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WELKOM 

 
Voor u ligt onze schoolgids. Een gids waarin u op hoofdlijnen kunt lezen hoe het er op onze school aan toe 
gaat. Ook vindt u er een heleboel praktische zaken in terug. 
 
Op onze kleinschalige school kennen we iedereen. Ze staat midden in de wijk dus midden in het leven. We 
bruisen, zijn multicultureel en gericht op de toekomst. We leren vanzelfsprekend over taal en rekenen, maar 
zéker ook over samenwerken, zorgen voor jezelf en elkaar, muziek en wereldse zaken. Al onderzoekend leren 
we dat er nog zó veel meer te ontdekken is... wat een interessante wereld!  
 
Wij ontmoeten u graag! 
 
 
Vriendelijke groet, 
Team bs. de Kameleon 
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DIT IS.. ONZE SCHOOL 
 
Een stukje geschiedenis 
Begin jaren 50 kregen de toenmalige jongens- en 
meisjesschool nieuwe bestemmingen. De 
meisjesschool werd gevestigd in het buurthuis en 
de jongensschool bevond zich tijdelijk, i.v.m. 
nieuwbouw, in het centrum. In 1956 werd het 
huidige gebouw opgeleverd waarmee de 
jongensschool een definitieve plek kreeg.  
In de jaren 60 huisvestte ook de meisjesschool zich in het gebouw en werd bs. Fatima een gemengde school. 
Zo rond 1993 heeft er een grondige renovatie plaatsgevonden. Een tiental jaren later, 2004, vloeide oud en 
nieuw op harmonieuze wijze samen door het zetten van een aanbouw. Enkele jaren daarna is de naam 
Fatimaschool omgedoopt tot bs. de Kameleon en recentelijk is de school van binnen opgefrist waardoor er 
een open en gezellig karakter is ontstaan.  
 
Onze school ligt naast het wijkpark in de wijk Fatima. De wijk ligt in het centrum van de stad, vlakbij het 
station en naast de Zuid Willemsvaart. De wijk Fatima, voorheen Tuindorp genaamd, is rond 1949 ontstaan als 
arbeiderswijk, dicht gelegen bij de industriegebieden ten westen van het centrum. Veel arbeiders van de oude 
luciferfabriek, in de volksmond ‘de Zwieëgel’ genoemd, tricotagefabriek ‘Beerens’ en drukkerij ‘Smeets’ 
gingen in de wijk wonen. De grote/diepe tuinen, kenmerkend voor de bouwstijl: Tuindorp, gaf de stadswijk 
een typisch dorps karakter. Later is de wijk vernoemd naar de patroonheilige van de parochiekerk in het 
oudste gedeelte van de buurt: onze-lieve-vrouw van Fátima. Met deze titel wordt ‘Maria’ aangeduid, die 
meerdere malen verschenen zou zijn aan drie herderskinderen nabij het Portugese stadje Fátima. 
 
Omgeving 
Momenteel wordt het wijkpark, direct gelegen naast de school, opnieuw aangelegd. Parallel aan dit traject 
ontwikkelen wij een nieuwe speelplaats. Deze wordt zo ingericht dat de kinderen in de wijk Fatima straks een 
grote, groene speelplek hebben die prikkelt tot fantasierijk spelen. Daarnaast zullen ze naast sport en spel ook 
uitgedaagd worden tot bouwen en experimenteren. We onderhouden warme banden met de verschillende 
verenigingen en instanties in de wijk. We helpen elkaar en ondernemen geregeld samen allerlei activiteiten. In 
de komende jaren vergroten we de inbreng van de kinderen in deze samenwerkingen. Van onze centrale 
ligging maken wij geregeld dankbaar gebruik. Zo liggen op loopafstand o.a. het Sparktechlab (techniek), het 
RICK (Kunst &Cu), het gemeentehuis, het station en het gemeentemuseum. Na een klein stukje fietsen staan 
we midden in het bos bij het zwembad en het NMC (natuur). 
 
Populatie 
Momenteel verzorgen we voor bijna 80 kinderen onderwijs op onze school. Deze kinderen wonen grotendeels 
in de wijk. Als je op het schoolplein loopt of in de klassen kijkt zie je kinderen en ouders met verschillende 
sociale, economische en culturele achtergronden gezellig met elkaar omgaan. Kinderen spelen met elkaar en 
voelen de behoefte om elkaar te leren kennen, juist om deze verschillen.  
 
Onze toekomstplannen 
Op de volgende bladzijdes leest u onze missie en visie. Deze is de grondlegger voor ons schoolplan 2019-2023. 
In dit schoolplan leest u hoe onze school er, inhoudelijk, over 4 jaar uitziet. Dit jaar is er veel aandacht voor de 
Gouden Afspraken en executieve functies. Daarnaast zetten we de ontwikkeling naar leerlijnen en databorden 
in gang.  
 
Contact 
Wij zijn zeer aanspreekbaar en laagdrempelig, dat vinden we belangrijk. Daarom staan onze deuren altijd 
open. Loop dus gerust binnen voor een vraag, om een idee te delen, een probleem te bespreken of een 
praatje te maken. Neem ook eens een kijkje op onze website www.bs-kameleon.nl of facebookpagina.  

http://www.bs-kameleon.nl/
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MISSIE & VISIE 
 
ONZE WAARDEN 
 Relatie 
 Avontuur 
 Persoonlijk leiderschap 

 
 
ONZE MISSIE 
Ik ga elke dag graag naar bs. de Kameleon omdat de juffen en meesters, die mij echt kennen, een 
betekenisvolle en veilige (leer)omgeving verzorgen waarin ik mezelf kan zijn. 
 
Daar krijg ik vervolgens alle kans om te groeien en te ontdekken hoe ik kan zorgen voor mezelf, anderen en 
mijn omgeving. De juffen en meesters creëren samen met mij mijn leerproces hierin en stimuleren mijn 
autonoom handelen. 
 
Mijn school staat midden in de wijk, dus midden in het leven. Daarom voel ik mij verbonden met de mensen 
en de wereld om mij heen. Zo leer ik anderen werkelijk begrijpen en bouw ik samen met hen aan een mooie 
toekomst waarin ik steeds meer verantwoordelijkheid zal nemen. 
 
 
ONZE VISIE 

• Onze school is een levend systeem; alles staat met elkaar in verbinding (figuur 3) 
Samen met de juffen en meesters heb ik afgesproken dat ik eerst goed voor mezelf moet zorgen zodat ik er 
daarna voor anderen kan zijn. Ook de plek waar ik leer en leef houd ik netjes (figuur 4). 
Omdat de juffen en meesters mij als kind zien en niet alleen als leerling begrijpen ze dat de samenwerking 
tussen iedereen om mij heen; familie en vrienden, wijk en verenigingen, school en organisaties van belang is 
om mij te laten leren en ontwikkelen. 
 
En wij als leerkrachten doen dat zo… 
Als je onze school binnenkomt ervaar je een fijn schoolklimaat. Je ziet kinderen actief bezig met het 
ontwikkelen van hun executieve functies (figuur 5). Kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende sociale 
en culturele achtergronden gaan, op basis van onderling vertrouwen, met wederzijds respect met elkaar om. 
De school oogt, van binnen en buiten, fris en opgeruimd. Hierdoor straalt ze rust en transparantie uit. 
Ouders zijn nauw betrokken bij school. Niet alleen bij opvoedkundige, organisatorische en praktische zaken 
maar denken ook actief mee in beleid en creëren zo met ons de toekomst van de school. Wij organiseren 
meerdere malen per jaar (burgerschaps)projecten met organisaties in de stad en daarbuiten, waarbij de 
kinderen allerlei geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk oefenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3; Wheatley | Levende systemen 5; | Executieve functies 4; Wheatley | Gouden Afspraken 
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• Samen leren om mijzelf te ontwikkelen 
Samenwerkingsverbanden zie ik overal om mij heen waar mensen, dieren of planten bij elkaar zijn (figuur 6). Ook 
ík heb anderen nodig om te leven en me te ontwikkelen. Op sommige momenten verloopt mijn samen-
werking súper, zelfs nog beter dan normaal. Synergie noemen mijn juffen en meesters dat, maar ik zeg 
gewoon flow. Ik merk dat onze resultaten dan zeer effectief en duurzaam zijn. 
In de wereld om me heen is het steeds meer ‘ieder voor zich’. Daarom snap ik erg goed dat onze school ons 
leert samenwerken. Hierdoor kan ik namelijk een constructieve bijdrage leveren aan de samenleving van de 
toekomst. 
 
En wij als leerkrachten doen dat zo… 
Op onze school leren we de kinderen samenwerken door coöperatief leren op 
een planmatige manier in te zetten. Uit onderzoek over breinontwikkeling 
weten onze leerkrachten dat hoogwaardige samenwerking begint bij kennis 
en vaardigheden van het individu, om van daaruit een krachtige inbreng te 
hebben in het geheel. Zo ontwikkelen we samenwerkingsvaardigheden tot op 
hoog niveau.  
 

