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Voorwoord
Beste ouders, verzorgers en onderwijsrelaties,

Met genoegen bieden wij hierbij de schoolgids aan voor het schooljaar 

2015-2016 van Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon. Met deze 

gids informeren wij u over tal van zaken waarmee u en wij in de loop 

van het schooljaar van doen zullen krijgen. Daarnaast willen we uw 

aandacht vestigen op het bijzondere karakter van deze schoolgids.
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leren van onze leerlingen. We doen dat met de kennis 

en kunde van onze groepsleraren en onderwijsassis-

tenten. Zij worden ondersteund door een team van 

specialisten die in nauwe samenwerking met hen 

zorgen voor de beste ontwikkelvoorwaarden voor de 

leerlingen. Een nauwe samenwerking is er ook met 

collega’s uit het reguliere onderwijs en speciaal basis-

onderwijs en met partners uit zorg en hulpverlening 

die betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw kind. 

2015-2016 wordt een belangrijk en spannend jaar! 

De vestiging in Geijsteren kan gezien worden als een 

opmaat naar de Talentencampus Venray, een brede 

voorziening waarin kinderopvang, basisonderwijs, 

speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs samen 

zorgen voor een breed continuüm aan (onderwijs)

mogelijkheden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Hier-

bij wordt nadrukkelijk ook samenwerking voorzien 

met de Twister in Horst (basisonderwijs – speciaal 

basisonderwijs) en de Talentencampus Venlo (kinder-

opvang, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en 

speciaal onderwijs).

In het voorliggende schooljaar krijgt de toekomstige 

Talentencampus Venray steeds concreter vorm, in 

plan en in samenwerking met de betrokken partners. 

Passend onderwijs op zijn best, dat is wat we willen.

In goede afstemming en samenwerking met u willen 

we onze professionele bijdragen leveren aan de 

ontwikkeling van uw kind. De deur staat voor u open. 

U bent van harte welkom met uw vragen, met uw 

zorgen, met uw ideeën en uw inbreng.

Angelica van Gastel

Schoolleider Geijsteren 

Onderwijsgroep 

Buitengewoon

Nadat de gemeenteraad van de gemeente Venray 

de nevenvestiging voor het speciaal onderwijs in 

de gemeente Venray had goedgekeurd, zijn Onder-

wijsgroep Buitengewoon (voorheen SSO NML), de 

Vijverhofschool so, Ulingshof en het Poortje hard 

aan de slag gegaan. De gemeente Venray samen met 

Dynamiek scholengroep en de dorpsraad van Geijs-

teren zijn hierin meewerkende partners geweest. De 

gezamenlijke inspanning heeft ertoe geleid, dat er 

vanaf augustus 2014 speciaal onderwijs wordt gebo-

den binnen de grenzen van de gemeente Venray, in 

Geijsteren.

Een prachtige locatie, centraal gelegen in een prach-

tig dorp. Het unieke van de locatie past bij het unieke 

aanbod dat er gerealiseerd wordt. Waar er voorheen 

sprake was van drie separate onderwijsexpertises, te 

weten zml, mytyl/tyltyl en gedrag, wordt de groeps-

samenstelling in Geijsteren gebaseerd op het ont-

wikkelingsperspectief van elke leerling en de daarbij 

behorende ondersteuningsvragen. Met alle mede-

werkers willen we het niveau van de expertise behou-

den en uitbouwen ten behoeve van uw kinderen en 

u. Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon heeft 

een duidelijke opdracht: wij zijn er om het maximum 

te halen uit de talenten van kinderen en jongeren 

met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen. 

De specifieke vragen kunnen met verstandelijke ont-

wikkeling te maken, met sociaal- emotionele ontwik-

keling, en met lichamelijke en motorische ontwikke-

ling van onze leerlingen. We willen deze kinderen in 

hun kracht zetten door zichzelf optimaal te ontwik-

kelen. We leren ze dus eigenlijk om zichzelf te leren 

kennen en van daaruit de wereld tegemoet te treden. 

Deze visie is niet alleen op leerlingen van toepassing 

maar ook op ons als medewerkers. Vanuit onszelf en 

vanuit onze expertise brengen we onze kennis over. 

Persoonlijk, aandachtig en met respect voor elkaar. 

Daarnaast leren we elke dag, ook van elkaar. Van 

mens tot mens, van leerling tot leraar en omgekeerd. 

De inrichting en de uitvoering van de processen zijn 

vanuit die invalshoeken gericht op ontwikkeling en 
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sieve samenwerking aangegaan om toe te werken 

naar het realiseren van Talentencampus Venlo en 

één locatie in de gemeente Venray om thuisnabij 

onderwijs voor al onze leerlingen te kunnen reali-

seren. Daarnaast biedt Geijsteren Onderwijsgroep 

Buitengewoon ook een onderwijsaanbod aan een 

aantal leerlingen dat een beroep doet op expertise 

mytyl/tyltyl.  

Historie van Geijsteren Onderwijsgroep 
Buitengewoon
Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon is een 

school voor speciaal onderwijs met een ‘buitenge-

woon’ korte historie. Vanaf augustus 2014 bestaan 

we onder de naam Geijsteren Onderwijsgroep 

Buitengewoon. Voor die tijd bestonden we al als het 

Poortje (voormalige cluster 4 school) en de Vijverhof-

school so (voormalige cluster 3 school). Het Poortje 

en de Vijverhofschool so zijn vanaf 2008 een inten-

Geijsteren 
Onderwijsgroep 
Buitengewoon 
in het kort1.
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Geijsteren 
Onderwijsgroep 
Buitengewoon 
in het kort

Geijsteren is een klein dorpje met een hechte ge-

meenschap. Het dorp telt ongeveer 450 inwoners. 

Geijsteren is omgeven met bossen waar je prachtig 

kunt wandelen. In dit pittoreske dorp bevindt zich 

sinds augustus 2014 Geijsteren Onderwijsgroep 

Buitengewoon. De school is gelegen midden in een 

woonwijk in het schoolgebouw van de voormalige 

Willibrordusschool. 

Schoolleiding
Mevr. Angelica van Gastel

In uitzonderlijke gevallen kunt u gebruikmaken van 

telefoonnummer 06-14354128

Leerlingenaantallen
De school is een expertisecentrum, waarin aan 

ongeveer 60 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 

jaar verdeeld in 5 groepen onderwijs op maat wordt 

geleverd. 

Spreidingsgebied
Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon wordt 

bezocht door leerlingen uit verschillende culturen en 

geloofsovertuigingen. De leerlingen van 

onze school komen uit:

Gemeente Horst aan de Maas: Horst, America, 

Meterik, Hegelsom, Melderslo, Broekhuizen, 

Broekhuizenvorst, Swolgen, Griendtsveen, 

Tienray en Meerlo.

Gemeente Venray: Venray, Leunen, Veulen, 

Vredepeel, IJselstein, Blitterswijck, Castenray, 

Geijsteren, Heide, Oostrum, Smakt, Wanssum, 

Oirlo en Merselo.

Gemeente Bergen (leerlingen expertise gedrag en 

expertise mytyl/tyltyl): Afferden, Well, Wellerlooi, 

Bergen, Nieuw-Bergen en Siebengewald.

Om toegelaten te worden op onze school is een toe-

laatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dat is nodig om-

dat onze school een expertisecentrum voor speciaal 

onderwijs is, waarbij we naast de gewone leervakken 

gespecialiseerd zijn in het begeleiden en ondersteu-

nen van kinderen met een ondersteuningsvraag op 

het gebied van;

•	 	Onderwijs	aan	kinderen	die	zeer	moeilijk	lerend	

en/of anders begaafd zijn (expertise ZML).

•	 	Onderwijs	aan	kinderen	met	ernstige	gedrags-

stoornissen en/of psychiatrische problematiek, 

onder andere kinderen met internaliserende pro-

blematiek, moeilijk lerende kinderen en kinderen 

met een Autisme Spectrum Stoornis (expertise 

gedrag).

•	 	Onderwijs	aan	kinderen	met	een	lichamelijke	of	

een meervoudige handicap en langdurig soma-

tisch zieke kinderen (expertise mytyl/tyltyl).

Ligging van de school
Geijsteren oftewel Geistere is prachtig gelegen langs 

de rivier de Maas. Tot 1969 was het deel van de voor-

malige gemeente Wanssum, daarna van de voorma-

lige gemeente Meerlo-Wanssum. Vanaf 2010 is het 

onderdeel van de gemeente Venray.

Contactgegevens
Gildestraat 7A, 5862 AH Geijsteren

Postbus 412

5900 AK Venlo

077 2400126

info@so-geijsteren.nl

www.so-geijsteren.nl
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De missie 
Wij zijn er om het maximum te halen uit de talenten 

van kinderen en jongeren met specifieke 

opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken.

Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepe-

lende stichting van de locatie in Geijsteren. 

Naast Geijsteren maken nog vijf andere scholen 

in Noord- en Midden-Limburg onderdeel uit 

van Onderwijsgroep Buitengewoon. Ook biedt 

de stichting een aantal diensten aan onder de 

noemer ‘Advies & begeleiding’. 

Onderwijsgroep 
Buitengewoon2.
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kelen. Het versterken van eigen kracht en autonomie 

en het stimuleren van voortdurende ontwikkeling is 

ook van toepassing op onszelf en op de leerkrachten, 

teams, scholen en partners waar we mee samen wer-

ken. 

•	 Samen	–	dus	nooit	alleen
Onze leerlingen staan niet op zichzelf. Zij maken deel 

uit van een gezin of ander samenlevingsverband, 

wonen in een wijk en hebben ambities. Ouders zijn 

belangrijke partners. Ons partnerschap is er niet alleen 

tijdens de schoolperiode; ook daarvoor en daarna zijn 

we er – samen met onze ketenpartners. We laten nie-

mand alleen. Maar we kúnnen het ook niet alleen. Ieder 

kind is uniek en verdient een eigen plan. Dat betekent 

dat we samen met ouders en partners uit ons netwerk 

voor iedere leerling een uniek plan maken en uitvoe-

ren; 1 kind 1 plan. Onze ketenpartners zijn de (jeugd)

zorg, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs 

en scholen in het regulier onderwijs, organisaties in 

vervolgonderwijs/arbeid/dagbesteding, gemeenten en 

het bedrijfsleven.  We doen het samen en werken op 

basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. 

•	 Maatschappelijk	verantwoord	ontwikkelen
Onze leerlingen ontwikkelen zich zodanig dat zij naar 

maximaal eigen vermogen een zo zelfstandig moge-

lijke positie in de maatschappij kunnen innemen. Dit is 

niet alleen van belang voor de leerling zelf, maar ook 

voor zijn/haar omgeving en de maatschappij. Wij wil-

len maximaal rendement halen uit de ons toevertrouw-

de leerlingen, ons menselijk kapitaal en uit de daartoe 

ter beschikking gestelde maatschappelijke middelen. 

•	 Knap	eenvoudig
We bieden een samenhangend geheel van specialis-

tisch onderwijs, begeleiding, training en onderzoek. En 

we zijn goed in wat we doen. Resultaatgericht, flexibel 

en toegankelijk. We zorgen ervoor dat ouders en onze 

leerlingen geen last hebben van ingewikkelde regels 

Wat heeft Onderwijsgroep 
Buitengewoon te bieden?
Onderwijsgroep Buitengewoon biedt kinderen en 

jongeren met specifieke opvoedings- en ontwikke-

lingsvragen extra ondersteuning en begeleiding. Wij 

passen het onderwijsprogramma aan aan de mo-

gelijkheden van onze leerlingen. Dit doen wij in de 

vorm van (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkon-

derwijs en ambulante begeleiding van leerlingen in 

het regulier onderwijs.  

Doordat de scholen onderling met elkaar samenwer-

ken ontstaan er diverse synergievoordelen. Hierdoor 

kunnen we als Onderwijsgroep Buitengewoon ge-

bruikmaken van een scala aan vakkennis, expertises 

en ervaringen. 

Strategisch beleidsplan
Onderwijsgroep Buitengewoon heeft tot en met 

2016 voor al haar scholen een eenduidig strategisch 

beleidsplan opgesteld, onder de noemer ‘KOERS’. 

Naast dat onze scholen een gezamenlijke missie, 

visie en kernwaarden kennen streven zij, door hun 

eigen specifieke aanbod, ook een eigen, afgeleide 

missie en visie na. 

De gezamenlijke uitgangspunten zijn hieronder om-

schreven. Het volledige strategische KOERSbeleids-

plan is na te lezen op de website. 

De visie
Wij gaan uit van eigen kracht, samen – dus nooit 

alleen, maatschappelijk verantwoord en we doen 

dat knap eenvoudig.

