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Voor u ligt de schoolgids 2022-2023 van sbo De Piramide te Gennep. Met deze schoolgids geven wij 
informatie over onze school.

Onze school is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). De kinderen op onze school komen 
meestal uit het reguliere basisonderwijs. Daar is vaak met veel extra ondersteuning gewerkt aan de 
ontwikkeling van het kind. Als die extra ondersteuning niet voldoende blijkt te zijn, volgt er vaak een 
aanmelding voor onze school.

Deze schoolgids is bedoeld om u informatie te geven over onze school, over wat u van onze school kunt 
verwachten en wat onze school voor uw kind(eren) kan betekenen op het gebied van onderwijs en 
leerlingenondersteuning. 
Naast deze schoolgids krijgt u jaarlijks een extra informatieboekje in de vorm van een kalender. Hebt u 
na het lezen van deze schoolgids vragen, of suggesties om de inhoud te verbeteren, neem dan gerust 
contact op met de directie, leerkrachten of leden van de ouder- of medezeggenschapsraad. De 
schoolgids van een school die in beweging is, is immers nooit af. Wij horen graag uw opmerkingen, 
zodat deze schoolgids optimaal zal gaan voldoen aan uw verwachtingen.

Team sbo De Piramide

Voorwoord
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Contactgegevens

School voor Speciaal Basisonderwijs De 
Piramide
Martinushof 21
6591DM Gennep

 0485519025
 http://www.sbo-piramide.nl
 info.piramide@lijn83po.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Cristel Boer info.piramide@lijn83po.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Lijn 83 primair onderwijs
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 2.144
 http://www.lijn83po.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting SWV Primair passend Onderwijs Noord-Limburg.
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Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

116

2021-2022

Kenmerken van de school

ontwikkeling

respectgezamenlijkheid

Missie en visie

Missie:

SBO De Piramide is een school, bedoeld voor kinderen met speciale behoeften van didactische of 
pedagogische aard. Behoeften waaraan de basisscholen in het samenwerkingsverband niet of in 
onvoldoende mate tegemoet kunnen komen. 

Binnen het samenwerkingsverband hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid. Enerzijds door 
het verzorgen van onderwijs aan de kinderen met speciale behoeften en anderzijds doordat we een 
actieve rol willen spelen in het stimuleren en ondersteunen van scholen bij het goed omgaan met 
verschillen tussen kinderen. 

Wij willen een sociale school zijn, waar kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers respect voor elkaar 
hebben. Een plek waar iedereen met plezier naar toe komt en waar iedereen zich veilig en geborgen 
voelt. Kinderen komen er om zich verder te ontwikkelen. Leerkrachten en leerlingen zijn gemotiveerd. 
Ze leren van en met elkaar en iedereen maakt gebruik van zijn/haar kwaliteiten. We zorgen voor een 
rijke leeromgeving. Wij zijn een school waar leerkrachten zich blijven ontwikkelen en in een goede sfeer 
met elkaar samenwerken om kinderen te leren het beste uit zichzelf te halen. Elk kind moet zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. We streven ernaar om onderwijs op maat voor elk kind te verzorgen.

Tevens heeft onze school ook een opvoedende taak. Wij stellen onze kinderen in staat om zelfstandige 
en verantwoordelijke mensen te worden; ontwikkeling van het ‘mens-zijn’ als totaal vinden wij zeer 
belangrijk. Hierbij werken we zo goed mogelijk samen met de ouders/verzorgers.      

1.2 Missie en visie
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Ons motto is: 'Kinderen op aan te zetten' 

We willen samen met ouders/verzorgers het kind leren het beste uit zichzelf te halen. We zien het als 
onze taak de leerlingen van onze school te begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfstandig 
functionerende volwassenen.      

