorlopende reisverzekering
afgesloten, en een SVI Plusverzekering.
 
Brengt uw kind spullen mee naar school en raken die beschadigd of zoek, dan zijn wij
hiervoor niet aansprakelijk. Maakt uw kind (ongetwijfeld per ongeluk) iets kapot op
school of raakt een eigendom van andere kinderen beschadigd, dan moet u uw eigen
verzekering aanspreken.
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6.11 Eten en drinken
Op De Spoorzoeker hebben de kinderen een korte ochtendpauze (kleine pauze,
waarbij er buiten gegeten wordt) en een wat langere middagpauze waarbij er in de
klas gegeten wordt. 
 
Wij als school willen u vragen om:
gezonde voeding mee te geven (boterhammen, groente, fruit). Tips zijn te vinden-
op www.ikeethetbeter.nl.
geef water/melk mee, geen frisdrank.-
geef niet te veel eten mee, zodat kinderen zeker in de kleine pauze ook nog tijd-
hebben om te spelen.
samen met uw kind te bespreken welk eten/drinken voor de kleine pauze is en welk-
eten/drinken voor de grote pauze
 
Als uw kind jarig is (geweest) mag er getrakteerd worden op school. Dit zal altijd in
overleg zijn met de leerkracht van uw kind. Zorg voor zo gezond mogelijke voeding.
 
 
 

6.12 Sponsoring: hoe gaan wij daarmee om?
Bedrijven kunnen bijdragen aan goed onderwijs. Bijvoorbeeld door het bieden van
stageplekken.
Een bedrijf kan so De Spoorzoeker ook sponsoren. Dit betekent dat de school geld of
goederen krijgt van de sponsor. In ruil daarvoor levert de school een tegenprestatie,
zoals een naamsvermelding in de nieuwsbrief of een spandoek bij de sportdag. Als
scholen bijdragen van sponsors aannemen, moet dat zorgvuldig gebeuren.
Sponsoring mag het onderwijsproces niet beïnvloeden en de belangen van leerlingen
niet schaden. Een sponsor mag geen misbruik maken van onwetendheid of
goedgelovigheid van leerlingen.
Reclame in lesmaterialen en leermiddelen is niet toegestaan. Sponsoring kan alleen
met instemming van de medezeggenschapsraad (MR).
 
Het bevoegd gezag van een school beslist over sponsoring. In de praktijk zal de
schoolleiding hierbij het voortouw hebben en invulling geven aan het sponsorbeleid
van een school.
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Als er onduidelijkheid is over het sponsorbeleid van de school, kunnen ouders,
leerlingen of leraren met hun vragen terecht bij de schoolleiding, het schoolbestuur
of hun vertegenwoordigers in de MR. Als er klachten zijn, dan kunnen die worden
voorgelegd aan de klachtencommissie van de school. Met klachten over reclame-
uitingen gaat u naar de Reclame Code Commissie.



 

Wij gaan door waar 
anderen stoppen: 
iedere leerling verdient 
onze betrokkenheid.

De onvoorwaardelijkheid
van Aloysius
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6.13 Rookvrij onderwijsterrein
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij
onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht sinds 1 augustus 2020 een rookvrij terrein
te hebben. Een rookvrij onderwijsterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen,
studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers, zonder uitzonderingen. Het
rookverbod geldt voor alle onderwijsinstellingen in het primair, voortgezet, speciaal
onderwijs, mbo en hoger onderwijs.  Op het schoolterrein wordt het rookverbod
aangegeven en de school is verplicht om het rookverbod te handhaven. Het
rookverbod geldt altijd (24 uur per dag en 7 dagen per week). Ook de e-sigaret valt
onder het rookverbod.
 
 

6.14 Samen maken we een veilige school!
Een school moet zorgen voor een veilige omgeving voor leerlingen en personeel en
dat doen we samen. Dit betekent dat messen of andere gevaarlijke voorwerpen
(wapenbezit) en verboden middelen niet toegestaan zijn op school. Afhankelijk van de
situatie kan de politie worden ingeschakeld. Dit is niet alleen in geval van mogelijke
strafbare feiten maar ook in de preventieve sfeer.
 