•	 Eigen	kracht
Onderwijsgroep Buitengewoon gaat uit van het 

talent en de eigen kracht van onze leerlingen. We 

nemen de zorg niet over maar zorgen ervoor dat de 

leerling zich, nu en later, op eigen kracht kan ontwik-
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Scholen
Primair onderwijs

Scholen
Voortgezet onderwijs

Diensten
Advies & begeleiding

Sector
Primair onderwijs

Sector
Voortgezet onderwijs

Sector
Advies & begeleiding

Service- en
bestuursbureau

bestuurssecretarisCollege van Bestuur

Raad van Toezicht

GMR

Controller

Organisatiestructuur
De structuur van Onderwijsgroep Buitengewoon is 

geënt op 3 sectoren: primair onderwijs, voortgezet 

onderwijs en Advies & begeleiding. Elke afzonderlijke 

sector wordt aangestuurd door een sectordirecteur. 

De scholen die onderdeel uitmaken van één van de 

sectoren worden aangestuurd door een schoolleider. 

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de 

totale organisatie. Daarnaast heeft Onderwijsgroep 

Buitengewoon een Service- en Bestuursbureau dat 

ondersteunende werkzaamheden uitvoert voor 

de scholen, Advies & begeleiding en College van 

Bestuur, als ook voor de Raad van Toezicht. De Raad 

van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op de 

doelrealisatie van de stichting. 

en schotten tussen organisaties. Onze leerlingen, 

ouders en partners weten ons snel en gemakkelijk 

te vinden en vertrouwen ons. Eigenlijk is het knap en 

eenvoudig tegelijk. Knap eenvoudig dus.

De kernwaarden
Binnen Onderwijsgroep Buitengewoon werken we 

aan de hand van een zestal kernwaarden. 

1. We werken met passie aan ontwikkeling;

2. We vertrouwen elkaar en zijn betrouwbaar;

3. We gaan uit van eigen kracht en zijn onszelf;

4.  We handelen vanuit vakmanschap en 

 ondernemerschap;

5. We hebben plezier in onze dienstbaarheid;

6. We zijn transparant en leggen verantwoording af.

•	 Organogram

•	 Samenstelling Raad van Toezicht

De heer R.M.V. Wienen Voorzitter                    

De heer A.J.M.L. Kaumo                 Lid

De heer J.B.M. Titulaer                   Lid

De heer A.L.H.J. Bongers Lid

De heer J.L.H.H. Kunnen Lid

De heer J.P.G. Brouns                       Lid

Mevrouw A.M.P. van der Kruis            Lid

College van Bestuur

Peter Freij
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•	 Sectoren
Onderwijsgroep Buitengewoon kent zoals gezegd  

3 sectoren. Onder de sectoren primair en voortgezet 

onderwijs vallen de scholen. De derde sector vertegen- 

woordigt het onderdeel ‘Advies & begeleiding’. 

•	 Primair	onderwijs
Onder de sector primair onderwijs vallen de volgende 

scholen: 

- Ulingshof in Venlo

- Maaskei in Heel (inclusief nevenvestiging in Weert) 

- Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon in 

 Geijsteren

-  Talentencampus Venlo

De sectordirecteur PO is Peter van de Laar.

•	 Voortgezet	onderwijs
In de sector voortgezet onderwijs worden de leerlingen 

begeleid naar één van drie uitstroomprofielen; dagbe-

steding, arbeid of vervolgonderwijs. Onder de sector 

voortgezet onderwijs vallen de volgende scholen:

- Wildveld in Venlo 

- Velddijk in Tegelen

- Vijverhof in Tegelen

De sectordirecteur VO is Alfred Kempe.

•	 Advies	&	begeleiding
Het team van Advies & begeleiding bestaat uit sector-

directeur a.i. Raymond in het Veld, ambulant begelei-

ders, gedragswetenschappers en projectmedewerkers. 

Advies & begeleiding kiest er in haar profilering voor 

om te werken vanuit teams, geformeerd rondom de 

binnen Passend Onderwijs samengestelde Samenwer-

kingsverbanden (SWV). 

De professionals van Advies & begeleiding hebben veel 

ervaring met leerlingen die een lichamelijke of verstan-

delijke beperking hebben, langdurig ziek zijn en met 

leerlingen met psychiatrische of ernstige gedragspro-

blemen. De sector ‘Advies & begeleiding’ richt zich op 

ondersteuning van álle leerlingen, ouders, medewer-

kers en schoolteams van (speciale) basisscholen, 

scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor middel-

baar beroepsonderwijs en professionals met specifieke 

vragen.

We willen een betekenisvolle bijdrage leveren aan de 

primaire doelstellingen van Passend Onderwijs. Alle 

kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende 

onderwijsplek. Leraren, onderwijs ondersteunend perso-

neel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk 

voor de taak om dat waar te maken. We willen ze vanuit 

ons vakmanschap en onze betrokkenheid ondersteunen 

bij het realiseren van die opdracht. Want elk talent telt! 

De dienstverlening van Advies & begeleiding is veelzij-

dig en zowel binnen Onderwijsgroep Buitengewoon als 

daarbuiten beschikbaar. Zo verzorgen we onder andere; 

workshops, ambulante begeleiding, cursussen, kindertrai-

ningen, voorlichting en advies. Wij zijn er voor iedereen in 

Noord- en Midden-Limburg die te maken heeft met een 

kind of jongere voor wie de schoolcarrière niet vanzelf-

sprekend verloopt. 

•	 Arbeidsintegratie	(voorheen	TECA)
De professionals van arbeidsintegratie hebben jarenlange 

ervaring op strategisch, beleidsmatig en uitvoeringsni-

veau als het gaat om onderwijs-zorg-arbeidsmarkt vraag-

stukken betreffende kwetsbare jongeren. Dat gebeurt, 

afhankelijk van de concrete vraag, vanuit verschillende 

rollen. Als adviseur, projectmanager, subsidieadviseur 

of netwerkregisseur. Al gelang de opdracht werken de 

professionals op het gebied van onderwijs, zorg en arbeid 

samen aan vraagstukken en oplossingen om kwetsbare 

jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar gericht naar werk 

te begeleiden. Op grond van de resultaten worden we 

herkend en erkend door gemeenten, UWV, andere PrO en 

VSO scholen en door het Samenwerkingsverband VO als 

een belangrijke expert en partner als het gaat om vraag-

stukken op de onderwijszorg-arbeidsmarkt.

Meer informatie
Meer informatie over onze op maat oplossingen? 

Neem contact op met 0900-4387766 of kijk op onze 

website.

1111
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Als school voor speciaal onderwijs is het onze taak 

om onderwijs te geven aan kinderen die zeer moeilijk 

lerend zijn, aan kinderen die zeer moeilijk opvoed-

baar zijn, door ons liever - en beter - kinderen met 

omgangsproblemen genoemd en aan kinderen met 

lichamelijke en meervoudige beperkingen. 

Missie Geijsteren Onderwijsgroep 
Buitengewoon
•	 	Het	aanbieden	van	passend	SO-onderwijs	voor	

kinderen (4 – 13 jaar) met een verstandelijke beper-

king, lichamelijke beperking, een beperking in de 

sociaal-emotionele ontwikkeling of een combinatie 

hiervan. 

•	 	Dat	gebeurt	door	alle	kinderen	in	een	specialisti-

sche, pedagogisch veilige situatie die vaardigheden 

te laten verwerven op het gebied van leren en 

leven die hen optimaal in staat stellen om samen 

met anderen in onze samenleving te kunnen func-

tioneren. 

•	 	Voor	elk	kind	worden,	op	basis	van	individuele	

talenten en mogelijkheden (ieders unieke ontwik-

kelingsperspectief), de best mogelijke resultaten 

en opbrengsten (prestaties) nagestreefd, voort-

vloeiend uit activiteiten die elke kwaliteitstoets 

doorstaan.

•	 	Dat	doen	we	met	een	team	van	professionals,	in	

een onderwijsexpertise die haar taak uitvoert als 

communicatieve, eigentijdse, samenwerkende, op 

dienstverlening gerichte organisatie. Op basis van 

goede relaties met leerlingen, ouders/verzorgers 

en ‘buitenschool’.

•	 	Ontwikkelde	expertise	zal	ingezet	worden	ten	

behoeve van de ontwikkelingen passend onderwijs 

van de omringende partnerscholen.

•	 	Daarbij	willen	wij	ketenpartner	zijn	in	het	werkveld	

Onderwijs – Welzijn – Zorg, waardoor een onon-

derbroken ontwikkeling voor (SO) kinderen van 

0-13 jaar in de subregio mogelijk wordt.

Visie Geijsteren Onderwijsgroep 
Buitengewoon
•	 	Onze	school	maakt	levendig	en	zichtbaar	deel	uit	

van een maatschappelijk-collegiale omgeving die 

zich volop beweegt richting professionele dienst-

verlening.

•	 	Onze	school	ontwikkelt	zich	als	nauw	samen-

werkende SO-onderwijsexpertise die individueel 

en collectief, alsook samen met (SO-) onderwijs-

partners c.q. jeugdhulpverlening, kiezen voor het 

ontwikkelen van de best passende onderwijsarran-

gementen. 

•	 	Het	maken	van	inhoudelijke	keuzes	gebeurt	in	

overleg met collega’s, ouders/verzorgers, leerlin-

gen en in een professioneel-collegiale omgeving.

•	 	Onderwijs	en	vorming	gaan	binnen	Geijsteren	

Onderwijsgroep Buitengewoon hand in hand.

•	 	Er	is	sprake	van	maximale	deskundigheid	ten	aan-

zien van leren leren en leren (leven) met beperkin-

gen en er is aandacht voor talenten van kinderen, 

het creëren van een krachtige leer- en leefomge-

ving, van goede opbrengsten, van passend onder-

wijs en zorg op maat.

•	 	Geijsteren	Onderwijsgroep	Buitengewoon	stemt	af	

met, ontwikkelt, verbreedt en verdiept zich inhou-

delijk met partners uit het werkveld Onderwijs(ex-

pertise)-Welzijn-Zorg.
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een school voor voortgezet onderwijs. Ons onderwijs 

richt zich op de emotionele en verstandelijke ont-

wikkeling, op het ontwikkelen van de creativiteit, op 

het verwerven van kennis en op het verwerven van 

sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Bij de 

keuze van de onderwijsinhoud zoeken we naar een 

goed evenwicht in aanbod op deze ontwikkelgebie-

den. 

Het leef- en werkklimaat in onze school kenmerkt 

zich door een veilige en positieve omgeving. We 

hebben oog voor de ontwikkelmogelijkheden van 

de leerlingen (hoe klein soms ook) en zorgen voor 

succeservaringen.  

De onderwijsinhoud is afgestemd op de leerling. Uit-

gaande van wat de leerling al zelf kan, proberen we 

leerlingen zaken te leren die ze nog net niet zonder 

Uitgangspunten en doelstellingen 
Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon heeft de 

opdracht om speciaal onderwijs en zorg te bieden 

aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. We 

richten het onderwijs zo in dat we bijdragen aan de 

ontwikkeling van een voor de leerling zo groot mo-

gelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid (autono-

mie) en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld 

(competentie). Geleerde vaardigheden, waaronder 

de sociale, moeten kunnen worden toegepast in de 

leefomgeving van de leerling (relatie).

Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelmo-

gelijkheden van de leerling. We richten het onderwijs 

zo in, dat de leerling een ononderbroken ontwik-

kelproces kan doorlopen. We streven er naar om 

daar waar mogelijk de leerlingen te brengen tot het 

volgen van regulier onderwijs in een basisschool of 

14 Geijsteren  •  Waar staan we voor?
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hulp kunnen. Eenmaal geleerde kennis en vaardighe-

den worden herhaald en gegeneraliseerd, zodat de 

leerling deze ook in andere situaties kan toepassen.

In de visie van het Campusonderwijs is het streven, 

dat de leerlingen de mogelijkheid krijgen om hun 

onderwijsaanbod ook buiten de eigen basisgroep te 

halen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van 

de eigen groepsleerkracht(en). De roosters van de 

verschillende basisgroepen worden zo op elkaar af-

gestemd, dat uitwisseling van leerlingen mogelijk is. 

Voor de leerlingen die (nog) moeite hebben met het 

wisselen van groepsleerkracht, ruimte en/of klasge-

noten is de vaste plek bij de eigen groepsleerkracht 

gewaarborg.

In het pedagogisch klimaat spelen veiligheid, 

voorspelbaarheid en gedoseerde nabijheid een 

belangrijke rol. De aanpak van ons onderwijs is sterk 

gericht op uitnodigen, stimuleren en gedoseerd 

uitdagen in belang van de verdere ontwikkeling van 

de leerling. Dit gebeurt zowel in de basisgroepen als 

tijdens groepsoverstijgende activiteiten. 



De inhoud 
van ons 
onderwijs4.

In Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon hebben 

we – om meer uit te gaan van het ontwikkelingsper-

spectief van de individuele leerlingen – de groepen 

ingedeeld op basis van ontwikkelingsperspectieven. 

Daarbij denken we niet meer in ‘oude’ hokjes, maar 

bekijken we welk aanbod voor de leerling het meest 

passend is. De onderwijsinhoud bieden we daarom 

op verschillende manieren en vanuit verschillende in-

valshoeken aan. Indien nodig zal er voor de individu-

ele leerling nagegaan worden welke vakken wel/niet 

aan bod kunnen komen. Indien er keuzes gemaakt 

worden die afwijken van het reguliere programma, 

wordt dit beschreven in het individuele handelings-

plan van de leerling. 