Ieder kind is anders en dat mag 

• Het kind staat centraal. 
• Ieder kind heeft talenten. 
• De mogelijkheden van de leerling vormen het uitgangspunt voor het leer- en 

ontwikkelingsproces. 
• Elke leerling heeft recht op ondersteuning en onderwijs op maat in een inspirerende en veilige 

omgeving. 
• We stimuleren de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de 

leerling. 
• We willen leerlingen steeds meer 'eigenaar' maken van hun leren.
• Kinderen gaan met plezier naar school.  

Een goede school maken we met zijn allen

• We streven naar een professionele cultuur. Ons team bestaat uit professionals. 
• Een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers, 

vormt de basis voor een goed schoolklimaat.
• Wij zijn ons bewust dat het tonen van voorbeeldgedrag belangrijk is. Zelf positief gedrag laten 

zien en voordoen is het meest basale wat je als leraar kan doen.
• We zijn duidelijk over onze rol: het is belangrijk dat kinderen weten en voelen dat ze worden 

geaccepteerd als persoon en groepsgenoot, maar dat bepaald gedrag ongewenst en niet 
toegestaan is. We geven dus geen kritiek op de persoon, maar aanwijzingen voor beter gedrag.

• We zijn positief en hebben hoge verwachtingen. Belangrijk is dat een leerling niet alleen 
succeservaringen opdoet, maar ook in staat wordt gesteld om deze ervaringen zelf en vaak te 
“organiseren”. Zo leert de leerling dat hij controle kan krijgen over het opdoen van 
succeservaringen en we leren hem om hulp te vragen. 

• Al onze handelingen zijn gericht op groei van de kinderen in de breedste zin van het woord. 
• Het zoveel mogelijk behalen van de kerndoelen vormen daarvoor ons uitgangspunt.

KernwaardenVoor het team en de ouders/verzorgers staan de kernwaarden gezamenlijkheid, respect 
en ontwikkeling centraal op De Piramide. We vinden dat we op de volgende manieren invulling geven 
aan deze uitgangspunten: 

Gezamenlijkheid
We creëren een positieve sfeer. We maken samen met de leerlingen duidelijke regels en houden ons 
daar aan. Met u als ouder/verzorger gaan we voor de loopbaan die uw kind op onze school heeft, een 
‘pedagogisch partnerschap’ aan. U maakt ons medeverantwoordelijk voor een deel van de opvoeding 
van uw kind. Wederzijdse betrokkenheid bij de opvoeding vinden we heel belangrijk. In het begin van 
het schooljaar is er extra aandacht voor groepsvorming.  

Respect
We hebben aandacht voor het individuele kind. We zorgen voor ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheid en initiatieven bij de leerlingen. We hanteren positief taalgebruik naar de 
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leerlingen en verwachten ook van hen dat ze dit onderling doen. We hebben begrip voor de 
achtergrond van leerlingen. Fouten maken mag. We leren hiervan. 

Ontwikkeling
We doen er alles aan om uw kind te leren het beste uit zichzelf te halen, op cognitief, creatief en sociaal 
gebied. We blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied en maken een 
afweging of deze van toegevoegde waarde kunnen zijn voor ons onderwijs. We benutten elkaars 
kwaliteiten.
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De groepsgrootte is gemiddeld 14 tot 16 kinderen. Afhankelijk van de problematiek in een bepaalde 
groep kan hiervan worden afgeweken. Wij bieden op onze school dezelfde vakken aan als op de 
reguliere basisschool. 
Voor spelling, rekenen en deels voor lezen werken we in niveaugroepen. Het komt namelijk vaak voor 
dat een kind het ene vak beter beheerst dan het andere. Daarom volgen sommige kinderen het ene vak 
in een lagere en het andere vak in een hogere niveaugroep. Ieder kind kan daardoor onderwijs volgen in 
die groep die het best aansluit bij zijn/haar niveau. Deze "leervakken" worden in de ochtend gegeven, 
omdat 's morgens de concentratie beter is. 's Middags werken de kinderen in hun stamgroepen en 
komen de overige vakken zoals wereldoriëntatie, verkeer, expressie en dergelijke aan bod in hun eigen 
groep. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Rekenen en wiskunde
2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
4 u 10 min 4 u 10 min