De schoolleiding heeft het recht om, al dan niet in samenwerking met de politie, te
controleren op het bezit van verboden middelen en voorwerpen door controle van
garderobekastjes-, kluisjes-, kleding- en/of tassen. Deze controles worden uitgevoerd
in het kader van een veilige school. De schoolleiding heeft het recht de verboden
middelen en voorwerpen in beslag te nemen en hiervan aangifte te doen. Meer
informatie hierover vindt u in het schoolveiligheidsplan op de website.
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Schooltijden,
studiedagen en vakanties

7.1 Schooltijden
De schooltijden op De Spoorzoeker zijn als volgt:
Maandag: 08.30 uur tot 14.35 uur
Dinsdag: 08.30 uur tot 14.35 uur
Woensdag: 08.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag: 08.30 uur tot 14.35 uur 
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur 
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7.2 Schoolvakanties en studiedagen

Vakantie / Studiedag Van / op Tot en met

Studiedag 6 september  

Studiedag 7 september  

Herfstvakantie 25 oktober 29 oktober

Studiedag 6 december  

Vrije dag 24 december  

Kerstvakantie 27 december 7 januari

Voorjaarsvakantie 28 februari 4 maart

Paasmaandag 18 april  

Meivakantie 25 april 6 mei

Hemelvaart 26 en 27 mei  

Tweede Pinksterdag 6 juni  

Studiedag ?  

Studiedag 24 juni  

Zomervakantie 25 juli 2 september
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Contactgegevens

8.1 Schoolgegevens
so De Spoorzoeker is gehuisvest aan de Kasteel Hillenraedtstraat 36a 
 
De Spoorzoeker
Kasteel Hillenraedtstraat 36a
6043 HK Roermond
0475 78 36 03
spoorzoeker@aloysiusstichting.nl
www.spoorzoekerroermond.nl
 
Dhr. Bart Waijers, directeur
bart.waijers@aloysiusstichting.nl
 
Mevr. Sanne Dijcks, coördinator
sanne.dijcks@aloysiusstichting.nl
 
Mevr. Véronique Vrancken, MR voorzitter
veronique.vrancken@aloysiusstichting.nl
 
?, orthopedagoog
?@aloysiusstichting.nl
 
Mevr. Noortje Janssen, intern begeleider
noortje.janssen@aloysiusstichting.nl
 
Mevr. Cindy Hoeben, administratief medewerkster
cindy.hoeben@aloysiusstichting.nl
 
Dhr. Roy Dijcks, leerkracht groep 7/8
roy.dijcks@aloysiusstichting.nl
 

mailto:spoorzoeker@aloysiusstichting.nl
mailto:bart.waijers@aloysiusstichting.nl
mailto:sanne.dijcks@aloysiusstichting.nl
mailto:veronique.vrancken@aloysiusstichting.nl
mailto:noortje.janssen@aloysiusstichting.nl
mailto:cindy.hoeben@aloysiusstichting.nl
mailto:roy.dijcks@aloysiusstichting.nl
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Mevr. Femke van Eerdt, leerkracht groep 4/5
femke.vaneerdt@aloysiusstichting.nl
 
Mevr. Brigit Saes, leerkracht groep 6/7 en groep 7/8
brigit.saes@aloysiusstichting.nl
 
Mevr. Cécile Mayer-van Mulkens, leerkracht groep 6/7
cecile.mayer-vanmulkens@aloysiusstichting.nl
 
Mevr. Véronique Vrancken, leerkracht groep 5/6
veronique.vrancken@aloysiusstichting.nl
 
Mevr. Josje van der Spek, leerkracht groep 1/2/3
josje.vanderspek@aloysiusstichting.nl
 
Dhr. Ralf op 't Broek, leerkracht groep 5/6 en speurneuzen
ralf.optbroek@aloysiusstichting.nl
 