Meer dan de helft van de tijd die de leerlingen op 

school doorbrengen wordt besteed aan de basis-

domeinen, zoals taal/lezen en rekenen. De wijze 

waarop we ons onderwijs aanbieden varieert van 

zeer individueel gericht tot en met groepsgewijs. Elke 

leerling leert op eigen niveau en in zijn of haar eigen 

tempo. 
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Binnen alle vakken op school wordt er veel aandacht 

besteed aan het stimuleren van de sociaal-emotio-

nele ontwikkeling. Een aantal keer per week zijn er 

keuzeactiviteiten die in het teken staan van sociale 

redzaamheid.

In het onderwijsprogramma mytyl/tyltyl is kinderre-

validatie volledig geïntegreerd. Dit aanbod kent zo-

wel revalidatie- als onderwijsdoelen, passend bij de 

ontwikkeling van het kind. Daarin werken we nauw 

samen met de kinderrevalidatie afdeling van VieCuri 

Medisch Centrum voor Noord Limburg. Kinderrevali-

datie is een specialisatie in de geneeskunde, die zich 

richt op kinderen die in hun ontwikkeling worden be-

dreigd door beperkingen, voornamelijk op basis van 

motorische stoornissen. Kinderrevalidatie beoogt 

herstel van de verstoorde interactie met de omge-

ving en het bereiken van een optimale graad van 

zelfstandigheid en sociale integratie. Het onderzoek 

en de behandeling vinden plaats in een pedagogisch 

kader en richten zich zowel op de ontwikkeling van 

het kind, als op de gevolgen daarvan voor het gezin. 

De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de be-

handelingen door het revalidatieteam, bestaande uit;

•	 Fysiotherapie

•	 Ergotherapie

•	 Logopedie

•	 Maatschappelijk	werk

•	 Psychologische	dienst

In Geijsteren maken we gebruik van de bibliotheek 

Venray. De bibliotheek maakt themacollecties aan de 

hand van de kernconcepten. Op deze manier kunnen 

we naast de bestaande boeken ook een wisselende 

collectie aanbieden. 

Leerlijnen voor expertise Gedrag

•	 Rekenen

•	 Taal

 - Mondelinge taal

 - Schriftelijke taal (technisch en begrijpend lezen,  

    spelling ,schrijven)

•	 Sociaal-emotionele	ontwikkeling

•	 Leren	leren

•	 Bewegingsonderwijs	

•	 Kunstzinnige	oriëntatie

 - Tekenen

 - Handvaardigheid

 - Muziek

 - Toneel 

•	 Kernconcepten	(wereldoriëntatie)	

Leerlijnen voor expertise ZML/Mytyl/Tyltyl:

•	 Rekenen

•	 Mondelinge	communicatie

•	 Schriftelijke	communicatie	

•	 Leren	leren

•	 Sociaal-emotionele	ontwikkeling

•	 Bewegingsonderwijs	

•	 Kunstzinnige	oriëntatie

 - Tekenen

 - Handvaardigheid

 - Muziek

 - Spelontwikkeling

•	 Kernconcepten	(wereldoriëntatie)	

Op onze school wordt wereldoriëntatie kerndoel-

dekkend aangeboden binnen de kernconcepten, die 

ingedeeld zijn in twee categorieën:

1.   Natuur en techniek: energie, materie, groei en 

leven, tijd en ruimte.

2.    Mens en maatschappij: macht, binding, evenwicht 

en kringloop, communicatie. 

De inhoud 
van ons 
onderwijs
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Eperuptatum quam 
Acestiis antioru ptaquid ma alitiaecum numquam, 

utem velibusanis erum eost, sus, iditatest ulpa ne 

officiet mo ipsam et od untisimin plaborit alia volup-

tamust eicilia esserspis magnienet que simus enie-

nistecae volum ius, cum lam quid que debit recum 

quatest, sequati ute cum et labora dolorat uribusci 

cum ab ipiet quo ea quibus audic tempores aligendel 

et acim quid molupis sitatur?

Obis que estions ectiund itemole ntiatem oluptia 

nate estibusdae maio. At qui berore, sum latus, om-

mos derisit aut porat atiur, tem ut incienimi, id quas 

atetur re, si asim res acimagn imagnim serio essunt 

eium eost, que nus inctor re, ium as moluptaspel in 

core ipsum repudi consequatur aut laceatur, si intiis 

sitiusa volendis sed quis eumque natus quae. Ut fuga. 

Quas res et lant. Gias sim facepud igniet voluptasped 

ut reriata consequo exerferibus apit eatectia nihiciis 

at. Unt aut ipsa ilis ea cuptis ut dolenisquia ipides ex-

cerum untotat emporum et ulparumet quiae expla-

borion et abo. Aquibea et dolor siminveror as inum 

autat accae eos maio. Itaquatiur.

Acestiis antioru ptaquid ma alitiaecum numquam, 

utem velibusanis erum eost, sus, iditatest ulpa ne 

officiet mo ipsam et od untisimin plaborit alia volup-

tamust eicilia esserspis magnienet que simus enie-

nistecae volum ius, cum lam quid que debit recum 

quatest, sequati ute cum et labora dolorat uribusci 

cum ab ipiet quo ea quibus audic tempores aligendel 

et acim quid molupis sitatur?

Obis que estions ectiund itemole ntiatem oluptia 

nate estibusdae maio. At qui berore, sum latus, om-

mos derisit aut porat atiur, tem ut incienimi, id quas 

atetur re, si asim res acimagn imagnim serio essunt 

eium eost, que nus inctor re, ium as moluptaspel in 

core ipsum repudi consequatur aut laceatur, si intiis 

sitiusa volendis sed quis eumque natus quae. Ut fuga. 

Quas res et lant. Gias sim facepud igniet voluptasped 

ut reriata consequo exerferibus apit eatectia nihiciis 

at. Unt aut ipsa ilis ea cuptis ut dolenisquia ipides ex-

cerum untotat emporum et ulparumet quiae expla-

borion et abo. Aquibea et dolor siminveror as inum 

autat accae eos maio. Itaquatiur.

Eperuptatum quam etur suntess 
Natus, sunduci dempor rerum niminci psaecae 

optas dolorrorro verit quia ped quaerioriam et et ut 

este perspelendia vel ilitati scitate mporit volore ma 

velecepel estem dollorporiae volo cus el mod et rest, 

quae que es et fugiani quat unt vere, que parum aut 

officiis veris adipis idelloribus, verferi busdae simus, 

endae voluptatem ut quae consed quo bearior epe-

rem sim a qui sed mint.

Ces aliquo blaut quis aci ommodic iassed ma et vele-

sec epudis etur am deratio volorrumet et voluptat est 

re nim quis exceati atquae sequam dolendem quo-

ditius di ut as untiaecus nonsed moloressunt quas 

debis dolesti atquae dio mos delitat urerro enda di dit 

viducium consed magnat fuga. Ate quo voluptaspere 

con conecus aectem iniscii stotae re simpore rundig-

nis quatasp ienistium que id quos si bla que volorum 

autas magnam, seria consequia volorro excesciaes 

sapeditate latia natecto reperum si offictota nes as 

estes quoditis as sundi auda nos alibusandam eat 

essitaqui.

Natus, sunduci dempor rerum niminci psaecae 

optas dolorrorro verit quia ped quaerioriam et et ut 

este perspelendia vel ilitati scitate mporit volore ma 

velecepel estem dollorporiae volo cus el mod et rest, 

quae que es et fugiani quat unt vere, que parum aut 

officiis veris adipis idelloribus, verferi busdae simus, 

endae voluptatem ut quae consed quo bearior epe-

rem sim a qui sed mint.

                        

De organisatie 
van ons onderwijs5.
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Organisatie van de school 
Onze school biedt plaats voor 5 basisgroepen. Onze groeps-

grootte kent een gemiddelde van 12 leerlingen per groep. 

Afhankelijk van de ontwikkelingsvragen van de leerlingen in 

de groep kan hiervan naar beneden of naar boven worden 

afgeweken. We streven naar een groepsgrootte van maxi-

maal 14 leerlingen. Soms wordt dit aantal overschreden 

vanwege een crisisplaatsing of een verhuizing van een 

leerling met een toelaatbaarheidsverklaring.
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Eperuptatum	quam	
Acestiis antioru ptaquid ma alitiaecum numquam, 

utem velibusanis erum eost, sus, iditatest ulpa ne 

officiet mo ipsam et od untisimin plaborit alia volup-

tamust eicilia esserspis magnienet que simus enie-

nistecae volum ius, cum lam quid que debit recum 

quatest, sequati ute cum et labora dolorat uribusci 

cum ab ipiet quo ea quibus audic tempores aligendel 

et acim quid molupis sitatur?

Obis que estions ectiund itemole ntiatem oluptia 

nate estibusdae maio. At qui berore, sum latus, om-

mos derisit aut porat atiur, tem ut incienimi, id quas 

atetur re, si asim res acimagn imagnim serio essunt 

eium eost, que nus inctor re, ium as moluptaspel in 

core ipsum repudi consequatur aut laceatur, si intiis 

sitiusa volendis sed quis eumque natus quae. Ut fuga. 

Quas res et lant. Gias sim facepud igniet voluptasped 

ut reriata consequo exerferibus apit eatectia nihiciis 

at. Unt aut ipsa ilis ea cuptis ut dolenisquia ipides ex-

cerum untotat emporum et ulparumet quiae expla-

borion et abo. Aquibea et dolor siminveror as inum 

autat accae eos maio. Itaquatiur.

Acestiis antioru ptaquid ma alitiaecum numquam, 

utem velibusanis erum eost, sus, iditatest ulpa ne 

officiet mo ipsam et od untisimin plaborit alia volup-

tamust eicilia esserspis magnienet que simus 

enienistecae volum ius, cum lam quid que debit 

recum quatest, sequati ute cum et labora dolorat 

uribusci cum ab ipiet quo ea quibus audic tempores 

aligendel et acim quid molupis sitatur?

Obis que estions ectiund itemole ntiatem oluptia 

nate estibusdae maio. At qui berore, sum latus, om-

mos derisit aut porat atiur, tem ut incienimi, id quas 

atetur re, si asim res acimagn imagnim serio essunt 

eium eost, que nus inctor re, ium as moluptaspel in 

core ipsum repudi consequatur aut laceatur, si intiis 

sitiusa volendis sed quis eumque natus quae. Ut fuga. 

Quas res et lant. Gias sim facepud igniet voluptasped 

ut reriata consequo exerferibus apit eatectia nihiciis 

at. Unt aut ipsa ilis ea cuptis ut dolenisquia ipides ex-

cerum untotat emporum et ulparumet quiae expla-

borion et abo. Aquibea et dolor siminveror as inum 

autat accae eos maio. Itaquatiur.

Eperuptatum	quam	etur	suntess	
Natus, sunduci dempor rerum niminci psaecae 

optas dolorrorro verit quia ped quaerioriam et et ut 

este perspelendia vel ilitati scitate mporit volore ma 

velecepel estem dollorporiae volo cus el mod et rest, 

quae que es et fugiani quat unt vere, que parum aut 

officiis veris adipis idelloribus, verferi busdae simus, 

endae voluptatem ut quae consed quo bearior epe-

rem sim a qui sed mint.

Ces aliquo blaut quis aci ommodic iassed ma et vele-

sec epudis etur am deratio volorrumet et voluptat est 

re nim quis exceati atquae sequam dolendem quo-

ditius di ut as untiaecus nonsed moloressunt quas 

debis dolesti atquae dio mos delitat urerro enda di dit 

viducium consed magnat fuga. Ate quo voluptaspere 

con conecus aectem iniscii stotae re simpore rundig-

nis quatasp ienistium que id quos si bla que volorum 

autas magnam, seria consequia volorro excesciaes 

sapeditate latia natecto reperum si offictota nes as 

estes quoditis que es et fugiani quat unt vere, que 

parum aut officiis veris.

                        

Elke basisgroep heeft een eigen groepsleerkracht. 

De onderwijsassistenten worden voor de gehele unit 

ingezet. De unit heeft een regisseur.

Onze school is ook een gecertificeerde opleidings-

plek voor een aantal opleidingsrichtingen. Ieder 

schooljaar zijn er dan ook stagiaires aanwezig, die 

vanuit de basisgroep ingezet worden voor de gehele 

unit. 

De basisgroepen
Onze groepen duiden we door middel van een 

dierennaam. Alle groepen (uitgezonderd de jonge 

kind-groep) zijn ingedeeld op basis van het ontwik-

kelingsperspectief van de leerlingen.

De leerlingen worden zoveel mogelijk op ontwikke-

lingsniveau en uitstroomperspectief van de leerling 

volgens leeftijd bij elkaar geplaatst in een basis-

groep. Verder houden we bij de plaatsing ook reke-

ning met de didactische behoeften van de leerling en 

de sociale wisselwerking tussen de kinderen in een 

basisgroep. 