Zintuiglijke oefening 
Ontwikkelingsmateriaal 2 u 30 min 2 u 30 min

SEO Wereldoriëntatie
3 u 15 min 3 u 15 min

Verkeer
30 min 30 min

Creatieve vakken
2 u 15 min 2 u 15 min

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Spel
4 u 35 min 4 u 35 min

Lichamelijke oefening, 
spel en beweging

5 u 15 min 5 u 15 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Aangezien we ook werken rondom thema's, vindt er veel integratie van vakken plaats binnen de lessen 
en groepen.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 u 40 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min

Taal
4 u 50 min 7 uur 6 u 30 min 6 u 30 min 6 uur 6 uur 

Rekenen/wiskunde
4 u 35 min 4 u 35 min 4 u 35 min 4 u 35 min 4 u 35 min 4 u 35 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 40 min 40 min

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Kennisgebieden SEO 
WO 3 u 40 min 4 u 25 min 4 u 25 min 4 u 25 min 4 u 45 min 4 u 45 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren 
we zelf. 

Als streekschool krijgen we leerlingen vanuit het gehele voedingsgebied. Afhankelijk van waar een 
leerling vandaan komt en zijn/haar leeftijd, hebben wij hierbij contact met de 
kinderopvangorganisatie/peuterspeelzaal.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Gezien onze populatie vinden we het als team belangrijk om jaarlijks een onderwerp m.b.t. gedrag op 
te nemen in ons jaarplan. Voor 2022-2023 zal dit onderwerp zich richten op omgaan met moeilijk 
gedrag, gericht op eigen handelen van de professional.
Daarnaast staan de volgende thema’s op ons ambitielijstje: 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Verlof personeel

Bij verlof wordt vervanging zoveel mogelijk intern geregeld. Als dit niet lukt, dan wordt er soms een 
groep opgedeeld of er wordt een beroep gedaan op de Vervangerspool.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het 
taalgebruik

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Wij werken met een uitgebreid team van onderwijzend personeel (leerkrachten) en 
onderwijsondersteunend personeel (onder andere onderwijsassistenten, intern begeleiders en 
logopediste). Ook hebben we een vaste administratief medewerkster en 2 conciërges die enkele dagen 
per week aanwezig zijn.
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• Aandacht voor de didactische leerlijnen binnen school (2022-2023: Taal) 
• Borgen vernieuwde Rekenmethode en Spellingmethodiek 
• Meer inzet van actieve werkvormen zoals gebruik materialen, spellen en bewegingsactiviteiten 
• Onderhouden van een goed pedagogisch klimaat 
• De inhoudelijke samenwerking verder ontwikkelen met de partners binnen het 

KindExpertiseCentrum (KEC) Ganapja 
• Verder ontwikkelen van het gebruik van het (digitale) LVS (ParnasSys) 
• Invoering van het Ouderportaal    

Er zijn voor het schooljaar 2022-2023 twee gezamenlijk studiedagen gepland met de scholen binnen 
het KEC Ganapja. Deze gezamenlijke studiemomenten staan in het teken van ontmoeten en 
samenwerken. 

Alle doelen zijn opgenomen in het jaarplan en bijbehorende activiteiten zijn verdeeld over het gehele 
schooljaar. Zo worden er een aantal trainingen gevolgd, zowel teambreed als individueel, hebben we 
een aantal studiedagen waarin we samen aan de slag gaan met een thema en zijn er werkgroepen die 
deze activiteiten aansturen. We borgen de uitkomsten en afspraken in borgingsdocumenten. 