• Op onze school leren kinderen voor het leven 
Mijn juffen en meesters geloven dat mijn intrinsieke motivatie pas getriggerd wordt als iets betekenisvol is 
voor mij, dat ik het nut er van inzie. Ze zijn hier creatief in en hebben oog voor verschillende manieren van 
leren. Daarna geven ze mij verantwoordelijkheid over mijn eigen leerproces en leren ze me keuzes maken, 
waarbij ik fouten mag maken (figuur 7). Reflecteren is hierbij belangrijk. Niet alleen om te leren van het verleden 
maar juist ook om wat de toekomst van mij vraagt. 
Op school krijg ik modern onderwijs. Met behulp van nieuwe technologieën leer ik, naast taal en rekenen, al 
onderzoekend ook over kunst en cultuur, techniek en wereldse zaken. Ze helpen me een kritische 
wereldburger te worden door met een open mind tegen dingen aan te kijken (figuur 8).  Zodat ik een 
betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de samenleving van de toekomst.  
 
En wij als leerkrachten doen dat zo… 
Onze leerkrachten motiveren kinderen om te leren door de leeromgeving en lessen rijk in te richten. 
Vervolgens bieden we de kinderen verschillende leerstrategieën aan en leren we ze deze passend in te zetten. 
De kinderen en leerkrachten houden samen het overzicht door maandelijks te sparren over zijn of haar 
portfolio. Zo leren we de kinderen leren. Daarbij leren we de kinderen denken over denken door te 
filosoferen, te reflecteren op leerervaringen en is er aandacht voor hogere denkordes.  
We zetten Ipads en andere technologische middelen in om ons onderwijs te verrijken. Muziek, techniek, 
bewegend leren en kunst en cultuur krijgen een steeds stevigere plek in ons onderwijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6; | Samenwerkingsverband 

 

8; | Artikel 
 

7; Fogarty | Hersenwerk, 4-hoeken model 
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ONZE MENSEN 
 
Onze school staat midden in de wijk en heeft te maken met veel verschillende mensen; kinderen, 
professionals, ouders en externen. Hier leest u meer over deze mensen en wat ze voor onze school 
betekenen. 
 

 ONZE PROFESSIONELE EN VRIJWILLIGE COLLEGA’S 
 

 
 

Leerkrachten Leerkrachten Intern Begeleider Els Venner 
Marlies Haex Johanneke Jansen Arlette Gielen e.venner@meerderweert.nl 

m.haex@meerderweert.nl j.jansen2@meerderweert.nl a.gielen@meerderweert.nl Peter van den Bosch 
Henriëtte Brouns Onderwijsassistent Directeur p.vdbosch@meerderweert.nl 

hbrouns@meerderweert.nl Angelique Gielens Roel van Dael Projectleider 
Patricia van Reenen a.gielens@meerderweert.nl r.vandael@meerderweert.nl Esther Nabben 
preenen@meerderweert.nl Kindercoach Leerkrachten e.nabben@meerderweert.nl 

Karin Vanlier Karin Pulles Imke Stals  
k.vanlier@meerderweert.nl k.pulles@meerderweert.nl i.stals@meerderweert.nl  

Ralf Hompes Conciërge Chiara Siddu  

r.hompes@meerderweert.nl Jan Kampers c.siddu@meerderweert.nl  
 

WERKDAGEN MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

 O M O M O M O M O M 

Juf Patricia 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 ✓ ✓     

Juf Henriette 1-2-3 1-2-3   1-2-3 ✓ 1-2-3 1-2-3 1-2-3  

Juf Marlies   1-2-3 1-2-3   1-2-3 1-2-3   

Juf Angelique       ✓ ✓ 1-2-3 ✓ 

Juf Karin V. 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 ✓ 4-5 4-5 4-5 4-5 

Juf Johanneke 6 6 6 6     6 6 

Juf Arlette ✓ ✓ ✓ ✓ 6 ✓ 6 6   

Meester Ralf 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 ✓ 7-8 7-8 7-8 7-8 

Juf Karin P.         ✓ ✓ 

Meester Roel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Juf Imke ✓ ✓ ✓ ✓     Groen Groen 

Juf Els Blauw Blauw Blauw Blauw ✓ ✓     

Juf Chiara ✓ ✓ ✓ ✓ Blauw ✓ Blauw Blauw Blauw Blauw 

Meester Peter Groen Groen Groen Groen Groen ✓ Groen Groen ✓ ✓ 

✓ = andere taken 
 
 
 

mailto:m.haex@bs-kameleon.nl
mailto:j.jansen2@bs-kameleon.nl
mailto:a.gielen@bs-kameleon.nl
mailto:r.vandael@bs-kameleon.nl
mailto:k.vanlier@bs-kameleon.nl
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Vervanging bij ziekte 
Het kan voorkomen dat een leerkracht ziek wordt. In dat geval wordt er een vervanger geregeld of intern naar 
een oplossing gezocht. In het uiterste geval, wanneer er geen vervanging te krijgen is (vervangers zijn schaars) 
en het intern of anderszins niet mogelijk blijkt om iemand voor de klas te krijgen zullen de kinderen die dag 
niet naar school kunnen komen. Hopelijk hoeft het niet zo ver te komen, maar in dat uiterste geval hopen we 
op uw begrip. 
 
Scholing 
Als team blijven wij ons ontwikkelen. Elk jaar volgen we teambreed of op individuele cursussen of opleidingen 
om zodoende altijd de meest recente kennis in huis te hebben. 
 

 ONZE KINDEREN 
 
Leerlingenraad 
Onze school heeft een leerlingenraad, zij behartigen de belangen van 
de kinderen. Uit elke klas nemen twee kinderen plaats in de 
leerlingenraad en wordt er elke 3 a 4 weken vergaderd over allerlei 
belangrijke zaken op school. De kinderen leren zo te luisteren naar 
wensen van hun klasgenoten, te overleggen, plannen te maken, 
beargumenteren enz.  
 
 

 ONZE OUDERS 
 
Ouderbetrokkenheid 
Samen met u als ouders delen wij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen. We vinden 
een goede samenwerking en communicatie hierin erg belangrijk. Daarom hechten we veel waarde aan 
wederzijds vertrouwen, begrip en respect voor elkaar. We nodigen u graag uit om mee te denken over ons 
onderwijs. 
 
Koffie drinken 
Maandelijks organiseren we een koffiemoment. Alle ouders (en andere betrokkenen) zijn dan welkom om 
mee te denken en te praten over datgene dat jullie op dat moment belangrijk vinden om te bespreken. Soms 
geven wij een aanzet maar meestal komt de input uit vragen of behoeftes van jullie als ouders. Het zijn altijd 
momenten met een informeel karakter.  
 
Ouderraad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De OR komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Hier 
worden te organiseren activiteiten besproken en geëvalueerd. Elke ouder 

waarvan het kind is aangemeld bij basisschool de Kameleon kan zich kandidaat stellen voor de OR. Een lid van 
de OR heeft zitting voor de tijd van 3 jaar. Na afloop is hij/zij nog voor 1 periode herkiesbaar. Leden worden 
gekozen uit, en door ouders van de school. U kunt ons bereiken via e-mail: ouderraad@bs-kameleon.nl of u 
kunt ons persoonlijk aanspreken. 

Voorzitter Leden 
Rianne van der Ree Ouder Sandra Peeters Ouder 
Penningmeester Jiayi Janssen Ouder 
Tamara Thijsen Ouder Sabine Verkooijen Ouder 
  Kim Berkers Ouder 
  Yuana van IJzendoorn Ouder 
  Yvonne Milczarek Ouder 
  Henriëtte Brouns Teamlid 

mailto:ouderraad@bs-kameleon.nl
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Medezeggenschapsraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs hebben alle scholen in Nederland een 
medezeggenschapsraad (MR). De MR van een basisschool bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en 
vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.  
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken en heeft hiervoor instemmingsrecht en/of 
adviesrecht. De MR vergaderingen worden gehouden op school en zijn openbaar. De MR heeft een 
reglement. Dit ligt op school ter inzage en staat op de website. 
 
Binnen de MR van de Kameleon is helder afgesproken hoe de MR de eigen rol ziet: 
De MR van bs. de Kameleon heeft betrokken leden die de school ondersteunen bij het bouwen aan en 
versterken van optimaal onderwijs voor ieder kind, vanuit de belangen van ouders en leerkrachten die zij 
weerspiegeld willen zien in de werkwijze van de school. Kort samengevat wil de MR aansluiten bij het motto 
van de school: ‘bs. de Kameleon, waar je leert voor het leven’. 
  