De basisgroepen werken samen in een unit. Het 

werken in units houdt in dat zowel medewerkers als 

leerlingen van een aantal basisgroepen intensief 

samenwerken met elkaar op zowel pedagogisch als 

didactisch gebied. In elke unit wordt op een zelfde, 

duidelijk herkenbare manier gewerkt.

De organisatie 
van ons onderwijs
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Groepsnaam Uitstroom Expertise	

Pandabos (jonge kind) ZML, PRO, VMBO/HAVO ZML, mytyl/tyltyl, gedrag

Wallabies ZML ZML, mytyl/tyltyl

Leeuwenbos ZML/PRO ZML, mytyl/tyltyl, gedrag

Tijgerbos VMBO/HAVO Gedrag

Panterbos VMBO/HAVO Gedrag 
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We denken en handelen vanuit de mogelijkheden 

van onze leerlingen. Het is onze taak als opvoeder 

om kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden, die 

het kind laten groeien naar een harmonieuze verhou-

ding met zijn omgeving. Als team hebben we daarom 

de volgende keuzes gemaakt:

•	 	Opvoedkundige	aspecten	gaan	hand	in	hand	met	

didactiek. 

•	 	Elk	kind	krijgt	de	kans	in	zijn	eigen	tempo,	niveau,	

aanleg en interesse te “leren” en te “leven”. 

•	 Kind	en	ouders/verzorgers	zijn	welkom	op	school.

•	 	Kind	en	ouders/verzorgers	krijgen	tijd	en	vertrou-

wen om het verstoorde evenwicht te herstellen.

•	 	De	school	nodigt	het	kind	uit	en	stimuleert,	om	te	

“leren” in brede zin. 

•	 	Om	samen	te	kunnen	“leren”	en	“leven”	op	school	

is het belangrijk dat de kaders, waarbinnen leerlin-

Manier van werken
We vinden het belangrijk dat kinderen graag naar 

school komen en er zich “thuis” voelen. Dat ze zich 

geaccepteerd weten en dat er veel te leren en te bele-

ven valt. Gezamenlijk dragen wij zorg voor een veilig, 

uitdagend en stimulerend didactisch en pedagogisch 

klimaat. Het pedagogisch klimaat omvat alle omge-

vingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van 

het kind, waardoor een kind zich verder kan ont-

wikkelen. In onze groepen bieden we onderwijs aan 

op basis van TEACCH-principes. Speciale aandacht 

wordt besteed aan:

•	 Het	duidelijk	maken	van	verwachtingen;

•	 	Het	visualiseren	van	de	zin	en	betekenis,	van	

 dingen en situaties;

•	 Het	scheppen	van	orde;

•	 Het	voorspelbaar	maken	van	gebeurtenissen;

•	 Het	overzichtelijk	maken	van	de	situatie.	
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gen zich kunnen ontwikkelen, worden aangegeven, 

met als hoofddoel het bieden van uitdaging, veilig-

heid en duidelijkheid aan de leerlingen.

•	 	Wanneer	terugplaatsing	in	het	basisonderwijs	of	

instroom in het reguliere vervolgonderwijs

 mogelijk is, worden kind en ouders/verzorgers   

 daarop voorbereid. Er worden met de ontvangende  

 school goede afspraken gemaakt. 

We besteden gedurende het schooljaar ook aandacht 

aan vieringen en feesten als, kinderboekenweek, 

Kerst, carnaval en Pasen. We doen elk jaar mee aan 

de Koningsspelen en er wordt ieder jaar een sport-

dag georganiseerd. Aan het einde van het schooljaar 

gaan we op schoolreis. Samen vieren vinden we 

belangrijk en dit doen we dan ook veelal in gezamen-

lijkheid.  

21

Extra	ondersteuning
Naast de standaardbegeleiding in de groep zijn er 

nog andere voorzieningen voor extra ondersteuning:

•	 	Kinderen	met	een	hardnekkig	leerprobleem	krij-

gen speciale begeleiding. De manier waarop de 

begeleiding plaatsvindt, wordt uitgebreid beschre-

ven in het handelingsplan. Afhankelijk van het 

leerprobleem worden deze kinderen gedurende 

een specifiek vastgestelde periode extra begeleid 

en geholpen.

•	 	Kinderen	met	problemen	op	het	gebied	van	taal	

en/of communicatieve vaardigheden kunnen 

gescreend worden door onze logopedist. Wanneer 

individuele logopedie nodig is wordt bekeken of dit 

tijdens of buiten school aangeboden gaat worden. 

Extra taalondersteuning door onze logopedist 

wordt voor een aantal groepen in groepsverband 

aangeboden.

•	 	Kinderen	die	in	de	omgang	meer	dan	gemiddelde	

problemen hebben, kunnen afhankelijk van de 

aard en de problematiek, in aanmerking komen 

voor creatieve therapie. Dit kan zowel individueel 

als in een groep aangeboden worden.



De zorg voor 
onze leerlingen 
(leerlingbegeleiding)6.

Individueel handelingsplan 
Elk kind krijgt de kans om in zijn eigen tempo, afge-

stemd op zijn niveau, naar aanleg en mogelijkheden 

te “leven” en te “leren”. De school stelt na inschrijving 

van de leerling een Individueel Handelingsplan op, 

waarbij naar de totale ontwikkeling van de leerling 

gekeken wordt. In het handelingsplan staat onder 

andere wat de oorzaak van de problematiek van 

het kind is en wordt zijn ontwikkelingsperspectief 

beschreven. Dit perspectief is leidend voor de doelen 

die gesteld worden voor de korte en lange termijn 

van zowel de didactische als de sociaal emotionele 

ontwikkeling.

Dit Individueel Handelingsplan (IHP A) wordt, na 

goedkeuring door ouders/verzorgers en school 

ondertekend. Het handelingsplan is de wegwijzer 

voor de begeleiding van de leerling.

Het handelingsplan wordt vier keer per jaar 

geëvalueerd door de groepsleerkracht.
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De uitvoering van het Individueel Handelingsplan 

kan alleen binnen een groep gestalte krijgen. Sleutel-

woorden in de begeleiding op elk niveau zijn harte-

lijkheid, structuur, respect, acceptatie en begrip.

Jaarlijkse leerlingbespreking 
Ieder jaar wordt in de leerlingbespreking het IHP 

besproken. Tijdens deze bespreking worden alle 

ontwikkelgebieden die we beschrijven in het IHP 

besproken en indien nodig aangepast. Ook zal het 

ontwikkelingsperspectief en het instroomniveau 

op het V(S)O besproken en waar nodig bijgesteld 

worden. De mogelijke instroomniveaus zijn experti-

se afhankelijk. We kennen een range van VSO ZML, 

Praktijkonderwijs, VMBO (LWOO) tot HAVO / VWO 

(LWOO). We doen tijdens deze leerlingbespreking 

ook een uitspraak over de setting waarin de leerling 

vervolgonderwijs dient te volgen; regulier of speciaal. 

Bij deze bespreking zijn aanwezig: de ouders/verzor-

gers, de groepsleerkracht, een gedragswetenschap-

per en een lid van de Commissie voor de Begeleiding 

als afgevaardigde van de directie. Waar nodig wor-

den ook andere interne en/of externe deskundigen 

uitgenodigd.

Rapportgesprek
Tweemaal per jaar wordt er een rapport gemaakt van 

de vorderingen van de leerlingen. We maken daar-

voor gebruik van de leerlijnen en waar mogelijk ook 

van de CITO toetsen. Het rapport wordt mondeling 

toegelicht tijdens een gesprek met de ouders/ver-

zorgers op school. Afhankelijk van de expertise waar 

een leerling beroep op doet (zeer moeilijk lerend, 

mytyl/tyltyl, gedrag) kent het rapport een, op onder-

delen, andere invulling.

Ontwikkeling volgen
Op onze school maken we ten behoeve van het weer-

geven van de ontwikkeling van de leerling en de 

resultaten van ons onderwijs gebruik van een leer-

lingvolgsysteem. We plannen en volgen de ontwik-

keling van de leerling vanuit zijn ontwikkelingsper-

spectief, waarbij we nadrukkelijk aandacht hebben 

voor zowel de didactische als sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Afhankelijk van de expertise waar de 

leerling een beroep op doet worden voor het plannen 

en volgen van de didactische en sociaal-emotionele 

ontwikkeling ook andere instrumenten ingezet.

Dit schooljaar zal een nieuw leerlingvolgsysteem 

geïmplementeerd worden. Dit systeem maakt het 

mogelijk om gegevens op leerling-, groep-, unit- en 

schoolniveau in kaart te brengen. 

Centrale Commissie Leerlingenzorg 
(CCL)
Onze school neemt als school voor speciaal onder-

wijs een speciale plek in onderwijsland in. U mag van 

ons verwachten, dat wij in staat zijn om kinderen, 

binnen de groep, de speciale aandacht te geven die 

aansluit bij wat uw kind nodig heeft. Desondanks 

doen er zich soms problemen voor, waarop de 

groepsmedewerker geen pasklaar antwoord heeft. 

In dat geval is er de mogelijkheid om bij collega’s te 

rade te gaan. Het unitoverleg is hiervoor de goede 

gelegenheid. Wordt hier geen oplossing gevonden, 

dan kan de groepsmedewerker het probleem bespre-

ken met de interne begeleiding en / of aan de orde 

stellen tijdens een CCL-bespreking. Het doel van de 

CCL is om elkaar te informeren over diverse zorgen 

en specifieke omstandigheden rondom leerlingen 

en indien nodig het regelen en coördineren van de 

gewenste aanpak. Aan de CCL nemen de leden van 

de unit, een directielid, een gedragswetenschapper, 

een intern begeleider en een maatschappelijk des-

kundige en op afroep een jeugdarts deel.

Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld, 

wanneer daartoe aanleiding is. De visie van de 

ouders/verzorgers wordt zeer op prijs gesteld. 

Zeker in het geval van complexe problematiek. 
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Onderwijs aan zieke leerlingen
•	 	Indien	de	leerling	langere	tijd	niet	naar	school	kan	

komen, gaan we samen met ouders/verzorgers 

bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend 

met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kun-

nen we gebruikmaken van de mogelijkheden en 

voorzieningen die wij op school getroffen hebben. 

Eventueel kunnen wij de deskundigheid van een 

consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen 

inschakelen bij het opstellen van een zorgplan.

•	 	Leerlingen	die	opgenomen	zijn	in	een	academisch	

ziekenhuis, worden door de consulenten van de 

educatieve voorziening van dat ziekenhuis onder-

steund, echter onder verantwoordelijkheid van de 

school. Voor alle andere leerlingen betreft het de 

consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst.

•	 	Het	is	onze	wettelijke	plicht	om	voor	elke	leerling	

van onze school, ook als hij/zij ziek is, te zorgen 

voor goed onderwijs aangepast aan de mogelijk-

heden van de leerling en de school. Ook als de 

leerling in een ziekenhuis ligt. Daarnaast vinden wij 

het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze 

situatie contact blijft houden met de klasgenoten 

en de groepsmedewerker. De leerling moet weten 

en ervaren dat hij ook meetelt en erbij hoort.

•	 	Onze	school	heeft	protocollen	opgesteld	voor	

leerlingen die kort dan wel lang ziek zijn. Er staat in 

aangegeven wat u en wat de school doet. 

Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke 

leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de 

leerkracht van uw zoon/dochter. Ook kunt u informa-

tie vinden op de website van BCO onderwijsadvies 

te Venlo (www.bcovenlo.nl) en op de website van 

Ziezon, www.ziezon.nl, het landelijk netwerk “Ziek 

Zijn en Onderwijs”.

De consulent onderwijs zieke leerlingen is mevrouw 

Brigitte Olders (brigitteolders@bco-onderwijsad-

vies.nl). Zij is telefonisch te bereiken op nummer 

0619073590.

Regels m.b.t. leerlingendossiers
Voor de administratie van de school en voor het pe-

dagogisch en didactisch handelen, wordt een aantal 

gegevens vastgelegd in dossiers. Hierin wordt een 

aantal zaken onderscheiden:

•	 	De	algemene	gegevens	over	de	leerling:	deze	

bevinden zich in de leerlingenadministratie. Deze 

blijven gedurende vijf jaar, nadat de leerling van 

school is uitgeschreven, in het dossier;

•	 	De	toelaatbaarheidsverklaring	betreffende	de	toe-

laatbaarheid tot het (V)SO;

•	 	Het	volledige	dossier	waarop	de	Bovenschools	

OndersteuningsCoördinator (BOC) in overleg met 

de commissie Toelaatbaarheidsverklaring haar oor-

deel voor het afgeven van de TLV heeft gebaseerd; 

•	 	Als	een	leerling	de	school	verlaat,	stelt	de	Commis-

sie voor de Begeleiding een onderwijskundig rap-

port op voor de ontvangende school. De ouders/

verzorgers ontvangen van dit rapport een afschrift.

Rapportage naar derden
Rapportage over een leerling wordt alleen verzonden 

als er schriftelijke toestemming van de ouders/ver-

zorgers is. Het kan dan gaan om rapportage aan een 

andere school in verband met terug- of doorplaat-

sing of rapportage aan begeleidingsinstellingen.