Tijdens de studiedag op 21 juni 2023 kijken we terug naar het afgelopen schooljaar en bekijken we of en 
hoe we de gestelde doelen behaald hebben. Vaak komen er gedurende het schooljaar ook andere 
zaken op ons pad, die nemen we ook mee in de evaluatie aan het einde van het schooljaar. Op basis van 
deze evaluatie kiezen we de nieuwe thema's, speerpunten en/of doelen voor het volgende schooljaar.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Onze school is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12/13 
jaar, die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Meer zorg dan de gewone basisschool op dat 
moment kan bieden. 

Het sbo is een onderwijs-ondersteuningsarrangement van het samenwerkingsverband op niveau 3. Dit 
betekent dat het sbo binnen het samenwerkingsverband dient als (extra) specialistische ondersteuning. 
Er kan alleen gebruik worden gemaakt van deze ondersteuning als er een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) is afgegeven. Dit gebeurt door het Ondersteuningsloket. Daarna bepaalt De Piramide in 
samenspraak met ouders/verzorgers op welk tijdstip het kind kan worden toegelaten.

De Piramide wordt bezocht door ± 110-120 leerlingen. Voor het merendeel komen deze kinderen uit de 
gemeentes Gennep, Bergen of Mook. Onze school is bedoeld voor kinderen die problemen 
ondervinden:

• doordat ze moeite hebben met het abstract denken in het algemeen en daardoor moeite hebben 
met vakken als lezen, rekenen, schrijven enz.; 

• op een speciaal aanwijsbaar gebied van het verstandelijk functioneren, bijvoorbeeld lezen of taal; 
• doordat ze erg impulsief zijn en zich moeilijk kunnen concentreren, hoewel ze een gemiddelde 

aanleg hebben; 
• doordat het tempo op de basisschool te hoog ligt; 
• doordat het kind het moeilijk vindt om met andere kinderen om te gaan. 

Bovenstaande moeilijkheden roepen vaak weer andere problemen op, zoals onzekerheid en faalangst, 
het gevoel onhandig of dom te zijn. Sommige kinderen worden druk en lastig, anderen trekken zich 
juist stil en verdrietig terug. Vaak zegt men dat het moeilijke kinderen "zijn". Meestal echter blijkt dat 
ze het gewoon moeilijk "hebben". Het kind heeft behoefte aan meer individuele en/of afgestemde 
aandacht, omdat het als gevolg van een leerprobleem of emotioneel probleem in de knel is komen te 
zitten. 

Niet alle kinderen die het moeilijk hebben, kunnen op sbo De Piramide worden geplaatst. Als, na 
onderzoek, gebleken is dat onze school geen passend antwoord kan geven op de hulpvraag van het 
kind, zal een andere school geadviseerd worden.   

Het team van De Piramide loopt niet zo snel tegen grenzen aan, omdat het team vaak in 
gezamenlijkheid naar oplossingen zoekt en elkaar raadpleegt voor tips. Problematieken rondom 
acting-out gedrag van kinderen vormen wel een zodanig probleem dat men merkt dat er 
handelingsverlegenheid kan ontstaan. Het team geeft aan dat de grenzen van het kunnen voorzien in 
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de onderwijsbehoeften is bereikt, als er sprake is van de volgende omstandigheden en/of condities:

• Indien de veiligheid en het welbevinden van het kind, de andere kinderen, de leerkrachten en/of 
de omgeving niet meer gewaarborgd kan worden. 

• Als de aard van ondersteuningsbehoefte te specifiek en te specialistisch is. M.a.w. de 
ondersteuningsvraag van het kind overstijgt het ondersteuningsaanbod van de school.

Te denken valt dan aan: 

• Kinderen waarbij de leerachterstand dusdanig groot is en de intelligentie geen compenserende 
factor is.  

• Kinderen die 1 op 1 begeleiding dienen te hebben. 
• Kinderen die geen contact maken met andere kinderen en leerkrachten. 
• Kinderen die niet leerbaar zijn, en geen gevoel voor interventies hebben. 
• Kinderen waarbij gewetenloosheid is vastgesteld. 
• Kinderen die fysiek geweld plegen, geen gevoel voor autoriteit bezitten en die de veiligheid in de 

groep aantasten.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

• Logopedist

Op De Piramide is er een Intern Begeleider, een Intern Begeleider & Orthopedagoog en een 
Logopedist.