Mevr. Randi Wolters, leerkracht groep 4/5
randi.wolters@aloysiusstichting.nl
 
Mevr. Nicole Faassen-Beijers, leerkrachtondersteuner groep 1/2/3
nicole.faassen-beijers@aloysiusstichting.nl
 
Dhr. Nick Mulder, leerkrachtondersteuner speurneuzen
nick.mulder@aloysiusstichting.nl
 
Dhr. Tom Hendrix, vakleerkracht bewegingsonderwijs
tom.hendrix@aloysiusstichting.nl

mailto:femke.vaneerdt@aloysiusstichting.nl
mailto:brigit.saes@aloysiusstichting.nl
mailto:cecile.mayer-vanmulkens@aloysiusstichting.nl
mailto:veronique.vrancken@aloysiusstichting.nl
mailto:josje.vanderspek@aloysiusstichting.nl
mailto:ralf.optbroek@aloysiusstichting.nl
mailto:randi.wolters@aloysiusstichting.nl
mailto:nicole.faassen-beijers@aloysiusstichting.nl
mailto:nick.mulder@aloysiusstichting.nl
mailto:tom.hendrix@aloysiusstichting.nl
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8.2 Contact met onze sector?
Onze school is onderdeel van sector Zuid. 

Sectordirecteuren: Jac Verstegen & Ruud van Hertum
 
Contactgegevens:
Kerkstraat 3
6085 AX Horn
0475-583242
 
www.aloysiuszuid.nl
sectorbureauzuid@aloysiusstichting.nl
 
 

8.3 Contact met onze stichting?
Aloysius Stichting
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
Telefoon 0252 43 40 00
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur
secretariaat@aloysiusstichting.nl
 
Postadres
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
 
De voorzitter van het college van bestuur Johan van Triest is bereikbaar via
secretariaat@aloyiusstichting.nl.
 
De voorzitter van de raad van toezicht van de Aloysius Stichting is Jos Sweers,
bereikbaar via secretariaat@aloysiusstichting.nl.

mailto:secretariaat@aloysiusstichting.nl
mailto:secretariaat@aloyiusstichting.nl
mailto:secretariaat@aloysiusstichting.nl
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8.4 Vertrouwenspersonen Aloysius Stichting
Onze externe vertrouwenspersonen zijn: Chris Woerden, (06) 22 723 603 of
woerdchr@telfort.nl en Wim Pietersma (06) 51 040 539 of w.pietersma@quicknet.nl.
 
 

8.5 Landelijke klachtencommissie
Leerlingen, ouders, medewerkers, bestuurders of medezeggenschapsraadsleden:
iedereen kan terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (Onderwijsgeschillen). Die
onderzoekt uw klacht en kijkt of uw klacht gegrond is.
 
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl
onderwijsgeschillen.nl
 
 

8.6 Contactgegevens samenwerkingsverband
SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg
Bezoekadres:                                            Postadres: 
In de Neerakker 2                                      Postbus 3043
6093 JE Heythuysen                                   6093 ZG  Heythuysen 
 
Contactpersoon: Johan van den Beucken
T 0475-550449
E JohanvandenBeucken@swvpo3102ml.nl
https://www.swvpo3102ml.nl
 
Heeft u vragen over het BTO / het invullen van een TLV, dan kunt u contact opnemen
met Odette van den Bergh, secretariaat BTO 
Tel: 0475 571215 
secretariaatbto@sbo-opdetump.nl
aanwezig op ma-di-woe-do

mailto:woerdchr@telfort.nl
mailto:w.pietersma@quicknet.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
https://onderwijsgeschillen.nl/
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Heeft u vragen over de inzet van het ondersteuningsteam (OT), dan kunt u contact
opnemen met: 
 
OT Swalm en Roer
Hetty Belgers 
directeur SBO de Balans, Roermond 
Tel: 0475 316526
 
OT Echt Susteren
Martin Tonnaer 
Directeur SBO de Horst, Echt 
Tel: 0475 483122
 
OT Leudal en Thornerkwartier 
Kirsten Belt 
Directeur SBO op de tump, Heel 
Tel: 0475 571215
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