Afhankelijk van de informatievraag wordt bepaald 

welke gegevens worden doorgestuurd.

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als de veilig-

heid van het kind in het geding is, kan de schoollei-

der zonder toestemming van de ouders/verzorgers 

informatie verstrekken. 

Het gaat dan om verzoeken van het AMK, de Raad 

voor de Kinderbescherming of de politie. De school-

leider zal op verzoek van de ouders/verzorgers 

verklaren, waarom de informatie is verstrekt.
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Plaatsing in regulier of speciaal 
basisonderwijs
Door de invoering van de wet op passend onderwijs 

verandert ook de werkwijze bij plaatsing in regulier 

of speciaal basisonderwijs. Voor leerlingen die een 

toelaatbaarheidsverklaring hebben geldt dat gedu-

rende de duur van de toelaatbaarheidsverklaring 

de ontwikkeling van de leerling goed in beeld wordt 

gebracht, om zo te kunnen bepalen of plaatsing in 

regulier of speciaal basisonderwijs tot de mogelijk-

heden behoort. Als de begeleidingscommissie van 

mening is dat een leerling zich zodanig ontwikkeld 

heeft dat hij ook zou kunnen functioneren binnen 

het reguliere of het speciale basisonderwijs, dan zal 

met de ouders/verzorgers worden besproken wat de 

mogelijkheden zijn en welke (speciale) basisschool 

de voorkeur van de ouders/verzorgers heeft. De 

schoolleider neemt contact op met de Bovenschools 

OndersteuningsCoördinator (BOC). Deze gaat vervol-

gens in goed overleg met de school, ouders/verzor-

gers en de mogelijk ontvangende school aan de slag.

Onderwijskundig rapport bij het 
verlaten van de school
Het onderwijskundig rapport (IHP C) is een verslag 

waarin met onderzoeken onderbouwd wordt hoe de 

ontwikkeling is verlopen op het gebied van:

•	 De	lichamelijke	ontwikkeling;

•	 De	persoonlijke	ontwikkeling;

•	 De	functionele	ontwikkeling;

•	 	De	ontwikkeling	binnen	de	sociale	omgeving	

(waaronder het gezin en de vrijetijdsbesteding).

De actuele stand van zaken wordt vergeleken met de 

problematiek, zoals die bij de start door de Commis-

sie voor de Begeleiding werd geformuleerd. Er wordt 

met andere woorden gekeken hoe de situatie was 

toen de leerling binnenkwam en hoe hij/zij nu op 

school, in de vrije tijd en thuis functioneert. Op deze 

manier wordt duidelijk hoe de leerling zich geduren-

de het verblijf op onze school heeft ontwikkeld.

Het rapport bevat naast een schooladvies een aantal 

handreikingen voor de ontvangende school. Hiermee 

kan de begeleiding van de leerling vorm gegeven 

worden.
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voer. Elk jaar moet dat vervoer bij de gemeente 

worden aangevraagd door de ouders/verzorgers. Ui-

teraard heeft de school veel contact met gemeente, 

vervoersbedrijven en vooral met de chauffeurs. De 

leerlingen ontvangen van de school een taxikaart en 

dienen deze aan de ouders/verzorgers, de chauffeur 

en de groepsmedewerker te tonen. De groepsme-

dewerker bepaalt wanneer een taxikaart al dan niet 

nodig is. Tijdens het vervoer ontstaan soms proble-

men: leerlingen die zich niet aan de regels houden, 

schelden of ruziën. Dit komt onder andere, omdat 

er geen begeleiding in de taxi’s aanwezig is. Van de 

chauffeur kan en mag niet worden verwacht, dat hij 

naast zijn taak, het veilig vervoeren van de leerlingen, 

ook nog eens als opvoeder optreedt. De kinderen zijn 

verplicht zich goed te gedragen en te luisteren naar 

de chauffeur. Als er moeilijkheden zijn, worden deze 

op school besproken en zo nodig aangepakt.

Regels voor toelating
De beslissing over toelating en verwijdering van leer-

lingen berust bij het bevoegd gezag. Wat de toelating 

betreft heeft de Bovenschools OndersteuningsCo-

ordinator (BOC) een toelaatbaarheidsverklaring 

betreffende toelaatbaarheid tot het speciaal onder-

wijs afgegeven. Een leerling kan niet op een school 

worden geweigerd, omdat de ouders/verzorgers de 

vrijwillige ouderbijdrage niet willen betalen.

Het rapport wordt in zijn geheel met de ouders/ ver-

zorgers besproken. De ouders/verzorgers beslissen 

of het onderwijskundig rapport in de gepresenteerde 

vorm en inhoud aan het vervolgonderwijs kan wor-

den aangeboden. De ouders/verzorgers ontvangen 

een afschrift van het onderwijskundig rapport.

Gronden voor vrijstelling van het onderwijs en de 

vervangende onderwijsactiviteiten

•	 	De	leerlingen	nemen	deel	aan	alle	voor	hen	be-

stemde onderwijsactiviteiten.

•	 	Het	bevoegd	gezag	kan	op	verzoek	van	de	ouders/

verzorgers een leerling vrijstellen van bepaalde 

onderwijsactiviteiten. Het bevoegd gezag is het 

bestuur van Onderwijsgroep Buitengewoon. Een 

vrijstelling kan slechts worden verleend op door 

het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het 

bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke 

onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats 

komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

Regelingen leerlingenvervoer 
(gemeentelijke regelingen)
Het gemeentebestuur van de woonplaats van de 

leerlingen is verantwoordelijk voor het schoolver-
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Regels voor schorsing
Als door een gerichte actie van een leerling de vei-

ligheid van een medeleerling en/of een volwassene 

binnen de schoolsituatie in het geding is wordt tot 

schorsing van de leerling overgegaan. De duur van 

de schorsing varieert van een tot maximaal drie da-

gen. Tijdens de periode dat een leerling is geschorst, 

krijgt hij/zij schoolwerk mee wat gemaakt moet 

worden tijdens deze dagen. De schoolleider stelt 

de ouders/verzorgers telefonisch van de schorsing 

op de hoogte met vermelding van de redenen. De 

mededeling wordt schriftelijk bevestigd. Van de brief 

wordt een afschrift verzonden aan de in de school-

gids vermelde instanties.

Tot schorsing wordt overgegaan:
•	 	Als	sprake	is	van	fysieke	agressie	van	een	leer-

ling richting een volwassene binnen onze school, 

anders dan voortvloeiend uit paniek door fysieke 

afgrenzing door personeelsleden;

•	 	Bij	fysieke	agressie	van	een	leerling	richting	een	

medeleerling, waarbij de reactie niet in verhouding 

staat tot de actie;

•	 	Bij	excessief	fysiek	geweld,	ook	in	het	geval	dat	het	

een reactie betreft op een ernstige kwetsing;

•	 	In	geval	van	ernstige	bedreiging	van	een	medeleer-

ling en/of een personeelslid.

•	 	De	duur	van	de	schorsing	hangt	samen	met	de	

zwaarte van de door de leerling uitgevoerde actie, 

al dan niet in combinatie met het ervaren 
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 psychische leed door het slachtoffer. Bij terugkomst 

na schorsing vindt een gesprek plaats tussen de 

geschorste leerling, de ouders/verzorgers en de 

schoolleiding.

Tijdens het gesprek wordt aandacht 
besteed aan:
•	 Het	incident;	

•	 Het	gedrag	van	de	leerling;	

•	 Hoe	vermijd	je	herhaling;		

•	 	Welke	sancties	worden	opgelegd	bij	herhaling	van	

het incident. 

Regels voor verwijdering
Verwijdering van een leerling is een ernstige zaak. 

Voordat een leerling van school wordt verwijderd, 

bekijkt eerst het bevoegd gezag de zaak. Een leerling 

kan pas van school worden verwijderd als een andere 

school bereid is om de leerling toe te laten. Hierop 

geldt de volgende uitzondering: als de school kan 

aantonen dat men zonder succes gedurende acht 

weken heeft gezocht naar een school of een instel-

ling die de leerling zou kunnen opnemen, dan kan de 

leerling definitief worden verwijderd. De ouders/ver-

zorgers kunnen een bezwaarschrift bij het bevoegd 

gezag indienen, waarna binnen vier

weken na ontvangst een beslissing wordt genomen. 

De ouders/verzorgers kunnen zich voor advies 

richten tot de inspecteur.



Lucie	Janssen
Leerkracht
l.janssen@so-geijsteren.nl

Diana	Cremers
Onderwijsassistent
d.cremers@so-geijsteren.nl 

Sanne	van	Roij
Leerkracht
s.vanroij@so-geijsteren.nl

Medewerkers7.

Mien	Luijten
Leerkracht
m.luijten@so-geijsteren.nl

Jolien	Nellen
Leerkracht
j.nellen@so-geijsteren.nl

Angelica	van	Gastel
Schoolleider 
a.vangastel@
so-geijsteren.nl

Björn	van	den	Adel
Leerkracht
b.vandenadel@
so-geijsteren.nl

Trudie	Saris	
Leerkracht / onder-
steuning schoolleiding
t.saris@so-geijsteren.nl

Mariëlle	Pouwels
Leerkracht
m.pouwels@
so-geijsteren.nl 

Paul	Jacobs
Intern begeleider 
p.jacobs@so-geijsteren.nl

Marga	Gommans
Leerkracht
m.gommans@so-
geijsteren.nl

Sanne	Frings
Leerkracht
s.frings@so-geijsteren.nl

Het personeel
Bij Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon zijn 

personeelsleden werkzaam die als team, dus in 

gezamenlijkheid, medeverantwoordelijk willen zijn 

voor het hele reilen en zeilen op school. Naast de hen 

toebedeelde lestaken neemt elk personeelslid een 

aantal extra taken op zich. Bijvoorbeeld het organise-

ren van speciale activiteiten, het coördineren van het 

schoolvervoer e.d. Daarnaast zijn er leerkrachten die 

zich op een bepaald gebied hebben gespecialiseerd, 

zoals de intern begeleider. Binnen de organisatie is 

deskundigheidsbevordering van medewerkers een 

belangrijk aandachtsgebied. Door veel personeels-

leden wordt aan scholingstrajecten deelgenomen.

De schoolleider heeft een stimulerende, adviserende 

en controlerende taak ten aanzien van

de uitvoering van de betreffende taken.
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Nancy	van	Heijster
Logopediste
n.vanheijster@
so-geijsteren.nl

Hans	Ploum	
ICT-ondersteuning
h.ploum@ulingshof.nl

Heidy	Houben
Onderwijsassistent
h.houben@so-geijsteren.nl

Monique	Driessen
Administratief 
medewerker
m.driessen@
so-geijsteren.nl

Niels	Derkx
Leerkracht gym
n.derkx@so-geijsteren.nl

Mariet	Tans
Leerkracht drama
m.tans@so-geijsteren.nl

Tamarah	Broers
Onderwijsassistent
t.broers@so-geijsteren.nl

Liesje	Rietveld
Leerkracht muziek
l.rietveld@ogbuiten-
gewoon.nl

Kim	Verstraelen
Onderwijsassistent 
k.verstraelen@
so-geijsteren.nl

Ans	Verhaegh
Leerkracht en intern 
begeleider
a.verhaegh@so-geijsteren.nl

Medewerkers
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De ouders/
verzorgers8.

U hebt inmiddels behoorlijk wat bladzijden gelezen 

over leerlingen, hun ontwikkelingsmogelijkheden, de 

school, haar doelen en werkwijzen. Op veel blad-

zijden bent u tegengekomen, dat wij het belangrijk 

vinden om zaken met u, ouders/verzorgers, door te 

spreken. Met elkaar overleggen. Elkaar op de hoogte 

houden. Wij vinden een goede samenwerking en 

partnerschap met ouders/verzorgers een eerste 

vereiste om met succes te kunnen werken aan het 

bieden van ontwikkelingskansen aan uw kind. 

Andersom geredeneerd: zonder uw medewerking 

lukt het ons niet. Allebei hebben wij onze verant-

woordelijkheid voor een en dezelfde zaak: het schep-

pen van ontplooiingskansen voor uw kind. Vanuit die 

verantwoordelijkheid zullen wij u soms aanspreken. 

Vanuit diezelfde verantwoordelijkheid mag u ons 

aanspreken.
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Partnerschap met ouders/verzorgers
Wij kiezen voor educatief partnerschap; een partnerschap van medewerkers en ouders/verzorgers in de 

opvoeding en begeleiding van kinderen. Dit partnerschap gaat uit van het gezamenlijk belang; optimale 

voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. 