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

Beide Intern Begeleiders (en Orthopedagoog) richten zich ook op de begeleiding van de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de leerlingen en adviseren waar nodig.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Komend schooljaar starten wij met een extra niveaugroep voor Spelling en voor Rekenen, waarin we 
leerlingen meer gaan bedienen op een praktische manier, onder andere gericht op reflexen en 
psychomotorische ontwikkeling. Wij hopen hiermee beter aan te kunnen sluiten bij de 
ondersteuningsbehoefte van een aantal specifieke leerlingen.
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Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

De twee Intern Begeleiders begeleiden en adviseren waar nodig.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Fysiotherapeut

• Pedagogisch educatief professional

We werken nauw samen met een kinderoefentherapeut en een Psychomotorisch therapeut. Beiden 
begeleiden leerlingen (met een indicatie) ook onder schooltijd op school. Hierbij wordt goed 
afgestemd met ouders/verzorgers en school. 

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Binnen de school wordt er bewust niet gewerkt met een anti-pestprogramma. Er wordt gewerkt vanuit 
het preventieve.

Om te leren van en met elkaar maken we gebruik van:  

• Handelingsgerichte procesdiagnostiek, 
• De interactiewijzer,
• Groepsplan Gedrag en SEL (Kees van Overveld),
• Methode A en B, 
• Sociaal gedrag, elke dag!    

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.
Deze nemen we jaarlijks af. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de teamleden zicht hebben op het 

12



sociaal emotioneel leren van de leerlingen. Dit betekent dat we hier ons jaarlijks in scholen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator C. Boer info@sbo-piramide.nl

vertrouwenspersoon M. van Raaij m.vanraaij@lijn83po.nl

3.3 Samenwerkingspartners

Sbo De piramide is een streekschool. We hebben contact met verschillende ketenpartners. Dit is 
afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van het kind en zijn/haar ouders/verzorgers. Ook is de 
woonplaats/gemeente van het kind hierin vaak leidend. 

Samenwerkingspartners

We werken vaak samen met voor - en vroegschoolse educatie, medische zorg, jeugdhulp en onderwijs 
(gerelateerde) instellingen. We werken regelmatig samen met arbeidsgerelateerde organisaties.

Samenwerkingsverband(en)

Wat is een samenwerkingsverband?
In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe het onderwijs voor ieder kind 
geregeld is. Wat heeft het kind nodig? Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan 
dat voor een aantal jaren wordt opgesteld. Scholen kijken samen wat er nodig is om voor alle 
leerlingen onderwijs te organiseren. En of het kind passend onderwijs kan krijgen in het 
basisonderwijs of juist in het speciaal onderwijs.

Onze school valt onder en werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsverband Website

Stichting Lijn 83 PO http://www.lijn83po.nl

St. SWV Primair Passend Onderwijs Noord-Limburg https://www.swvpo.nl
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Klachtenregeling

Heeft u een klacht, een vraag of een opmerking? Kom er dan meteen mee en blijf er niet mee 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Onze schooldeur staat altijd voor de ouders/verzorgers open als zij vragen, opmerkingen, suggesties of 
kritiek hebben. Zij kunnen een afspraak maken of telefonisch contact opnemen met de leerkracht, de 
intern begeleidsters, de directeur, enz. We willen de ouders/verzorgers graag zoveel mogelijk 
betrekken bij school en ervoor zorgen dat onze school ook hun school wordt. We proberen daar op veel 
manieren en op verschillende niveaus aan te werken.  

In het begin van elk nieuw schooljaar is er gelegenheid om kennis te maken met de groepsleerkrachten 
en om afspraken te maken over hoe de communicatie verder inhoud gaat krijgen gedurende het 
schooljaar. 