Via de medezeggenschapsraad kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op het reilen 
en zeilen van de school. Iedere ouder die kinderen op school heeft kan zich verkiesbaar stellen voor de MR als 
er vacatures zijn. U kunt ons e-mailen op mr@bs-kameleon.nl of ons persoonlijk aanspreken. 
 
 
 ONZE PARTNERS 
 
Talent2 – taalschool 
Wij werken samen met de Talent2 taalschool. Zij hebben twee 
lokalen in gebruik en geven les aan 15 tot 20 kinderen. De 
Talent2 taalschool is een school voor nieuwkomers in Nederland 
die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Deze kinderen 
wonen allemaal in de gemeente Weert en komen hier naar 
school totdat ze de Nederlandse taal goed genoeg spreken om 
deel te nemen aan regulier onderwijs. Gemiddeld duurt dit 0,5 tot max 2 jaar. Dan stromen ze weer terug 
naar hun eigen wijkschool. De vertaalslag (van de moedertaal naar de Nederlandse taal) wordt op een 
bijzonder mooie manier gemaakt. De woorden worden op thematische wijze, waarbij de thema’s zich op 
verdiepende wijze herhalen; van losse woorden leren tot het spreken en schrijven van complexe zinnen. 
 
Ambulante begeleiding 
Ambulante begeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij een ambulant begeleider naar de basisschool 
komt, als de basisschool hier om vraagt, om een leerling individueel te begeleiden op het gebied van leren of 
gedrag. De ondersteuning kan ook ingezet worden voor de leerkracht. De werkzaamheden van een ambulante 
begeleider bestaan onder andere uit advies en coaching. Wij werken samen met ambulante begeleiders van 
regionale expertisecentra als Adelante en de Mgr. Hanssenschool, alsook met scholen voor speciaal 
(basis)onderwijs in het KEC (kennis en expertisecentrum) Weert. 
 
 
 

Voorzitter 
Bart Peeters Ouder 
Secretaris 
Karin Vanlier  Leerkracht 
Leden 
Jenny Karidi Ouder 
Johanneke Jansen Leerkracht 
  

mailto:mr@bs-kameleon.nl
https://wij-leren.nl/speciaal-basisonderwijs.php
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CJG – Centrum Jeugd en Gezin 
We hebben een intensieve samenwerking met het CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Aan onze school is een 
vaste jeugd- en gezinswerker verbonden die regelmatig aanwezig is. Ze bespreekt hulpvragen van 
leerkrachten die betrekking hebben op de ontwikkeling van kinderen en de gezinssituatie, soms in combinatie 
met het functioneren van de kinderen in de school. Ouders en kinderen kunnen vrijblijvend in gesprek gaan 
over allerlei onderwerpen rondom opvoeding en ontwikkeling. De jeugd- en gezinswerker geeft advies en kan 
vanuit eigen professionaliteit ondersteuning voor gezin en school in gang zetten.  
 
GGD 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord- en Midden-Limburg richt zich op alle 4 tot 19 jarigen en hun 
ouders/verzorgers. Dit doen zij o.a. door gezondheidsonderzoeken, het bieden van logopedische screening, 
het verstrekken van vaccinaties, het organiseren van een pedagogisch spreekuur en het geven van advies en 
voorlichting. 
 
Harmonie St. Antonius 
Muziekonderwijs staat op onze school hoog in het vaandel. Wij zijn trots op onze muzieklessen, ons 
schoolkoor, schoolorkest en onze piano in de hal waar steeds meer muziek uit klinkt. Pianolessen bieden we 

zelfs al aan als naschools arrangement (net als trompet, klarinet en saxofoonlessen overigens).       
 
Humankind 
Onder de naam ‘de Koeleköpkes’ verzorgt Humankind in ons gebouw peuteropvang. Wij werken nauw met 
hen samen om de overstap van de peuteropvang naar de basisschool als vanzelfsprekend te laten zijn. 
Daarnaast kunnen de kinderen voor en na school terecht in onze VSO/BSO ‘de Regenboog’. 
 
Kindercoach 
Op onze school beschikken we over de expertise van een kindercoach. Zij observeert in de groep en voert, 
vraag gestuurd, gesprekken met leerkrachten en leerlingen. Zij ondersteunt bij de sociaal/emotionele 
ontwikkeling van de kinderen. Indien wenselijk kunnen ouders aansluiten bij gesprekken met hun kind. 
 
Logopediste 
Bij de GGD is een logopediste in dienst waarmee wij een goed contact hebben. Zij screent op verzoek van 
school en/of ouders de leerlingen van 5 jaar op stemgebruik, spraak, taal en mondgedrag. Indien nodig volgen 
adviesgesprekken met ouders en kan zij doorverwijzen naar een logopedist bij u in de buurt. De kosten voor 
deze behandeling worden gedekt door uw ziektekostenverzekering.  
 
Punt Welzijn 
Punt Welzijn is een organisatie voor o.a. jeugd- en jongerenwerk. Zij voert een aantal activiteiten uit op onze 
school in samenwerking met de leerkrachten en ouders, waaronder: Opstap, samen praten samen spelen en 
spelen met taal. Hiermee stimuleren zij het spelend leren en de communicatie tussen ouders/verzorgers en 
kinderen door de woordenschat te vergroten. Het programma bestaat uit taal- en rekenspelletjes, verhaaltjes, 
liedjes, etc. Ook voor de gymlessen en voor sport tijdens/na school werken wij samen met Punt Welzijn. 
 
RICK 
In samenwerking met het RICK, die praktisch onze buren zijn, geven we vorm aan Kunst en Cultuur op onze 
school. Regelmatig gaan we er op uit of nemen we deel aan een mooi project.  
 
SPARKTECHLAB 
Net als het RICK ligt ook het Sparktechlab bij ons in de wijk. Meerdere malen per jaar zijn onze kinderen in het 
lab te vinden of komen de mensen van het Sparktechlab bij ons op school. De kinderen onderzoeken en 
ontwerpen zelf oplossingen voor problemen of behoeftes naar aanleiding van (eigen gestelde) 
onderzoeksvragen. 
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ONS ONDERWIJS 
 
ONZE GROEPEN 
 
Kleuteronderwijs 
In onze kleutergroepen wordt gewerkt met de methode Kleuterplein. Deze methode bestaat uit verschillende 
thema’s waarin zowel taal, rekenen, sociale ontwikkeling, constructie, beweging en muziek aan bod komen.  
De dag start met een kringactiviteit waarin een diversiteit aan activiteiten aan bod komt. Te denken valt aan 
taal- en rekenactiviteiten, de dagen van de week, zingen en muziek maken etc.  
Na de kringactiviteit gaan de kinderen aan slag met ontwikkelingsmaterialen of een georganiseerde werkles. 
Soms mogen kinderen hierin zelf een keuze maken en soms stuurt de leerkracht de activiteiten aan.  
De kleine kring wordt structureel ingezet om een klein groepje kinderen iets extra’s te laten oefenen of aan te 
bieden zodat ze daarna zelfstandig aan het werk kunnen.  
De kinderen spelen, als het weer het toelaat, op de speelplaats met diverse materialen. Ook maken ze gebruik 
van de speelzaal voor een bewegingsles of een spelles. In de speelzaal trekken de kleuters gymschoenen aan. 
Wilt u bij het begin van het schooljaar gymschoenen meegeven, voorzien van naam en met een gemakkelijke 
sluiting? De gymschoenen blijven op school. 

  
Groep 3 t/m 8 
Vanaf groep 3 is er nog steeds aandacht voor spel en wordt het lees- en rekenproces geïntensiveerd. Naast 
taal en rekenen, waarbij we de inhoud zo passend mogelijk maken voor elk kind, ontwikkelen de kinderen 
zaken als; onderzoekend leren, samenwerken, autonoom handelen enz. verder door. Op de datamuur in elke 
klas wordt het leerproces zichtbaar gemaakt. Door de reflectie hierop wordt het van en met elkaar leren 
versterkt. Engels wordt in begin groep 4 opgestart en heeft een doorgaande lijn t/m groep 8. In groep 7&8 
hebben we een samenwerking met IMC-basis. Deze wekelijkse workshops, lezingen en excursies in 
samenwerking met het Weerter bedrijfsleven zijn gericht op het vergroten van het toekomstperspectief van 
de kinderen. 
 
Groep 1-2-3 
Dit jaar bestaat er een groep 1-2-3 op onze school. Deze combinatie is vooral visie-gedreven maar ook (i.v.m. 
kleine leerlingaantallen) praktisch nodig. Het waarom vindt zich met name in het gegeven dat wij de overgang 
van groep 2 naar groep 3 op deze manier meer natuurlijk kunnen laten verlopen. De lokalen zijn zo ingedeeld 
dat er ruimte is voor spel, het geven van instructies en het werken in rust. We streven naar welbevinden van 
onze kinderen door goed te kijken naar hun onderwijsbehoeftes. Zo wordt er tegenmoet gekomen aan lezen, 
rekenen en schrijven bij kinderen uit groep 2 en aan de, nog vaak grote, behoefte tot spelen bij kinderen uit 
groep 3. Op gelijke interesses wordt ingespeeld en het thematisch werken zorgt voor een hogere 
betrokkenheid van de kinderen in groep 3.  
 