Doelen die wij door partnerschap met ouders/verzorgers willen bereiken zijn: 

Om partnerschap handen en voeten te geven, blijkt onderstaand schema handig. Het onderscheidt vier 

vormen van wederzijdse betrokkenheid: meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen. Daarbij onder-

scheiden we ook drie lijnen in die betrokkenheid; de beweging van ouders/verzorgers richting hun kind op 

school, de beweging van ouders/verzorgers richting de basisgroep of de unit waarin hun kind overwegend 

werkt en de beweging van school richting ouders/verzorgers of thuissituatie.
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Algemene	doelen	 Gericht	op

Pedagogisch doel Het realiseren van enige afstemming in opvoedend denken 
en handelen, dus in de benadering van kinderen, thuis en 
op school

Organisatorisch doel Het optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als 
organisatie en gemeenschap, mede door de inbreng van 
ouders/verzorgers

Democratisch doel Het informeel en formeel meedenken en meebeslissen 
van ouders/verzorgers met de school en het afleggen van 
verantwoording door de school over haar werk aan ouders/
verzorgers

Meeleven Meehelpen Meedenken Meebeslissen

Ouders richting  
hun kind op de 
school

 1  2  3  4

Ouders richting 
groep, unit of  
school als geheel

 5  6  7  8

 School richting 
ouders of 
thuissituatie

 9 10 11  



Voortraject: 
•	 Eerste	kennismaking	met	de	ouders/verzorgers

•	 	Intake	en	gelegenheid	voor	de	leerling	om	even	

mee te draaien

Hoofdtraject
•	 	Jaarlijkse	leerlingbespreking	met	ouders/verzor-

gers ten aanzien van de ontwikkeling van hun 

kind.

•	 Medezeggenschapsraad

•	 Klassenouder(s)	

•	 Hulpouders

Natraject: 
•	 	Afsluitende	bespreking	met	een	passend	advies	

voor de overgang naar vervolgonderwijs. 

De medezeggenschapsraad
In schooljaar 2014-2015 heeft de MR een verkenning 

gedaan om een deelraad van de MR op te richten 

voor Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon. In 

schooljaar 2015-2016 zullen we verder werken aan 

dit voornemen. Tot aan deze splitsing blijft de struc-

tuur zoals die nu is. 

Om partnerschap in goed in te vullen zal er peri-

odiek contact moeten zijn. Dit contact kent geen 

vrijblijvend karakter. Als ouders/verzorgers hun kind 

inschrijven op school heeft dit consequenties voor 

de medewerkers en voor ouders. Als het gaat om de 

betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling en het 

leren van hun eigen kind (cel 1 t/m 4) dan streven wij 

naar 100 % betrokkenheid. Waar het gaat om mee 

doen, mee denken, mee beslissen richting groep, 

unit of school (cel 4 t/m 8) zullen er verschillen zijn. 

Dezelfde verschillen zullen er zijn op het vlak van 

school richting ouders/verzorgers of thuissituatie (cel 

9 t/m 11).

Speelveld en spelregels
Wat er op school gebeurt aan onderwijs, opvoeding 

en begeleiding behoort tot de eindverantwoorde-

lijkheid van de school. Voor het partnerschap tussen 

ouders/verzorgers en professionals stelt de school in 

dialoog met ouders/verzorgers het speelveld en de 

spelregels vast. Daarbij houden we rekening met die 

eindverantwoordelijkheid en de maatschappelijke, 

pedagogische en didactische opdracht van de school. 

Wij streven ernaar om de betrokkenheid van ouders/

verzorgers tijdens het voortraject, hoofdtraject en 

natraject optimaal in te vullen. 
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De MR expertise gedrag bestaat uit 8 personen: 4 

ouders en 4 personeelsleden, de MR expertise zeer 

moeilijk lerend uit 6 personen: 3 ouders en 3 perso-

neelsleden. Sinds 2011-2012 vergaderen de MR-en 

van expertise gedrag en expertise zeer moeilijk 

lerend gezamenlijk.

De MR vergadert zes keer per jaar. De vergaderin-

gen zijn openbaar. De MR heeft het recht om alle 

aangelegenheden die de school betreffen te bespre-

ken. Ten aanzien van een aantal zaken heeft de MR 

instemmingsbevoegdheden. Voor een aantal andere 

zaken adviesrecht. De leden worden in principe voor 

een periode van vier jaren gekozen. Voor de mensen 

op school is een goed contact met de ouders/verzor-

gers van groot belang. Een goede oudervertegen-

woordiging in de MR maakt daarvan deel uit. 

Namens het personeel expertise gedrag:

Trudie Saris, Chantal Billekens en Kim Verstraelen, 

vacature

Namens het personeel expertise zeer moeilijk 

lerend:

Natascha Flos, Anja Vlasveld, Karlien Hendrix

Namens de ouders expertise gedrag:

Manuela Beurskens, René Rambags, Kim Westheim, 

vacature

Namens de ouders expertise zeer moeilijk lerend:

Harm Platzbeecker, Alice Cras, Michel Thewessen

Overige ouderactiviteiten
Er zijn natuurlijk nog meer activiteiten op school 

waarbij we de hulp van ouders/verzorgers goed kun-

nen gebruiken, denk bijvoorbeeld aan het vervoer 

bij excursies en schoolreisjes of bij extra klussen. In 

voorkomende gevallen neemt meestal de betreffen-

de groepsmedewerker hierover contact op met de 

ouders/verzorgers. 

Vrijwillige ouderbijdrage
Aan de ouders/verzorgers wordt een vrijwillige 

bijdrage van € 60,- per schooljaar gevraagd. Deze 

wordt besteed aan zaken, waarvoor de school op 

geen andere manier geld ontvangt. Het geld wordt 

gebruikt voor het houden van vieringen, bijvoor-

beeld Sinterklaas, Kerstontbijt, het maken van een 

schoolreisje. Aan ouders/verzorgers wordt ieder jaar 

opnieuw gevraagd om een overeenkomst te onderte-

kenen, waarin staat, dat ze bereid zijn om het bedrag 

te betalen. Niemand is verplicht om dit contract te 

ondertekenen. Ondertekening houdt in, dat u aan de 

betalingsverplichting zult voldoen voor de duur van 

het lopende schooljaar.

Communicatie
Om de communicatie tussen school en ouders/ver-

zorgers optimaal te houden vindt er veelvuldig con-

tact plaats per email, met een communicatieschrift/

agenda en/of telefonisch. Hierbij worden belangrijke 

zaken van de schooldag gecommuniceerd zodat de 

ouders/verzorgers weten wat er die dag gebeurd 

is op school. Omgekeerd werkt het ook: ouders/

verzorgers kunnen belangrijke zaken in de thuissitu-

atie doorgeven die mogelijk van invloed zijn op het 

gedrag en de concentratie van de leerling. Indien er 

gebruik gemaakt wordt van een communicatieschrift 

dan wel agenda, is het belangrijk dat er elke dag aan 

wordt gedacht dit mee te nemen naar school.
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Bij problemen rondom een leerling zijn we te allen 

tijde bereid met de ouders/verzorgers in gesprek 

te gaan. Wanneer dit niet functioneert, wordt een 

oplossing gezocht door de school samen met de 

voorzitter van het College van Bestuur van Onder-

wijsgroep Buitengewoon en de ouders/verzorgers. 

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de regels van 

fatsoen in acht worden genomen, anders zal de 

communicatie worden gestaakt. In gezamenlijk over-

leg zal worden bekeken welke andere maatregelen 

genomen kunnen worden en hoe verdere communi-

catie mogelijk is.

Klachtenregeling		
Onderwijsgroep Buitengewoon streeft ernaar het 

onderwijs voor alle leerlingen goed en naar tevreden-

heid van alle betrokkenen te laten verlopen. Onder-

vindt u desondanks problemen dan doen wij er alles 

aan om deze zo snel mogelijk en in goed overleg met 

alle betrokkenen op te lossen. U kunt hiervoor con-

tact opnemen met de mentor of de schoolleider. 

In gevallen waarin dit niet (naar tevredenheid) lukt, 

kunt u contact opnemen met de voorzitter van het 

College van Bestuur, de heer Peter Freij. De heer Freij 

brengt u vervolgens in contact met één van de leden 

van de vertrouwenscommissie. Deze commissie 

bestaat uit vier externe, onafhankelijke personen die 

geen dienstverband hebben bij de stichting. Door 

middel van bemiddeling dragen de vertrouwensper-

sonen bij aan de oplossing van het probleem. 

De vertrouwenspersonen zijn:

•	 	mevrouw	E.	Caris	

 (bij afwezigheid mevrouw E. Schippers)

•	 de	heer	H.	Engels	

 (bij afwezigheid de heer P. Nagelmaeker)

Externe	klachtencommissie
Mocht deze procedure om welke reden dan ook 

niet leiden tot een oplossing, dan kunt u een klacht 

indienen bij de externe klachtencommissie. Daar-

bij kunt u, indien gewenst, de hulp van een van de 

externe vertrouwenspersonen van Onderwijsgroep 

Buitengewoon inschakelen. Een vertrouwenspersoon 

kan bemiddelen bij het vinden naar een oplossing 

of helpen bij het indienen van de klacht. Onderwijs-

groep Buitengewoon is aangesloten bij de Stichting 

Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) 

die u kunt bereiken via onderstaande gegevens:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder 

Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

070 – 386 16 97

info@gcbo.nl

www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein 

team van vertrouwensinspecteurs. Ouders/verzor-

gers, leerlingen, docenten, schooldirecties en school-

besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benade-

ren wanneer met ze de schoolleider, het bestuur en 

de vertrouwenspersoon niet tot een oplossing zijn 

gekomen. Het gaat dan om problemen die zich in of 

rond de school voordoen op het gebied van:

•	 seksuele	intimidatie	en	seksueel	misbruik;

•	 lichamelijk	geweld;

•	 grove	pesterijen;

•	 extremisme	en	radicalisering.

De rol van de vertrouwensinspecteur is adviserend 

en informerend. De vertrouwensinspecteur is tijdens 

kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 

1113111 (lokaal tarief). Meer informatie over de 

inspectie en de vertrouwensinspecteur is te vinden 

op www.onderwijsinspectie.nl.
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Ontwikkeling 
van het onderwijs 
in de school9.

Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon is doelbewust aan het 

investeren in het op systematische, planmatige wijze werken aan de 

kwaliteitsverbetering van de school. Er is aandacht voor methodiek 

(INK-ontwikkelingsmodel) en proces (ontwikkelen van een meer pro-

fessionele cultuur) binnen de organisatie.
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Kwaliteitsverbetering	door	
onderwijsvernieuwing
Op dit gebied is een aantal ontwikkelingen gaande:

•	 	Talentencampus	Venlo	is	met	ingang	van	9	ja-

nuari 2012 geopend. De doorontwikkeling en de 

implementatie van het onderwijsconcept zijn in 

volle gang.

•	 Talentencampus	Venray.

•	 	Binnen	het	samenwerkingsproject	Campusonder-

wijs Noord-Limburg worden inhoud en organi-

satie van het onderwijsconcept in nauwe samen-

werking doorontwikkeld.

•	 	Dit	schooljaar	besteden	we	als	team	veel	aan-

dacht aan het ontwikkelen van leerarrangemen-

ten en leerroutes gekoppeld aan de individuele 

ontwikkelingsperspectieven van kinderen.

Kwaliteitsverbetering	dankzij	goed	
personeel
Nog belangrijker dan het onderwijsprogramma zijn 

de mensen die op school werken. Aan hen heeft u uw 

kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat alle plan-

nen op een zinvolle manier worden toegepast. Het 

personeel van Geijsteren Onderwijsgroep Buitenge-

woon besteedt veel tijd aan samenwerking en over-

leg. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. 

Daarom zijn er ieder schooljaar studie(mid)dagen en 

wordt er iedere week vergaderd. 

Alle medewerkers participeren in een gesprekkency-

clus; zo is er zicht op professionele ontwikkelingsbe-

hoeften en vindt er doelgerichte, opbrengstgerichte 

scholing plaats. Alle medewerkers dragen in het 

kader van de Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) 

en het Convenant Actieplan Leerkracht zelf verant-

woordelijkheid voor hun ontwikkelingsportfolio. Er 

is bewust aandacht voor Levensfasebewust perso-

neelsbeleid. Want Personele ontwikkeling = kwali-

teitsontwikkeling.

Kwaliteitsverbetering	door	planmatig	
naar onze organisatie te kijken
Om een hogere fase van professioneel acteren te 

bereiken is het van belang om (intern / extern) de 

goede vragen te stellen, waarbij het eerlijk beant-

woorden van en actief inspelen op de volgende 

kwaliteitsvragen centraal staat:

•	 Doen	we	de	goede	dingen?

•	 Doen	we	de	goede	dingen	goed?

•	 Wat	beloven	wij?

•	 Doen	wij	wat	we	beloven?

•	 Van	wie	weten	wij	dat?

•	 	Wat	doen	we	met	de	uitkomsten	hiervan;	functio-

neel, op het vlak van taakinvulling, hoe wijzigt de 

koers van het proces door de uitkomsten?

Het beantwoorden van deze vragen doen we volgens 

een bepaalde systematiek, dat het Instituut Neder-

landse Kwaliteit (INK) wordt genoemd. Daarnaast 

wordt gebruik gemaakt van de Plan-Do-Study-Act-

cyclus om te verbeteren en te vernieuwen.

Aan de hand van het schooljaarplan worden er 

tussentijdse evaluaties gepland.  

De uitkomsten van deze evaluaties worden gebruikt 

om concrete verbeterplannen op te stellen. 