Er wordt ieder jaar een kennismakingsmiddag gehouden. Alle ouders/verzorgers worden in de 
gelegenheid gesteld om in een meer informele sfeer onder andere de leerkracht en eventueel andere 
ouders/verzorgers te spreken. Ook belangstellende opa's en oma's of andere betrokkenen zijn welkom! 
Daarnaast worden er ieder jaar in de eerste periode kennismakingsgesprekken gepland en gaan 
leerkrachten vaak op huisbezoek bij nieuwe leerlingen. 
Ook worden er gedurende het jaar verschillende informatiebijeenkomsten gehouden, zoals een 
informatiebijeenkomst speciaal voor ouders/verzorgers van de leerlingen in groep 3 of voor de 
ouders/verzorgers van uitstromende leerlingen.   

In bepaalde gevallen is er misschien behoefte om een meer uitgebreid gesprek te hebben, thuis of op 
school. Dat kan. Laat het ons even weten.

Om de ouders/verzorgers te laten zien waar we als school mee bezig zijn, zal er regelmatig een 
nieuwsbrief (Lees Mij) verschijnen om zodoende op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen 
de school. Ook heeft de school een website: www.sbo-piramide.nl. En niet op de laatste plaats: wij 
vinden het altijd prettig als wij samen met ouders/verzorgers bepaalde activiteiten en festiviteiten voor 
de kinderen kunnen organiseren. Hulp van ouders/verzorgers is hierbij niet te missen!

De school streeft naar een goed contact tussen ouders/verzorgers en school. Wij vinden het belangrijk 
dat u als ouders/verzorgers zich betrokken voelt bij het schoolgebeuren. Hierdoor kunnen wij 
samenwerken aan de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren). De wereld van thuis en die van 
school moeten zoveel mogelijk in elkaars verlengde liggen. Tegenstrijdigheden en conflicten doen 
afbreuk aan de harmonische ontwikkeling van de kinderen. Vandaar dat communicatie en informatie 
zo belangrijk is.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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rondlopen. De klacht kan gaan over (seksuele) intimidatie, agressie, pesten, kwaliteit of beleid van het 
onderwijs, of andere omstandigheden die bij u onvrede oproepen. In veel voorkomende gevallen kan 
een gesprek uitkomst bieden. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, dan zijn er een aantal 
stappen die genomen kunnen worden, waarbij de meeste problemen kunnen worden opgelost. 

Stichting Lijn 83 heeft de klachtenregeling opgesteld zoals geadviseerd door de Stichting 
Onderwijsgeschillen. Tevens is Stichting Lijn 83 -en daardoor ook onze school- aangesloten bij de 
klachtencommissie van deze stichting. 

Contactgegevens: 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs LKC Stichting Onderwijsgeschillen 
Postbus 851913, Utrecht  
Telefoon: 030-2809590  
Website: https://onderwijsgeschillen.nl  
Email: info@onderwijsgeschillen.nl  

De volledige tekst van de Klachtenregeling vindt u op de site van Stichting Lijn83: 
https://lijn83po.nl/Klachtenregeling

Elke school van onze stichting beschikt ook over minimaal één interne vertrouwenspersoon. Op onze 
school is dat Maartje van Raaij (intern begeleidster). Zij is bereikbaar via tel. 0485-519025.

De interne vertrouwenspersonen hebben de taak om ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten 
wegwijs te maken wanneer zij een klacht hebben, maar bemiddelen zelf niet. Jaarlijks maken de interne 
vertrouwenspersonen een verslag voor het bevoegd gezag, waarin anoniem het aantal en de 
afhandeling van de klachten is beschreven.  

Het bestuur van Stichting Lijn 83 primair onderwijs heeft voor alle scholen, die onder de stichting 
vallen, een overeenkomst afgesloten met BCO Onderwijsadvies voor de functie van externe 
vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders, leerlingen en 
medewerkers bij de behandeling van klachten en zijn onafhankelijk van Lijn 83 en de scholen. 