Gynzy 
De groepen 4 t/m 8 werken via Ipads met het programma Gynzy aan de vakken rekenen en spelling. De 
leerkracht geeft instructie o.a. met behulp van het digibord. De verwerking doet het kind via de Ipad waarbij 
het schrift als uitrekenschrift dient. Door inzet van dit digitaal middel heeft de leerkracht direct inzicht in wat 
kinderen al beheersen en welke stof nog aandacht behoeft. N.a.v. de gegeven antwoorden van een kind past 
Gynzy het niveau van de aan te bieden stof steeds aan. Zo werkt iedereen op zijn/haar eigen niveau en blijven 
de kinderen gemotiveerd om verder te werken aan de leerdoelen.  
 
Wereldoriëntatie 
Onze school biedt de wereld oriënterende vakken als aardrijkskunde, natuur en geschiedenis thematisch aan 
en gebruikt hiervoor de methode ‘Blink geïntegreerd’. De kinderen onderzoeken en ontdekken zelf de stof 
waarbij de leerkracht een begeleidende rol heeft. Het geleerde wordt altijd op een creatieve manier 
gepresenteerd waarbij ouders regelmatig welkom zijn. 
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PEDAGOGISCH KLIMAAT – Gouden Afspraken 
Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van het kind. 
Hierbij gaat het om factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die de school/leerkracht 
weloverwogen creëert. Op onze school hebben we samen GOUDEN AFSPRAKEN gemaakt. Hieronder staan 
deze beeldend vormgegeven. Je vindt ze overal in onze school. Deze afspraken vormen het fundament voor 
ons onderwijs.  
 

 
 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen we de GOUDEN WEKEN. Deze noemen we zo omdat we 
dan intensief bezig zijn met de GOUDEN AFSPRAKEN en het vormen van het school/klasklimaat.  
 
Sociale veiligheid 
Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Sociale Veiligheid van kracht voor het onderwijs. Scholen krijgen de taak om 
veiligheidsbeleid dat op papier staat daadwerkelijk om te zetten in de praktijk. De verplichting bestaat uit drie 
onderdelen: 

• Het ontwikkelen van maatregelen om incidenten in de school, in de klas en individueel, te voorkomen. 
Hiervoor hebben wij een mooi en stevig fundament gecreëerd in de vorm van de Gouden Afspraken. 

• Het gebruik van een actueel en representatief meetinstrument dat een goed beeld geeft van de 
veiligheidsbeleving van onze leerlingen. Wij gebruiken hiervoor in groep 1-2 Kijk! En voor de groepen 3 
t/m 8 Scol. De resultaten vormen steeds onderwerp van gesprek om de sociale veiligheid van de kinderen 
te waarborgen.  

• Voor ouders en leerlingen is het van belang dat er een laagdrempelig aanspreekpunt is op school wanneer 
er gepest wordt. De wet schrijft voor dat iedere school een aanspreekpunt en vertrouwenspersoon heeft. 
Zie hieronder.  

 
Vertrouwenspersoon 
Soms voelen kinderen zich onveilig op school of elders. Dan kan het fijn zijn dat er iemand is om mee te 
praten die buiten de situatie staat. Op onze school hebben we daarom een vertrouwenspersoon, nl. juf Karin 
waar kinderen terecht wanneer nodig. 
 
Kunst en cultuur 
Onze school vindt cultuureducatie belangrijk. Tijdens creatieve en technische activiteiten ontdekken kinderen 
hoe ze zich kunnen uitdrukken door bijvoorbeeld toneel te spelen, muziek te maken, beeldend vorm te geven 
of te dansen. Door cultuureducatie worden andere delen van het brein geactiveerd waardoor het creatief 
denken en creërend vermogen van kinderen wordt gestimuleerd. 
De school werkt samen met het RICK. Doel van deze samenwerking is om alle kinderen in contact te brengen 
met kunst en cultuur en daarin vooral ook samen te werken met de mogelijkheden die de eigen omgeving 
biedt zoals: het Munttheater, het natuur- en milieucentrum, Sparktechlab, het Gemeentemuseum, 
Bibliocenter en Rick. Dit gebeurt d.m.v. een programma voor groep 1 t/m 8 of door de inzet van de 
cultuurcoach die projecten op maat organiseert.   
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Muziek 
Op onze school wordt veel aandacht besteedt aan muziek onderwijs. Hiervoor maken we gebruik van de 
talenten van de leerkrachten. Juf Patricia geeft de reguliere wekelijkse muzieklessen aan de groepen 3 t/m 8 
en begeleidt het schoolkoor. Daarnaast zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat we gebruik mogen maken 
van de muzikaliteit van dhr. Tjeu Snoek, dirigent harmonie orkest en opleidingsorkest van de Stedelijke 
Harmonie St. Antonius. Onder zijn leiding leren de kinderen van groep 4 noten lezen en krijgen ze blokfluit les, 
daarnaast krijgen de kinderen van groep 5-6 trompet- of klarinet les. In ons naschools arrangement bieden we 
trompet, klarinet, saxofoon en pianoles aan. 
 
Schakelklas 
In deze ‘klas’ zitten kinderen die kortstondig extra aandacht nodig hebben op taalgebied. We noemen het een 
klas maar in de praktijk komen deze kinderen op meerdere momenten per week bij elkaar voor extra 
taalonderwijs. Ze vormen dan dus een klas die als schakel dient tussen hun eigen taalvaardigheid en de taal 
die gebruikt wordt in de klas.  
In deze klas werkt de leerkracht aan taalontwikkeling in de breedste zin van het woord waarbij het uitbreiden 
van de woordenschat een hele belangrijk is. Hierbij is de samenwerking met de ouders van groot belang. Er 
wordt dan ook gestart met een gesprek met de ouders. Op school en thuis kan er dan extra gewerkt worden 
aan taal. In de schakelklas wordt gewerkt met een speciale taalmethode met bijhorende materialen. De 
leerkracht van de schakelklas werkt nauw samen met de leerkrachten van de groep en met de intern 
begeleider. 
 
Resultaten 
De Centrale Eindtoets (beter bekend als de Eind Cito in groep 8) wordt door de onderwijsinspectie gebruikt 
om de opbrengsten van het onderwijs vast te stellen. Bij het laatste inspectiebezoek, in 2017, zijn de cijfers 
nauwgezet bekeken en de conclusie van de inspectie is dat de eindopbrengsten op het niveau liggen wat van 
de school mag worden verwacht. We scoren zelfs boven het landelijk gemiddelde en dat is een positieve 
trend die we willen vasthouden. Meer inspectiebevindingen over onze school kunt u vinden op 
www.onderwijsinspectie.nl 

 

Schooljaar Landelijk gemiddelde Schoolgemiddelde 

2019-20 Geen eindtoets i.v.m. corona 

2018-19 536,1  539,1 

2017-18 535,6  536,6 

2016-17 534,9  536,5 

 
Vervolgonderwijs schoolverlaters 
Na acht jaar verlaten de kinderen de basisschool en gaan ze op weg naar een nieuwe fase in hun leven; het 
Voortgezet Onderwijs. Een grote en belangrijke stap. Om die reden besteden wij in samenwerking met de VO-
scholen veel aandacht aan de overgang. 
 
Als we de kinderen op onze school in kaart brengen baseren we ons 
altijd op de balans tussen de onderdelen zoals hiernaast in de 
afbeelding te zien zijn. Zo ook bij de advisering naar het VO. 
Eind groep 7 bespreekt u samen met uw zoon/dochter en de leerkracht 
een passend voorlopig VO-advies. Naarmate groep 8 vordert wordt dit 
voorlopig advies omgezet naar een passend definitief advies.  
De uitslag van de Centrale Eindtoets wordt niet meegenomen in het 
VO-advies omdat de dit gegeven worden vóórdat de Eindtoets wordt 
afgenomen. Het kan voorkomen dat een kind hoger of lager scoort op 
deze toets dan het reeds gegeven VO-advies. Bij een lagere score blijft 
het gegeven VO-advies gehandhaafd. Bij een hogere score gaat de 
 

PERSOONLIJKHEID
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http://www.onderwijsinspectie.nl/
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leerkracht opnieuw met u en uw zoon/dochter het gesprek aan om te bekijken of het gegeven VO-advies naar 
boven bijgesteld kan worden. 
 

Aantal schoolverlaters (juni 2019) – 18      
i.v.m. corona 
is de centrale 
eindtoets in 
schooljaar 
2019-20 niet 
afgenomen. 