Passend Onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs 

in werking getreden. Simpel gezegd betekent dit; 

onderwijs dat passend is voor elk kind. Dus ook 

voor kinderen en jongeren die moeite hebben met 

leren, bijvoorbeeld door een verstandelijke beper-

king, ADHD of dyslexie. Elke school is verplicht een 

passend onderwijsaanbod te doen in de vorm van 

begeleiding die deze kinderen nodig hebben om te 

kunnen leren. Liefst op de reguliere basisschool of 

middelbare school. En als dat niet kan, dan in het 

speciaal basisonderwijs of in het (voortgezet) speci-

aal onderwijs. Onderwijsgroep Buitengewoon werkt 

in het kader van passend onderwijs nauw samen met 

het reguliere onderwijs in de regio.
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Regionale samenwerkingsverbanden
In zes verschillende regionale samenwerkingsver-

banden voor Passend Onderwijs in Noord- en Mid-

den-Limburg maken schoolbesturen uit zowel het 

reguliere als het speciale (voortgezet) onderwijs met 

elkaar afspraken over de uitvoering van deze wet. 

Alle afspraken die in een regionaal samenwerkings-

verband zijn gemaakt, zijn vastgelegd in een ‘onder-

steuningsplan’. Meer informatie over de wet Passend 

Onderwijs is te vinden op de website 

www.passendonderwijs.nl. Verschillende samen-

werkingsverbanden hebben ook hun eigen website. 

Speciaal voor ouders en verzorgers is er ook meer 

informatie te vinden via www.steunpuntpassend-

onderwijs.nl. 

Schoolondersteuningsprofiel
De scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon 

hebben elk in een eigen ‘schoolondersteunings-

profiel’ vastgelegd welke ondersteuning de school 

aan leerlingen kan bieden en hoe dat is georgani-

seerd. Het schoolondersteuningsprofiel van 

Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon vindt 

u hier.  
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Resultaten van 
het onderwijs10.

De instroom van Geijsteren Onderwijsgroep 

Buitengewoon:

De uitstroom van Geijsteren 

Onderwijsgroep Buitengewoon:

Het rapport van de onderwijsinspectie van 

onze school is hier en hier in te zien. 
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Onderwijstijd, 
vakanties en 
jaarplanning11.

Schooltijden
•	 	Maandag,	dinsdag	en	donderdag	van	08.45	tot	15.00	uur

•	 Woensdag	en	vrijdag	van	08.45	tot	12.45	uur

Pauze
In de ochtend hebben de leerlingen een korte pauze. Tijdens deze pauze 

mogen de leerlingen een klein tussendoortje (b.v. een stuk fruit of koek), 

dat ze van thuis hebben meegenomen, opeten. Wij stimuleren als school 

gezonde voeding. Gelieve geen koekjes met veel chocolade en snoep mee 

te geven.
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Maatregelen ter voorkoming en 
bestrijding van schoolverzuim
Ons beleid ten aanzien van schoolverzuim omvat 

twee aspecten:

1. Preventief
•	 	Gericht	op	ouders	en	verzorgers.	Wij	proberen	de	

ouders/verzorgers te overtuigen van het belang 

van onderwijs voor de ontwikkeling van hun 

kinderen. In gesprekken met ouders/verzorgers 

tijdens huisbezoeken en op school, bespreken wij 

met hen het belang van structuur en regelmaat 

voor de persoonlijkheidsontwikkeling, voor leer-

vorderingen en schoolprestatie.

•	 	Gericht	op	de	leerlingen.	Voor	de	kinderen	trach-

ten wij een sfeer te scheppen die door hen als 

positief wordt ervaren.

2. Correctief
•	 	Groepsmedewerkers	noteren	elke	dag	‘s	ochtends	

eventuele afwezigheid van leerlingen en de reden 

daarvan in een geautomatiseerd systeem.

•	 	Bij	onduidelijkheid	over	de	reden	van	afwezig-

heid doet de groepsmedewerker zo snel mogelijk 

navraag bij ouders/verzorgers.

•	 	Als	het	vermoeden	bestaat	dat	het	verzuim	

onterecht is, neemt de school contact op met de 

ouders/verzorgers om dit na te gaan.

•	 	Bij	signalering	van	ongeoorloofd	schoolverzuim	

en/of vermoeden van ongeoorloofd verzuim, 

wordt direct de leerplichtconsulent van de betref-

fende gemeente op de hoogte gesteld.

•	 	Na	constatering	van	ongeoorloofd	verzuim,	

neemt de school (schoolleider, groepsmedewer-

ker, maatschappelijk werk) contact op met ou-

ders/verzorgers ten einde herhaling te voorkomen.

•	 	Bij	veelvuldig	verzuim	wordt	onderzocht	of	en	zo	

ja welke regelmaat daarin zit om de afwezigheid 

effectiever te bestrijden.

Overblijven
Alle leerlingen blijven tijdens de middagpauze op 

school. Dit houdt tevens in, dat ze op school eten. 

Daartoe dienen ze van thuis boterhammen en iets te 

drinken mee te brengen. U kunt ook gebruik maken 

van de schoolmelkregeling, die Campina op onze 

school tegen betaling uitvoert.

Meer informatie over de schoolmelk kunt u krijgen 

bij het secretariaat van de school of via de website 

van Campina: www.schoolmelk.nl Zowel het aanmel-

den als ook het afmelden dient door de ouders/ver-

zorgers zelf aan Campina te worden doorgegeven.

Verlofregeling
Vanuit de gemeente zijn er strikte regels over extra 

vrije dagen. Dit kan alleen voor gebeurtenissen die 

erg belangrijk zijn. Hiervoor moet u een schriftelijk 

verzoek bij de schoolleider van de school indienen, 

bij voorkeur minimaal 8 weken van te voren. De 

schoolleider neemt zelf een besluit over een verlof-

aanvraag voor een periode van maximaal 10 school-

dagen. Als een aanvraag vanwege ‘andere gewich-

tige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen 

beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de 

leerplichtambtenaar van de woongemeente. Formu-

lieren zijn via de website en de groepsmedewerker 

verkrijgbaar.

Maatregelen ter voorkoming en 
bestrijding van lesuitval
Het behoort tot de taak van de ondersteuner van de 

schoolleider om in geval van afwezigheid van een 

groepsleerkracht een oplossing voor dit probleem te 

realiseren. Hierbij is de volgorde:

•	 Het	regelen	van	een	vervanger;

•	 Het	inzetten	van	een	lesvrije	collega;

•	 	Het	verdelen	van	de	leerlingen	over	de	resterende	

groepen.

Indien geen oplossing kan worden gerealiseerd, 

blijft de leerling in het uiterste geval thuis.

Onderwijstijd, 
vakanties en 
jaarplanning
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Berekening aantal lesuren
52 x 24,75u per week + 4 uur (vrijdag 30 september) + 5,58 (maandag 29 februari) = 1296,58 lesuren 

op jaarbasis

1296,58 – 340,90 = 955,68 daadwerkelijke lesuren op jaarbasis 
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Vakantierooster en vrije dagen 2015-2016 aantal vrije uren

•	 Studiedag	 	 	 	 	 	 	 	
 donderdag 17 september 2015

5,58

•	 Herfstvakantie
 maandag  26 oktober t/m vrijdag 30 oktober 2015

24,75

•	 Studiedag	 	 	 	 	 	 	 	
 woensdag 25 november 2015 

4

•	 Kerstvakantie
 maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016

49,50

•	 Studiedag	 	 	 	 	 	 	 	
 Vrijdag 22 januari 2016 

4

•	 Carnavalsvakantie
 maandag 8 februari t/m vrijdag 12 februari 2016

24,75

•	 Studiedag	 	 	 	 	 	 	 	
 woensdag 17 februari 2016 

4

•	 Pasen
 maandag 28 maart 2016 

5,58

•	 Studiedag
 dinsdag 29 maart 2016

5,58

•	 Meivakantie
 maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2016   
 (inclusief Koningsdag en Hemelvaart)

49,50

•	 Pinksteren
 maandag 16 mei 2016

5,58

•	 Studiedag
 dinsdag 17 mei 2016

5,58

•	 Studiedag	
 vrijdag 1 juli 2016 

4

•	 Zomervakantie
 maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2016

148,50

Totaal aantal vrije uren 340,90
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Praktische
informatie

leerlingen worden meegegeven. Benodigdheden: 

sportbroek, shirt, gymschoenen met witte zolen.

Speelgoed
Let er s.v.p. op dat uw kind geen speelgoed, snoep, 

geld of andere spullen mee naar school neemt. Als 

u merkt dat er op school wordt geruild of anderszins 

gehandeld, laat ons dit dan even weten.

Verhuizingen, veranderingen van 
gegevens
Wij vragen u vriendelijk om eventuele adres- en/

of telefoonwijzigingen zo spoedig mogelijk door te 

geven aan het secretariaat van de school. Deze wijzi-

ging wordt verwerkt in het bestand, zodat u voor ons 

bereikbaar blijft en u tevens de door ons verzonden 

post op het juiste adres ontvangt.

Verjaardag
Een jarige mag trakteren in de klas; het liefst een ge-

zonde traktatie. Als school bieden wij een omgeving 

aan waarin kinderen gezonde eetgewoonten aanle-

ren. Dit begint bij de pauzehappen.

Het beleid rond pauzehappen op onze school is dat 

de kinderen op alle dagen fruit (schoongemaakt) 

meekrijgen. Dit wordt gezamenlijk in de klas gege-

ten. Op school wordt zo weinig mogelijk gesnoept 

en er wordt ook geen snoep meegebracht. Dit beleid 

zien wij als een waardevolle investering in de ge-

zondheid van de leerlingen nu én later als ze groot 

zijn. Op dit beleid kan in samenspraak met school 

een uitzondering worden gemaakt als dit passend is 

voor een individuele leerling.

Ziekmelden

Aansprakelijkheidsverzekering voor 
particulieren/WA-verzekering 
Wij willen iedereen verzoeken om een dergelijke 

verzekering af te sluiten.

Ongevallen- en 
Eigendommenverzekering	
Alle leerlingen zijn door de school al verzekerd 

voor ongevallen die onder schooltijd gebeuren en 

op weg van huis naar school en terug. Als u dit niet 

voldoende vindt, kunt u eventueel extra een onge-

vallenverzekering afsluiten, die een dekking geeft 

voor 24 uur het hele jaar door. Ook is het mogelijk 

voor een klein bedrag per jaar een eigendommen-

verzekering af te sluiten. Deze verzekering is aan te 

bevelen als uw zoon/dochter bijvoorbeeld een eigen 

laptop op school gebruikt. De school kan namelijk 

niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of 

materiële schade aan eigendommen van leerlingen 

onder schooltijd. Voor een vrijblijvend aanbod van 

deze twee verzekeringen kunt u een kijkje nemen op 

www.aononderwijs.nl/scholieren

Bereikbaarheid groepsmedewerkers
In principe kan men de groepsmedewerkers voor 

schooltijd tot 8.30u en vanaf een kwartier na beëin-

diging van de schooldag telefonisch via het telefoon-

nummer van school bereiken. Het kan voorkomen 

dat wanneer u tijdens schooltijd telefonisch contact 

opneemt u een medewerker van Talentencampus 

Venlo aan de lijn krijgt. Op een aantal momenten in 

de week wordt de telefoon namelijk doorgeschakeld. 

Onze collega’s van de Talentencampus zullen ervoor 

zorgdragen dat de informatie bij de betreffende 

groepsmedewerker terecht komt en in dringende 

gevallen kunnen zij direct contact opnemen met ons. 

Gymnastieklessen
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zal het 

gymnastiekrooster worden toegezonden of aan de 
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medicatie. Wijzigingen of staking van medicatie 

dient u schriftelijk door te geven aan school.

Bij sommige kinderen komt het voor dat medische 

handelingen uitgevoerd dienen te worden tijdens het 

verblijf op school. Denk hierbij aan het toedienen van 

sondevoeding, bloedprikken en het geven van een 

injectie bij suikerziekte of handelen bij epilepsie. Wij 

willen deze handelingen op een zorgvuldige en ade-

quate manier uitvoeren. De groepsmedewerker van 

uw kind dient hiervoor de benodigde instructie door 

de schoolarts te ontvangen. De medische hande-

ling(en) mogen op school pas bij uw kind uitgevoerd 

worden, nadat de groepsmedewerker de vereiste 

instructie gehad heeft.

U als ouder/verzorger wordt uitgenodigd om, nadat 

de medewerker bekwaam geacht is om de medi-

sche handeling(en) op school uit te voeren, samen 

op school het toestemmingsformulier in te vullen. 

Middels het ingevulde en ondertekende formulier, 

gaat u ermee akkoord dat de groepsmedewerker de 

medische handelingen bij uw kind, tijdens het verblijf 

op school, uitvoert.

Een kind kan al, voordat de groepsmedewerker de 

instructie gekregen heeft, starten op school. De 

groepsmedewerker mag de medische handelingen 

echter pas uitvoeren nadat de arts de medewerker 

bekwaam acht deze uit te voeren. U dient er in dit 

geval als ouder/verzorger zelf voor te zorgen dat 

iemand op school de medische handeling uitvoert 

op die momenten dat dit nodig is. Dit gebeurt zolang 

totdat de groepsmedewerker de instructie door de 

arts gehad heeft en zelf de handelingen op school uit 

mag voeren.