Contactgegevens: 
BCO Onderwijsadvies 
Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo 
Telefoon: 077-3519284 
Website: www.bco-onderwijsadvies.nl 

Wanneer er vragen, klachten of problemen zijn, dan is de juiste volgorde als volgt: 

• U neemt eerst contact op met de betreffende leerkracht(en) of andere betrokken medewerker 
van de school. 

• Vindt u geen gehoor of kunt u samen het probleem niet oplossen, dan gaat u met uw vragen, de 
klacht of het probleem naar de directie.        

• Blijft uw klacht of probleem bestaan, dan kunt u die voorleggen aan de interne 
vertrouwenspersoon van onze school. Er zal dan op korte termijn een gesprek plaatsvinden. 

• Als dat nog geen oplossing biedt, dan heeft u de mogelijkheid om de externe 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 12,50

Daarvan bekostigen we:

• Carnaval

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het realiseren van een schoolreisje.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

De ouderraad bestaat uit een groep ouders/verzorgers. Iedere ouder/verzorger kan zich kandidaat 
stellen. De ouderraad denkt mee over de ontwikkeling van de school en ondersteunt het team bij het 
organiseren en begeleiden van speciale activiteiten, festiviteiten en vieringen. Een en ander gebeurt 
altijd na overleg met en onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten.

vertrouwenspersoon te benaderen via BCO Onderwijsadvies of een klacht in te dienen bij het 
bevoegd gezag (het bestuur van Lijn 83) of bij de genoemde klachtencommissie 
Onderwijsgeschillen. Een klacht moet dan schriftelijk worden ingediend en ondertekend. 
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De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor verschillende activiteiten in en rondom de school, die 
de school nog leuker maken. Denk hierbij aan de vieringen met Sinterklaas, kerst en carnaval, maar ook 
het schoolreisje, de laatste schoolweek en/of speciale gebeurtenissen op school. Vaak kan er iets extra's 
gedaan worden van dit budget om deze momenten samen goed en leuk te vieren.

Alle kinderen mogen meedoen aan deze activiteiten. Ook als de vrijwillige ouderbijdrage niet is 
betaald. Wij mogen geen kinderen uitsluiten, maar dat willen wij ook niet! Iedereen doet mee en hoort 
erbij. 

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage betalen, zodat 
alle activiteiten ook bekostigd kunnen blijven worden en door kunnen blijven gaan.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Bij ziekte dient u zo spoedig mogelijk de school in te lichten, evenals het vervoersbedrijf van uw kind 
(als dat met de taxi naar school komt). Dat kan telefonisch of door een mailtje te sturen naar de 
leerkracht. Gelieve dit te doen vóór 8.30 uur, zodat de leerkracht op de hoogte is vóórdat de lessen 
beginnen. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlof moet worden aangevraagd bij de schooldirecteur. De school heeft daarvoor 
aanvraagformulieren, verkrijgbaar bij de administratie. Ook kunt u deze invullen via de website: 
www.sbo-piramide.nl onder het kopje Info. 
De directeur beslist of het verlof wordt verleend. Hierbij geldt de procedure van de algemene wet 
bestuursrecht. De procedure is daardoor aan regels gebonden. De directeur dient de beslissing altijd 
schriftelijk en met een duidelijke motivatie aan de ouders/verzorgers mee te delen. Wanneer de 
directeur overweegt om een negatief besluit te nemen, dan dient hij eerst de ouders/verzorgers te 
raadplegen. Tegen het besluit van de directeur kan binnen zes weken schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt bij het bestuur. 
Wanneer het kind van school wegblijft zonder toestemming en zonder goede reden, zal de directeur 
maatregelen nemen. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het verzuim van hun kind. Een 
kind is vanaf zijn/haar twaalfde jaar mede verantwoordelijk voor geregeld schoolbezoek. In sommige 
gevallen kan ook deze leerling aansprakelijk worden gesteld voor zijn/haar verzuim. Als een kind 
spijbelt, wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente ingelicht. Bij zeer ernstig verzuim kan de 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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leerplichtambtenaar besluiten om een proces verbaal op te (laten) maken. Heeft u vragen of 
opmerkingen over de leerplicht? Dan kunt u terecht bij de schooldirecteur of bij de leerplichtambtenaar 
van uw gemeente. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Als sbo-school is het ontwikkelingsperspectief een vast onderdeel binnen onze 
ondersteuningsbesprekingen geworden. Tijdens de groepsplanbespreking wordt structureel bekeken 
of de leerling de gestelde doelen (in het groepsplan) bereikt heeft en zich conform de prognose 
ontwikkelt. Minimaal één keer per jaar wordt tijdens een leerlingenbespreking specifiek naar het 
ontwikkelingsperspectief van iedere leerling gekeken.    