SCHOOL AANTAL LLN.  SCHOOLTYPE AANTAL LLN. 

Bisschoppelijk College 8  VWO 6 

Philips Horne 5  HAVO 6 

Kwadrant 2  VMBO-T 3 

CitaVerde 1  VMBO-G/T 0 

Anders 1  VMBO-B/K 3 

   PRO 0 

 
LEERLINGENZORG 
De kwaliteit van ons onderwijs vinden we zeer belangrijk. Wij willen graag dat leerlingen vanuit een veilige 
omgeving zo optimaal mogelijk presteren zowel op sociaal emotioneel als op leergebied. Aandacht voor ‘het 
kind achter de leerling’ is dan ook een belangrijke focus van ons.  
 
Interne begeleiding 
Op onze school is de interne begeleider (IB’er), 2½ dag per week, actief op 3 niveaus: 

• Klasniveau. Ter ondersteuning van de leerkracht en het onderwijs in de groep.  

• Schoolniveau. Vormgeven en borgen van het onderwijsaanbod en -ondersteuningsstructuur. 

• Bovenschools niveau. Vormgeven en borgen van de ondersteuningsstructuur op 
samenwerkingsverbandniveau (SWV). 

  
Binnen de leerlingenzorg zijn er 4 fases te onderscheiden: 
 

Fase 1: Basiszorg door de groepsleerkracht 
Het spreekt vanzelf dat bij “onderwijs op maat” de groepsleerkracht een centrale rol speelt. Daar waar nodig 
krijgen leerlingen extra ondersteuning, bijvoorbeeld door herhaalde instructie, een aangepaste taak, een 
specifieke oefening of extra werk.  
 

Fase 2: Hulp door IB’er en collega’s 
De leerkracht vraagt de IB’er of andere collega’s om mee te denken over een zorg of probleem in de klas. Dat 
kan een individueel kind, groepje kinderen of gehele klas betreffen. 
 

Fase 3: Externe deskundigen 
Sommige ondersteuningsvragen zijn dusdanig specifiek dat externe hulp wenselijk is. Nu komt het intern 
ondersteuningsteam (IOT) van Meerderweert in beeld. Zij diepen samen met de leerkracht en IB’er de 
ondersteuningsvraag uit en bekijken welke externe deskundigen (b.v. schoolarts, jeugd- en gezinswerker, 
logopedist, fysiotherapeut, orthopedagoog) eventueel van betekenis kunnen zijn. Soms is onderzoek nodig. 
 

Fase 4: Verwijzing 
Als blijkt dat de ingezette hulp niet heeft geleid tot een voldoende ontwikkeling bij het kind zal, in overleg met 
ouders, naar een passende plek gezocht worden op een andere (speciale*) school. 
*Een verwijzing naar een speciale (basis)school heeft een maximale looptijd van het lopende schooljaar plus het 
daaropvolgende schooljaar. Daarna wordt de verwijzing opnieuw bekeken. Het is dus niet vanzelfsprekend dat kinderen 
na een verwijzing hun schoolloopbaan op de speciale (basis)school afmaken. Soms is een verblijf kortstondig van aard. 

 
Leerlingvolgsysteem en dossier 
Wij volgen de kinderen op sociaal/emotioneel en didactisch gebied gedurende hun schoolloopbaan. Dit doen 
we onder andere door te observeren, gesprekken te voeren en methode-/CITO(LOVS)toetsen af te nemen. Zo 
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krijgen we de onderwijsbehoeften van de kinderen steeds beter in beeld en stemmen we hierop af. 
Belangrijke informatie wordt gedocumenteerd en opgeslagen in een leerlingvolgsysteem en een dossier. 
Beiden liggen ter inzage voor u op school. 
 
Meer- en hoogbegaafdheid 
Sommige kinderen hebben een ontwikkelingsvoorsprong t.o.v. leeftijdsgenoten. Voor deze kinderen wordt in 
een afgestemd aanbod voorzien binnen onze school. Soms is een kind echter meer- of hoogbegaafd en blijken 
de uitdagingen die binnen de reguliere schoolsetting geboden worden niet voldoende. Voor deze kinderen 
biedt Meerderweert een schooloverstijgende plusklas aan.  
Wanneer er vermoedens ontstaan van meer- of hoogbegaafdheid wordt samen met de ouders het gesprek 
aangegaan om de mogelijkheden en wensen te bespreken. Dit kan resulteren in een plan van aanpak en 
eventuele deelname aan de schooloverstijgende plusklas. Het DHH-protocol (Digitaal Handelingsprotocol 
Hoogbegaafdheid) ligt op school ter inzage. 
 
De Schakelklas 
Op maandagochtend en vrijdagmiddag bieden wij een Schakelklas aan voor kinderen die de Nederlandse taal 
niet beheersen en derhalve het onderwijs in de reguliere klas niet kunnen volgen. In deze Schakelklas is er in 
een kleine setting veel aandacht voor de Nederlandse taal. Het doel is om de kinderen door dit extra aanbod 
zo snel mogelijk vooruitgang te laten boeken in de Nederlandse taal zodat ze volledig deel kunnen nemen aan 
het onderwijs in de eigen klas. Soms is dit aanbod echter onvoldoende. Hiervoor kunnen de kinderen 
doorstromen naar de Taalklas. 
 
De Taalklas 
Dit is een bovenschools aanbod vanuit Meerderweert, vindt plaats op Basisschool Aan de Bron en is dus 
beschikbaar voor alle kinderen van de Meerderweert scholen.   
De kinderen nemen meestal een aantal ochtenden per week deel aan de Taalklas. Dit is afhankelijk van de 
taalachterstand, planning in de groepen en onderlinge omgang en afstemming op het niveau van het kind. 
Het onderwijsaanbod bestaat o.a. uit: klankonderwijs (zeg maar na); mondeling Nederlands; Taaltrap; Horen 
Zien en Schrijven en Woordenschataanbod waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse bronnen en 
materialen. Daarnaast krijgen ze schrijf- en leesopdrachten om hun schriftelijke- en mondelinge vaardigheid 
te vergroten. 
Alle kinderen hebben naast het werk in de Taalklas, opdrachten voor in de eigen klas en voor thuis. 
Op de middagen gaan de kinderen naar de eigen klas. Daar worden ze door de eigen leerkracht verder 
begeleid bij het uitvoeren van de opdrachten uit de Taalklas of doen ze mee met het programma van de klas. 
 
Intern Ondersteunings Team (IOT) 
Meerderweert kent een IOT, een intern ondersteuningsteam. Hierin zit een bovenschools intern begeleider 
en een orthopedagoog. Scholen kunnen met het IOT sparren over ondersteuningsvragen waarbij expertise 
wenselijk is die intern niet aanwezig is. Zij adviseert en ondersteunt de scholen in de realisering van de 
zorgplicht. 
 
Jeugd en gezinswerker CJG 
Indien u vragen heeft over opvoeding en opgroeien, kan de leerkracht of de intern begeleider u in contact 
brengen met een medewerker van Centrum Jeugd en Gezin. Voor onze school is de contactpersoon Mevr. 
Floor Thommassen. Zij is bereikbaar via floor.thommassen@sjgml.nl  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt ondersteuning bij: 
- eenvoudige alsook complexe opvoed- en opgroeivragen; 
- vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte; 
- aanvragen PGB; 
- doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp. 
Voor het Centrum voor Jeugd en Gezin is geen verwijsbrief nodig en de ondersteuning is gratis. 
 
 

mailto:floor.thommassen@sjgml.nl
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Wet op Passend onderwijs 
Het uitgangspunt van Passend onderwijs is dat alle kinderen plek krijgen op een school die past bij hun 
kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. 
Met de invoering van Passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: 
- Alle leerlingen een passende plek in het onderwijs krijgen. Regulier als het kan, speciaal als het moet; 
- Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat; 
- De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van de kinderen bepalend zijn, niet de beperkingen; 
- Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 
De wet op Passend onderwijs is ingegaan per 1 augustus 2014. Schoolbesturen hebben te maken met 
zorgplicht. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat ieder kind die op hun school zit of wordt 
aangemeld een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. De school zal eerst kijken 
naar wat een kind nodig heeft en dit proberen te bieden. Indien de school zelf onvoldoende tegemoet kan 
komen aan de onderwijsbehoeften van het kind heeft de school de verantwoordelijkheid om een andere 
goede plek voor hem/haar te zoeken. Daarbij is het belangrijk dat de school samen met de ouders/verzorgers 
kijkt naar wat een goed passende school voor hun kind is. 
 