Voor vragen over het protocol of meer informatie 

met betrekking tot medicatietoediening en medi-

sche handelingen, kunt u contact opnemen met de 

administratie.

Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u om dit voor 

08.45 uur op school door te geven via het telefoon-

nummer van de school. U dient er tevens voor te 

zorgen, dat u het vervoersbedrijf tijdig op de hoogte 

stelt. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling, dat de 

chauffeur of andere kinderen uw kind ziekmelden.

Medicatie en medische handelingen 
op school
Groepsmedewerkers op school krijgen wel eens te 

maken met leerlingen die klagen over pijn die mee-

stal met eenvoudige middelen te verhelpen is. Bij de 

aanmelding van uw kind op school, ontvangt u een 

formulier waarop u aan kunt geven of uw kind aller-

gisch is voor bepaalde medicijnen en/of wondverzor-

ging. Op die manier weet de groepsmedewerker of 

uw kind paracetamol mag hebben (bij bijvoorbeeld 

hoofd- of buikpijn) of een zalfje (bij bijvoorbeeld een 

insectenbeet). Bovendien kunnen wij, aan de hand 

van de verstrekte gegevens altijd contact met u 

opnemen (of met een ander door u aangegeven per-

soon), als uw kind te ziek is om op school te blijven.

Enkele kinderen krijgen medicatie voorgeschreven 

door een arts. Het komt wel eens voor dat een kind 

het medicijn onder schooltijd toegediend moet 

krijgen. U kunt de wekelijkse voorraad medicatie die 

toegediend moet worden op school afgeven aan de 

groepsmedewerker op school.

Indien uw kind gebruik maakt van het leerlingenver-

voer, geeft u de medicatie (voorraad voor één week) 

rechtstreeks aan de taxichauffeur. De chauffeur 

overhandigt bij aankomst op school de betreffende 

medicatie aan de groepsmedewerker. Tijdens het 

transport mag de van thuis uit meegegeven medica-

tie nooit binnen handbereik van kinderen zijn. Alleen 

medicatie die in de originele verpakking zit en op 

naam staat van het desbetreffende kind, mogen wij 

toedienen/verstrekken. U bent als ouder/verzorger 

zelf verantwoordelijk voor wijzigingen in de 
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op school of in de klas negatief kan beïnvloeden, is 

niet welkom op onze scholen. Datzelfde geldt voor 

kleding en/of (mode)accessoires die een gevaar zijn 

voor dragers of omgeving. Het dragen van kleding 

die het hoofd en het gezicht deels of volledig bedek-

ken is niet toegestaan. Hierbij gaat het om kleding 

waarbij de ogen, neus én mond niet zichtbaar zijn. 

De volledige gedragscode voor kleding en/of (mode)

accessoires kunt u opvragen bij de schoolleiding.

Veiligheid
Onderwijsgroep Buitengewoon heeft veiligheid hoog 

in het vaandel staan. Dat moet ook wel, want leren, 

ontwikkelen, groeien en werken kan niet zonder een 

veilige schoolomgeving. Er zijn daarom gedragsre-

gels opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen zich 

veilig voelt. Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen, 

medewerkers, ouders en bezoekers van alle scholen 

en diensten binnen de stichting elkaar respectvol 

tegemoet treden. Ze maken bewust deel uit van een 

professionele leef- en leeromgeving. Positief gedrag 

draagt bij aan de (beleving van) veiligheid op school. 

Onderwijsgroep Buitengewoon bevordert, versterkt 

en beloont positief gedrag om zo de veiligheid in en 

rond de school te vergroten.

Schoolveiligheidsplan
Iedere school van Onderwijsgroep Buitengewoon 

heeft een schoolveiligheidsplan waarin is vastge-

legd, hoe wordt gehandeld bij grensverkennend 

en grensoverschrijdend gedrag. Onderdeel van dit 

schoolveiligheidsplan zijn protocollen vastgesteld 

om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten  

en discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Daar-

naast worden er jaarlijks op elke school ontruimings-

oefeningen gehouden en is er bedrijfshulpverlening 

aanwezig. Het schoolveiligheidsplan is op iedere 

locatie verwerkt in het reglement. Het totale plan is 

in te zien bij de schoolleiding.

Sponsoring
De school heeft geen sponsoren, en zal deze niet 

op korte termijn krijgen. De school heeft kennis 

genomen van de opvattingen van het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over dit 

onderwerp. Op het ogenblik dat er aanleiding toe 

bestaat zal, op stichtingsniveau, over dit onderwerp 

beleid worden geformuleerd.

Gedragscode voor kleding en/of 
(mode)accessoires
Kleding en bijbehorende (mode)accessoires zijn 

belangrijke onderdelen van iemands persoonlijkheid.  

Door het dragen van kleding laten mensen zien wie 

ze zijn. Dat geldt uiteraard ook voor onze leerlin-

gen. Wel vindt Onderwijsgroep Buitengewoon het 

belangrijk dat kleding en/of (mode)accessoires niet 

discriminerend van aard zijn en ook niet de vrijheid 

van meningsuiting aantasten. Dat is niet wenselijk en 

bovendien wettelijk niet toegestaan. 

Verder vraagt Onderwijsgroep Buitengewoon van 

haar leerlingen en hun ouders kleding en (mode) ac-

cessoires te dragen die de communicatie met andere 

leerlingen en met schoolmedewerkers niet in de weg 

staan. Ook kleding die aanstootgevend is en de sfeer 
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•	Jeugdgezondheidszorg	voor	kinderen	
in het reguliere en speciale basis- en 
voortgezet onderwijs
Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te 

kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om 

uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt 

uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden 

gevaccineerd. 

De artsen en verpleegkundigen JGZ werken, binnen 

Zorg- en AdviesTeams, samen met andere partners 

zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen, 

Algemeen maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, 

Geestelijke gezondheidszorg. 

Hoe	zijn	we	te	bereiken?
Voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en 

het maken en/of verzetten van een afspraak kunt u 

op verschillende manieren contact met ons 

opnemen.

Adresgegevens,	hoofdkantoor
GGD Limburg-Noord, onderdeel van de 

Veiligheidsregio

Drie Decembersingel 50

5921 AC Venlo-Blerick

Telefoon
Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd 

van 4-19 jaar: 088 - 11  91 111. 

Op maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur 

en op vrijdag van 08.30 - 14.00 uur.

Website
www.ggdlimburgnoord.nl

Emailadressen

Algemeen: Info.ggd@vrln.nl

dhr. S. Ewalds, schoolarts: s.ewalds@vrln.nl

Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon heeft 

regelmatig contact met de volgende personen of 

instellingen:

•	 	collega’s	van	scholen	voor	(speciaal)	basis-	en	

voortgezet onderwijs;

•	 	Bureau	Jeugdzorg,	William	Schrikker	groep,	

 instellingen voor jeugdhulpverlening;

•	 de	Mutsaersstichting;

•	 de	Raad	voor	de	Kinderbescherming;

•	 de	GGD	(	de	Gezondheidsdienst);

•	 MEE	Noord-	en	Midden-Limburg;

•	 Gastenhof;

•	 Daelzicht;	

•	 instanties	voor	Kinderopvang,	zoals	Spring,	Kleur;

•	 huisartsen	en	specialisten,	met	name	kinderartsen;

•	 	ambtenaren	leerplicht	van	de	verschillende	

 gemeenten;

•	 	directeuren	expertises	zeer	moeilijk	lerend	en	

gedrag, op provinciaal en landelijk niveau;

•	 	Politie	Venlo	en	Venray,	mede	in	het	kader	van	

schoolagent.

•	Jeugdgezondheidszorg	
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland bestaat 

al meer dan 100 jaar, is uniek in de wereld en biedt 

basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 

jaar. Zo ook in de regio Limburg-Noord, waar de JGZ 

door de GGD Limburg-Noord, als onderdeel van de 

Veiligheidsregio, wordt aangeboden. 
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Als u een vraag heeft voor de ge-

zinscoaches kunt u zich melden via; 

gezinscoach@venray.nl of 

0478 52 33 33 (toets 1). Het gezins-

coachteam is 5 dagen in de week van 

9.00 – 17.00 uur bereikbaar. Contact-

persoon gemeente: Willeke Peeters: 

Willeke.Peeters@venray.nl 

Ondersteunende begelei-
ding vanuit AWBZ-middelen
Voor leerlingen, waarvan de school 

vaststelt dat de zorgvraag van het 

kind de mogelijkheden van de school 

overstijgt, bestaat de mogelijkheid 

om in overleg met ouders/verzorgers 

een indicatie voor begeleiding indivi-

dueel en/of verzorgende begeleiding 

aan te vragen.

Met deze indicatie kan extra hulp 

van buiten de school (b.v. een gespe-

cialiseerde thuiszorgmedewerker) 

worden ingezet om begeleiding 

•	Sociaal	Wijkteam
Bij een sociaal wijkteam kunt u 

terecht met vragen die te maken 

hebben met wonen, welzijn, werk 

en (jeugd)zorg. Bijvoorbeeld als u 

problemen heeft met de opvoeding 

van uw kinderen of als u door ziekte 

problemen heeft in uw eigen huis-

houding, als u zich eenzaam voelt of 

schulden heeft en er zelf niet meer 

uitkomt. In een sociaal wijkteam wer-

ken deskundige beroepskrachten, die 

samen met u naar de beste oplossing 

zoeken voor uw probleem. 

Elke school heeft daarnaast één of 

meerdere wijkteamleden als vaste 

contactpersonen. Dit zijn wijkteam-

leden met deskundigheid op het 

gebied van jeugdhulpverlening: 

gezinscoaches. 

Naast kennis van jeugdhulp hebben 

de gezinscoaches veel werkervaring 

op dit gebied. Als er hulp nodig is, 

helpt de gezinscoach zoveel mogelijk 

zelf, indien nodig met ondersteuning 

van specialisten. Een gezinscoach 

levert snelle, adequate en praktische 

(opvoed)ondersteuning aan gezin-

nen. De gezinscoach staat naast het 

gezin en betrekt hierbij ook het per-

spectief van de jeugdige. Als er meer-

dere hulpverleners betrokken zijn bij 

een gezin dan zorgt de gezinscoach 

ervoor dat er onderlinge afstemming 

plaatsvindt.

te bieden bij activiteiten met een 

minder gestructureerde aard bij-

voorbeeld zwemmen, gymnastiek, 

buitenspelen, waarbij deze leerling 

te weinig inzicht heeft om goed te 

anticiperen op situaties. 

Omdat alleen de ouders/verzorgers 

een dergelijke aanvraag kunnen 

doen zal de school met de betref-

fende ouders/verzorgers contact op-

nemen en het proces ter verkrijging 

van AWBZ-middelen (in de vorm van 

PGB) samen met de ouder/verzorger 

doorlopen. 

Inspectie	Onderwijs	
Expertisecentra
Postbus 88

5000 AB Tilburg

088-6696060

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl
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Geijsteren   
Gildestraat 7A  
5862 AH GEIJSTEREN  
077 240 01 26   
info@so-geijsteren.nl   
www.ogbuitengewoon.nl/ 
so-geijsteren

Maaskei   
Wessemerweg 3 
6097 NA HEEL 
0475 57 32 89 
info@maaskei.nl
www.ogbuitengewoon.nl/
maaskei

Ulingshof	  
Ulingshofweg 26
5915 PM VENLO
077 355 38 55
info@ulingshof.nl
www.ogbuitengewoon.nl/
ulingshof

Talentencampus	Venlo
Rijnbeekstraat 8
5913 GB Venlo
077 850 00 26
info@talentencampusvenlo.nl
www.talentencampusvenlo.nl

Contactgegevens  
Onderwijsgroep Buitengewoon
Onderwijsgroep	Buitengewoon
Wylrehofweg 11
5912 PM VENLO
Postbus 809
5900 AV VENLO
077 355 90 50
info@ogbuitengewoon.nl
www.ogbuitengewoon.nl 

Advies	&	begeleiding
Rijnbeekstraat 8    
5913 GB VENLO   
Postbus 804     
5900 AV VENLO    
0900 438 77 66     
advies@ogbuitengewoon.nl 
www.ogbuitengewoon.nl   
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Sector Voortgezet Onderwijs

Sector Primair Onderwijs

Velddijk	    
Bergstraat 58 
5931 CE TEGELEN
Hulsterweg 1
5912 PL VENLO 
077 354 26 86  
info@velddijk.nl  
www.ogbuitengewoon.nl/velddijk 
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Vijverhof   
De Breuken 7 
5931 PC TEGELEN 
077 354 22 07 
info@vijverhofschool.nl 
www.ogbuitengewoon.nl/
vijverhofschool
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Wildveld
Roerdompstraat 5
5912 BR VENLO
077 354 24 50
info@wildveld.nl 
www.ogbuitengewoon.nl/
wildveld
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5900 AK Venlo
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