Wet op Passend onderwijs in Weert/Nederweert  
Alle scholen in Weert en Nederweert werken samen in het “Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Weert-
Nederweert”. Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Weert-Nederweert (PO3103) is verantwoordelijk 
voor het realiseren van een dekkend netwerk Passend onderwijs. Het bestuur van het Samenwerkingsverband 
heeft het niveau van de basisondersteuning in de regio vastgesteld. Hier moet elke school zo optimaal 
mogelijk aan kunnen voldoen. Vervolgens beschrijft elke individuele school in haar school-
ondersteuningsprofiel (SOP) hoe de concrete inrichting en organisatie van de leerlingenzorg eruitziet. Dat 
profiel is in samenspraak met de medezeggenschapsraad van de school vastgesteld. In alle gevallen is het een 
groeidocument. Het SOP is te vinden op de site van onze school. 
 
Wet op Passend onderwijs voor ouders 
Ga als ouders/verzorgers in gesprek met de school over wat uw kind nodig heeft en wat u samen met de 
school kunt doen. Het eerste aanspreekpunt is de leerkracht of de intern begeleider. Zij kunnen ook uw 
vragen beantwoorden of u doorverwijzen naar het intern ondersteuningsteam en het Loket Passend 
Onderwijs. 
Bij een nieuwe aanmelding: 
U kiest de school die u voor uw kind geschikt vindt en u meldt uw kind minimaal 10 weken van tevoren 
schriftelijk aan. In het school ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school kan bieden. Binnen 6 
tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een 
beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in overleg met u. 
Uw kind zit reeds op school: 
Bespreek met de leerkracht en intern begeleider welke ondersteuning de school kan bieden. 
 
Bereikbaarheid samenwerkingsverband Passend onderwijs 
Molenakkerdreef 103 Weert | 06-21819868 | loketpassendonderwijs@swvpo3103.nl | www.swvpo3103.nl 
Meer algemene informatie is te vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl of www.passendonderwijs.nl 
 
Kinder-, leerkracht- en oudertevredenheid 
Een tevredenheidsonderzoek is een onderzoek waarmee de school kan peilen of de ouders, leerkrachten 
en/of kinderen tevreden zijn. Uit de peiling blijkt op welke punten de doelgroep van het onderzoek wel of juist 
niet tevreden is. Door het evalueren van deze informatie en het werken aan de verbeterpunten wordt de 
kwaliteit van de school verbeterd. Een tevredenheidsonderzoek geeft ook aan of de school op de goede weg 
is. De peilingen worden jaarlijks uitgevoerd (elke 3 jaar komt een groep aan de beurt). Het afgelopen 
schooljaar waardeerden de leerkrachten onze school met een 7,9 (landelijk gemiddelde 7,6). Bij de vorige 
peiling in 2016 waardeerde het team de school met een 7,2.  
 
 

mailto:loketpassendonderwijs@swvpo3103.nl
https://swvpo3103.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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ONZE ROUTINES OP EEN RIJ 
 
Aanmelden  
Overweegt u uw kind aan te melden dan nodigen wij u van harte uit om eens een kijkje te nemen in de school. 
U kunt hiervoor altijd een afspraak maken met de directeur of de intern begeleider.  
Wilt u daarna overgaan tot aanmelding dan kunt u een aanmeldingsformulier invullen. Dit vindt u op onze 
website: www.bs-kameleon.nl.  
Na de aanmelding wordt u, samen met uw zoon/dochter, uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Het is 
bedoeld om de onderwijsbehoefte van uw kind in kaart te brengen en om te beoordelen of onze school aan 
deze behoefte kan voldoen. Binnen enkele weken (officieel max. zes) na het intakegesprek hoort u of uw kind 
definitief wordt toegelaten.  
Vlak voor de vierde verjaardag van uw kind wordt u samen met uw kind uitgenodigd door de leerkracht om 
kennis te maken met de leerkracht en de klasgenoten. Er worden dan ook enkele oefenmomenten ingepland. 
Vanaf de eerste schooldag, die volgt op de 4e verjaardag, is uw kind iedere dag van harte welkom op school.  
 
Wanneer een kind, bij aanmelding, afkomstig is van een andere school zullen wij eerst contact leggen met de 
school van herkomst. Vervolgens plannen we een intakegesprek met ouders. Indien nodig sluit hierbij de IB’er 
van de school van herkomst aan.  
 
AVG en privacy 
Stichting MeerderWeert neemt privacy serieus en heeft afspraken hieromtrent vastgelegd in een 
privacyreglement en –verklaring, zie: www.meerderweert.nl. Hierin staat welke gegevens we verzamelen, 
waarom we dit doen, wie toegang heeft tot gegevens van uw kind en hoe we de informatie beschermen.  
De school heeft persoonsgegevens van uw kind nodig om uw kind in te kunnen schrijven op school en om 
onderwijs te geven. Informatie over uw kind wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken 
hebben. Soms is de school wettelijk verplicht om gegevens te delen met de overheid. Ook kunnen gegevens 
gedeeld worden met zorgverleners/bedrijven die werk verrichten voor de school.  
Sommige gegevens gebruiken wij alleen met uw toestemming. Om welke gegevens dit gaat en waarvoor wij 
precies toestemming nodig hebben, kunt u lezen op het toestemmingsformulier op ouderportaal onder ke 
knop ‘mijn privacy’.  
De meeste informatie wordt uiterlijk 2 jaar nadat uw kind van school is gegaan volledig verwijderd. 
Uitzonderlijk is het nodig om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat de wet dit verplicht. 
 
Welke rechten hebben ouders? 
U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die door de school worden gebruikt. Ook kunt u de 
school vragen gegevens aan te passen of te wissen wanneer u vindt dat de informatie niet klopt of onvolledig 
is. De school is verplicht om persoonsgegevens te wissen of niet meer te gebruiken wanneer de gegevens niet 
meer nodig zijn, u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik daarvan. 
Vindt u dat de school niet zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van uw kind? Neem dan eerst contact 
op met de school om dat te bespreken. Helpt dit niet en heeft u een klacht? Dan kunt u deze indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens via een contactformulier op de website van deze organisatie 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. De autoriteit kan dan besluiten om een onderzoek te starten. 
 
Bibliotheek 
Omdat wij het van groot belang vinden dat onze leerlingen zoveel mogelijk lezen gaan de groepen 3 t/m 8 
regelmatig naar de bibliotheek. Hier kunnen zij boeken lenen die ze in de klas kunnen lezen. Ook kunnen ze 
informatie zoeken over onderwerpen waar een presentatie van gemaakt wordt. Indien leerlingen interesse 
hebben in bijvoorbeeld boeken in het Engels dan hoort dit ook tot de mogelijkheden. 
 
Brengen en halen 
15 minuten voor aanvang van de lessen zijn de kinderen welkom op de speelplaats, dus om 08.15 en 12.45 
uur. Om 08.25 en 12.55 uur gaan de kinderen samen met de leerkracht naar binnen zodat om 08.30 en 13.00 

http://www.bs-kameleon.nl/
http://www.meerderweert.nl/
http://www.meerderweert.nl/
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 

 

18 

uur de lessen kunnen starten. De ouders van groep 1&2 zijn van harte welkom om met hun kind mee naar 
binnen te komen. Om 12.00 en om 15.00 uur brengen de leerkrachten de kinderen naar buiten om naar huis 
te gaan.  
 
VSO/BSO (Voor- en naschoolse opvang) 
In samenwerking met Humankind bieden we op onze school  
peuteropvang ‘KOELEKÖPKES’ en voor-/naschoolse opvang 
‘DE REGENBOOG’ aan. Meer informatie vindt u op onze 
website www.bs-kameleon.nl. 
 
Communie en vormsel 
De voorbereiding van de Eerste Heilige Communie in groep 4 en het vormsel in groep 8 gebeuren in 
samenwerking met de St. Martinus parochie. Geïnteresseerde ouders kunnen zich via school aanmelden 
waarna de begeleiding overgenomen wordt door Deken Franken. De voorbereidingen vinden buiten schooltijd 
plaats.  
 
Fietsen 
Kinderen die buiten loopafstand van school wonen en met de fiets komen kunnen hun fiets stallen in de 
overdekte stalling aan de Regulierenstraat. Kinderen die binnen loopafstand van school wonen vragen we om 
te voet naar school te komen. 
 
Foto en video 
Regelmatig worden op school foto’s gemaakt van verschillende activiteiten die we plaatsen op onze 
communicatiekanalen. In het kader van de AVG doen we dit in overleg met ouders. Bij het kopje ‘AVG en 
privacy’ leest u hier meer over. 
 
Gevonden voorwerpen 
De spullen die wij in of rond de school en gymzaal vinden worden verzameld op het bankje, naast de 
brievenbus in de hal van school. Wij verzoeken spullen van de kinderen zoveel mogelijk te voorzien van naam 
zodat gemakkelijker ze bij de eigenaar terugbezorgd kunnen worden.  
 
Gym 
De groepen 3 t/m 8 krijgen wekelijks gymles van een vakleerkracht van Punt Welzijn. Deze lessen worden 
verzorgd op maandag- en dinsdagmiddag in de naastgelegen gymzaal. Tijdens de gymlessen dragen de 
kinderen sportkleding en gymschoenen. Gymschoenen mogen alleen binnen gedragen worden. 
 
Huiswerk 
Om onze kinderen langzaam voor te bereiden op het voortgezet onderwijs wordt vanaf groep 5 heel af en toe 
huiswerk meegegeven, waarbij de kinderen leren voor een toets. Vanaf groep 7 wordt het huiswerk met enige 
regelmaat meegegeven. Zo kunnen de kinderen extra oefenen en beetje bij beetje wennen aan het ritme van 
huiswerk maken na school op het VO.  
 
Hoofdluis 
Alle leerlingen worden de eerste schooldag na een vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Deze controle wordt 
uitgevoerd door ouders. Om hun taak gemakkelijk te maken vragen we aan u om op de controle dag (zie 
schoolkalender) geen complexe kapsels en vooral geen gel of haarlak te gebruiken.  
 
Leerplicht en verlof 
Kinderen mogen volgens de Wet op het Basisonderwijs vanaf de dag dat ze 4 jaar worden, officieel 
ingeschreven worden op school. Ze zijn dan nog niet leerplichtig. Kinderen vanaf 5 jaar zijn, vanaf de eerste 
schooldag van de maand volgend op hun verjaardag, leerplichtig.  
Binnen de leerplichtwet is het mogelijk extra verlof te geven buiten de schoolvakanties. Er moet dan wel 
sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld: 

http://www.bs-kameleon.nl/
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- Als het kind (langdurig) ziek is. 
- Als het kind vanwege het beroep van één van de ouders alleen buiten de schoolvakanties op vakantie 

kan gaan. 
Voor een gezinsvakantie buiten de schoolvakantie mag de school eenmaal per schooljaar verlof 
verlenen. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard 
van het beroep en de verlofperiode van de ouder blijkt. Deze aanvraag moet tenminste acht weken 
van tevoren worden ingediend, maximaal 10 dagen beslaan en niet in de eerste twee weken van het 
schooljaar vallen. 

- Als het kind door ‘andere bijzondere omstandigheden’ niet naar school kan komen. Te denken valt 
aan een huwelijk, jubileum of overlijden binnen de familie. Hieronder valt niet: vakantie in een 
goedkope periode of een speciale aanbieding, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met 
verkeersdrukte of verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.  

 
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld door de directeur. Bij twijfel wordt de aanvraag 
doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar die in overleg met de directeur een besluit neemt. Het ‘meld- en 
verzuimprotocol leerplicht voor basisonderwijs’ ligt op school ter inzage. 
 
Mobiele telefoons 
Kinderen mogen geen mobiele telefoons meenemen naar school. Uitzonderingen hierop zijn: als een kind ver 
van school woont en alleen op en neer reist, als de leerkracht aangeeft dat gebruik van mobiele telefoons 
nodig is voor een les. In het eerste geval, als ouders, graag even kortsluiten met de leerkracht. In het tweede 
geval zal de leerkracht dit vooraf communiceren met ouders via ouderportaal. Hoe dan ook geldt schade bij 
het meenemen van mobiele telefoons door kinderen op eigen risico en verantwoordelijkheid van de 
ouders/verzorgers. 
 
Overblijven 
Onze kinderen hebben de mogelijkheid om alle dagen van de week over te blijven behalve op woensdag.  
De kinderen eten onder begeleiding van overblijfkrachten hun zelf meegebrachte GEZONDE lunch op. Wij 
bieden thee, melk of water aan. Mocht uw kind iets anders willen drinken dan kan dat in overleg met school. 
Na de lunch spelen de kinderen onder begeleiding van de overblijfkrachten buiten. De kosten bedragen €1,50 
per keer. Bij voorkeur maakt u het overblijfgeld over via de bank zodat uw kind niet met contant geld over 
straat hoeft. Aanmelden kan via het ouderportaal. Neemt u, bij vragen, gerust contact op met de 
overblijfcoördinator Arlette Gielen via telefoonnummer 0495-533086 of per mail via a.gielen@bs-kameleon.nl  
 
Ouderbijdrage 
De ouderraad organiseert gedurende het jaar allerlei leuke activiteiten. Voorbeelden zijn de Sinterklaas-
/Kerstviering en de schoolreis. Ook ondersteunen ze tijdens tal van andere activiteiten. Omdat het 
organiseren van al deze activiteiten geld kost, wordt er jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor dit 
schooljaar bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage €25,- per kind.  
 
Ouderportaal 
Wij vinden het belangrijk om een goede communicatie met u als ouders te onderhouden. Voor heel veel 
zaken kunt u gewoon binnenlopen. Een aantal zaken communiceren we echter ook graag digitaal. Denk dan 
aan: ouderbrieven, leerling- & groepsinformatie en bijv. het plannen van ouder/kindgesprekken met de 
leerkracht. Hiervoor gebruiken we de app ‘ouderportaal’. Deze is eenvoudig te installeren op uw telefoon of 
computer. Indien u hulp nodig heeft bij het installeren, helpen wij u graag. 
Als ouder beheert u bepaalde gegevens van uw kind. U kunt zelf aangeven welke informatie zichtbaar is voor 
andere ouders. Zo is het b.v. mogelijk voor ouders die niet meer bij elkaar zijn om aan te geven dat de ene 
ouder geen inzicht heeft in de gegevens van de ander.  
De volledige handleiding voor het gebruik van het ouderportaal kunt u downloaden via de website. 
 
 
 

mailto:a.gielen@bs-kameleon.nl
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Schoolreis 
Aan het einde van ieder schooljaar gaan alle groepen op schoolreis. Deze activiteit wordt georganiseerd door 
de ouderraad en de kosten hiervoor worden betaald van de ouderbijdrage. Waar we naartoe gaan is altijd een 
verrassing.  
 
Schooltijden 
Op onze school zien de schooltijden er als volgt uit: 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

OCHTEND 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.15 08.30-12.00 08.30-12.00 

MIDDAG  13.00-15.00 13.00-15.00  13.00-15.00 
1-4 – vrij 
5-8 – 13.00-15.00 

 
Trakteren/verjaardag 
Als je jarig bent is het feest en dat mag gevierd worden. Wij willen gezond gedrag bevorderen en stimuleren 
daarom een gezonde traktatie. U kunt de traktatie meegeven aan uw kind. De leerkracht maakt ergens op die 
dag tijd om de verjaardag van uw zoon/dochter te vieren.  
 
Vakanties, vrije dagen en studiedagen 
Zie schoolkalender op de site of op ouderportaal. 
 
Verbruiksmaterialen 
Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen de materialen die zij nodig hebben om in de klas te 
kunnen werken. Vanaf groep 5 vragen we de kinderen om een 4-rings klapper aan te schaffen. Hier zullen de 
leerkrachten u over benaderen. Daarnaast krijgen de kinderen eenmalig oordopjes aangeboden voor het 
werken op de Ipads. Mochten deze kapot gaan dan vragen we óf om zelf dopjes mee te nemen óf een kleine 
bijdrage voor nieuwe oordopjes. 
 
Verzekering 
Voor alle leerlingen, (ondersteunend)onderwijzend personeel, stagiaires en hulpouders van onze school is een 
collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Zij zijn tijdens schoolactiviteiten verzekerd voor 
ongevallen met persoonlijk letsel. Ook buiten het schoolgebouw en tijdens vervoer (bijv. excursies) geldt de 
verzekering. Indien er sprake is van schade- door ongeval of andere omstandigheden- neem dan altijd contact 
op met de school. Uw eigen verzekering gaat daarbij altijd ‘voor’. In de schoolpolis zijn beperkte bedragen 
opgenomen. Indien u er behoefte aan hebt om aanvullend (of voor hogere bedragen) te verzekeren, dan is 
dat mogelijk.  
Daarnaast heeft de school een collectieve algemene aansprakelijkheidsverzekering voor leden van de 
oudervereniging, leden van de MR en alle andere personen die werkzaamheden in of ten dienste van school 
verrichten. De complete tekst betreffende de verzekeringen ligt op school ter inzage. 
 
Ziekmelden  
Uw kind kan een keertje ziek zijn. Graag horen wij dit dan voor 08.30 uur. Dit kan via ouderportaal of via een 
telefoontje op nummer 0495-533086. Is uw kind zonder bericht afwezig dan zullen wij contact met u zoeken.  
 
Zwemmen /Swim 2 play 
Swim2Play sluit aan bij het bewegingsonderwijs en de visie op bewegen van onze school. 5 keer per jaar gaan 
we met álle groepen naar de IJzeren man om deel te nemen aan de zwemlessen ‘Swim2Play’. De lessen zijn 
gericht op het zelfredzaam worden in het water. Er worden geen eisen gesteld aan zwemtechnieken. 
Natuurlijk bent u als ouder/verzorger van harte welkom om te komen kijken. Info: www.swim2play.nl. Data: 
schoolkalender. 
 
 

http://www.swim2play.nl/
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ONZE STICHTING MEERDERWEERT 
 
Algemene zaken 
De stichting MeerderWeert is eindverantwoordelijk voor veertien reguliere scholen en één speciale 
basisschool in de gemeenten Weert en Nederweert. De stichting heeft als doel goed, duurzaam en boeiend 
onderwijs te geven. 
  
De volgende basisscholen maken deel uit van MeerderWeert: 
Weert:   Aan de Bron, IKC Leuken, de Kameleon, Odaschool, IKC Laar, Joannesschool, St. Laurentius,  

de Firtel en SBO het Palet. 
Nederweert:      IKC de Kerneel, de Bongerd, Budschop, de Schrank, de Tweesprong en de Zonnehof. 
  
Met 300 werknemers, en een exploitatieomzet van 15 miljoen aan subsidiegelden is MeerderWeert één van 
de grotere werkgevers in de regio. 
Onderwijs is altijd in ontwikkeling. Dit vraagt besluitvorming over uiteenlopende zaken. De Raad van Bestuur 
neemt die besluiten niet eenzijdig. De Raad van Toezicht, de directieraad (directeuren basisscholen 
MeerderWeert) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad worden betrokken in het 
besluitvormingsproces. 
Voor de stichting brede ondersteuning op uitvoerende, administratieve en beleidsvoorbereidende taken is 
een stafbureau ingericht genaamd Amenso. De dagelijks uitvoerende leiding op de scholen is in handen van 
de directeur van de school. 
 
Inspectie 
De taken van de Onderwijsinspectie zijn:  
- het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften; 
- het bekend blijven met de toestand van het onderwijs. Dit gebeurt onder andere door bezoeken aan 

de scholen, het opstellen van toezichtarrangementen en het verstrekken van inspectierapporten; 
- het bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs. Dit gebeurt onder andere door overleg met 

het bevoegde gezag (schoolbestuur); 
- het schoolteam en de besturen van gemeente en provincie; 
- het doen van voorstellen aan de Minister; 
- het verrichten van andere wettelijke taken. 
Verdere informatie vindt u via: info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl of belt u met 0800-8051 (gratis). 
 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt 
vertrouwensinspectie: 0900-111 3 111 (lokaal tarief). 
 
Convenant veilige school 
Alle basisscholen in Weert en Nederweert hebben het convenant 'De veilige school' ondertekend. Dit 
convenant is tot stand gekomen in samenwerking met scholen, de gemeenten, het bureau HALT en de politie. 
De overeenkomsten hebben vooral een preventief karakter. Het scheppen van een veilig schoolklimaat voor 
alle kinderen en medewerkers is het belangrijkste doel. 
Uiteraard voldoen onze scholen aan de eisen zoals die in de Arbowet verwoord staan.  
De gebouwen zijn voorzien van brandmelding- en inbraakpreventie installaties, er is een ontruimingsplan 
opgesteld en er worden regelmatig ontruimingsoefeningen gehouden. Daarnaast is een aantal leerkrachten 
opgeleid tot BHV’er (bedrijfshulpverlener) en zijn er (gediplomeerde) EHBO’ers op school aanwezig. 
 
Het bestuur van MeerderWeert vindt het belangrijk dat alle betrokkenen bij het onderwijs op onze scholen 
met hun vragen, op- en aanmerkingen en eventuele klachten serieus worden genomen. Wanneer dat in een 
vroeg stadium gebeurt met de direct betrokkenen kan dit meestal op de school zelf en vaak op relatief 
eenvoudige wijze worden opgelost. Hierdoor kunnen we samen de kwaliteit van het onderwijs en de goede 
gang van zaken op school waarborgen en waar mogelijk verbeteren.  

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Schroom dus niet om uw vragen te stellen en uw op- en aanmerkingen te laten horen. 
 
Klachtrecht 
Vanaf 1 augustus 1998 bestaat er een officiële klachtenregeling voor het basisonderwijs. Deze regeling geeft 
aan hoe er omgegaan dient te worden met officiële klachten van ouders, leerlingen en personeel. Het bestuur 
is ervan overtuigd dat er op onze scholen heel veel goede dingen gebeuren. We realiseren ons echter ook dat 
er omstandigheden kunnen zijn waarover u op- en aanmerkingen, vragen of misschien wel een klacht heeft. 
Natuurlijk gaat u bij problemen in eerste instantie naar de leerkracht van uw kind. Mocht dit niet tot de 
gewenste oplossing leiden, dan neemt u contact op met de directie. Indien nodig wordt u via de 
contactpersoon van uw school doorverwezen naar het bestuur of naar de door het bestuur benoemde 
vertrouwenspersoon. Indien gewenst kunt u vanzelfsprekend ook rechtstreeks contact opnemen met de 
vertrouwenspersoon. 
Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over onderwijskundige zaken, over leerkrachten, discriminerend gedrag, 
geweld, pesten of vermoedens van seksuele intimidatie. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang 
van zaken op de school kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie 
afgehandeld worden. Als dat door bepaalde omstandigheden en/of de ernst van de klacht niet lukt dan kan 
men een beroep doen op de klachtenregeling.  
De volledige klachtenregeling vindt u op onze website www.meerderweert.nl en www.bs-kameleon.nl  
 
Informatie voor gescheiden ouders 
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het 
uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie 
dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de 
wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. 
Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is de 
situatie het makkelijkst. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind. 
Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt het niet 
anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. Het is prettig als zij ook samen naar een 
oudergesprek komen zodat ze ook exact dezelfde informatie krijgen.  Als deze ouders niet gezamenlijk op een 
ouderavond komen, vragen wij wel of de ouder waar het kind het minst verblijft, zelf contact opneemt met 
school voor een afspraak. Via een extra schoolgids zijn zij van alle data voor gesprekken op de hoogte. 
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De ouder 
zal daar echter wel zelf om moeten vragen.  
De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouders. Als het gaat om de vader, moet deze 
bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie, ook niet als hij erom 
vraagt. 
Deze ouders hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en 
omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en evt. sociaalpedagogische ontwikkelingen op 
school. Als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders ook geen 
recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven 
van informatie aan een ouder het kind zal schaden. 
 
Beleidsdocumenten en verantwoording 
Voor meer informatie per onderwerp verwijzen wij u naar onze website: www.meerderweert.nl >> 
ouders/schoolgids.  
 

Inrichting Stichting MeerderWeert 
Basisschool de Kameleon valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting MeerderWeert. Meer informatie 
over de organisatorische inrichting van MeerderWeert (algemene informatie, bestuursfilosofie, Raad van 
Bestuur, Raad van Toezicht, administratie Amenso en GMR) vindt u terug op: 

 www.meerderweert.nl >> 'meerderweert' en ouders/schoolgids/inrichting. 
 
 

http://www.meerderweert.nl/
http://www.bs-kameleon.nl/
http://www.meerderweert.nl/
http://www.meerderweert.nl/
http://www.meerderweert.nl/
http://www.meerderweert.nl/Inrichting-MeerderWeert
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Beleidsdocumenten en verantwoording 
Op onze website onder het kopje MeerderWeert treft u de belangrijkste beleidsdocumenten, waaronder het 
koersplan, het jaarverslag en de jaarrekening aan. 

Zie: www.meerderweert.nl >> ouders/schoolgids/beleidsdocumenten 
 
Speerpunten voor MeerderWeert 

In 2019 is het koersplan 2019-2023, met als kernthema: ‘MeerderWeert midden in de samenleving’ 
vastgesteld. Als speerpunten voor de komende jaren zijn benoemd: verbinding, talentontwikkeling door 
boeiend onderwijs, duurzame schoolontwikkeling en eigenaarschap en (professionele) ruimte.  
 Zie: www.meerderweert.nl >> ouders/schoolgids/beleidsdocumenten 
 

Integraal KindCentrum (IKC) 
MeerderWeert stimuleert alle scholen binnen de stichting zich te ontwikkelen tot een integraal kindcentrum. 
Bij een aantal scholen wordt dit al concreet in uitvoering gebracht. Het bijzondere aan een IKC is de intensieve 
samenwerking tussen verschillende partijen die allen de ontwikkeling van het kind als centraal uitgangspunt 
hebben. Zie: www.meerderweert.nl >> ouders/schoolgids/IKC 
 

Algemene zaken 
Op onze website vindt u ook informatie over algemene zaken zoals: leerplicht, verlofregeling, schorsing en 
verwijdering, verzekeringen, gedragscode, AVG privacybeleid, klachtenregeling, onderwijsinspectie, 
sponsoring, ouderbijdragen en kunst&cultuur op school. 

Zie: www.meerderweert.nl >> ouders/schoolgids/algemene zaken 
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