Via de volgende stappen werken we met de 1-zorgroute en tevens geven we aan hoe we het 
ontwikkelingsperspectief hierbij gebruiken.   

Stap 1: Verzamelen van leerlinggegevens in groepsoverzicht  

In groepsoverzichten van lezen, spelling en rekenen worden de gegevens over de resultaten van de 
leerlingen verzameld. Deze data geven zicht op de leerresultaten, leeropbrengsten en leerwinst die de 
leerlingen behalen na plaatsing op school. Bij technisch lezen, spelling en rekenen worden de scores in 
een schooloverzicht opgenomen. Dit schooloverzicht wordt binnen het team besproken. Welke 
interventies hebben gewerkt en zitten er hiaten in het aanbod? Maar vooral willen we zo ook het 
rendement van ons onderwijs kunnen volgen.   

Stap 2: Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Leerlingen die zich niet conform de prognose ontwikkelen. O.a. in het groepsoverzicht en groepsplan 
worden leerlingen gesignaleerd die de komende periode extra aandacht en begeleiding nodig hebben. 
Door leerlingen vroegtijdig te signaleren en adequaat te begeleiden kunnen vaak ernstige 
achterstanden voorkomen worden.       

Stap 3: Benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen

Doelen en aanbod zijn mede afgeleid van het lange termijn ontwikkelingsperspectief.   Om doelgericht 
de onderwijsbehoeften van leerlingen te kunnen benoemen en groepsplannen bij te stellen moet de 
leerkracht in staat zijn handelingsgericht te werken met leerlijnen of leerlijn-overzichten van de 
methoden. Dit doet een groot beroep op de professionaliteit van leerkrachten en veronderstelt dat de 
leerkracht van hoge verwachtingen uitgaat bij zijn leerlingen. Dat hij de belangrijkste leermomenten in 
de leerlijn kent en daar op in kan spelen. Dat hij kan vaststellen de minimumdoelen in de leerlijn en 
doelen kan schrappen die niet relevant zijn voor een bepaalde uitstroombestemming.   

Stap 4: Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften op basis van 
onderwijsbehoeften  

Het clusteren van leerlingen is een belangrijk aandachtspunt in de groepsbespreking. De leerkracht 
kijkt op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen welke subgroepjes samengesteld kunnen 
worden en geeft per groepje in het groepsplan aan welke doelen nagestreefd worden en wat het 
groepje aangeboden krijgt om deze doelen te bereiken. Binnen een bepaald cluster kunnen er in het 
groepsplan naar individuele leerlingen specifieke aandachtspunten geformuleerd worden. Een 

5 Ontwikkeling en resultaten
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clustering van leerlingen staat niet voor altijd vast. Het is belangrijk dat het clusteren van leerlingen 
flexibel gebeurt. Binnen onze SBO school met onze gedragsproblematiek moeten we bij het clusteren 
van leerlingen vaak rekening houden met de pedagogische onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld moeite met samenwerken of met zelfstandig werken. Andere 
leerlingen hebben behoefte aan veiligheid en structuur en hebben moeite met steeds wisselend 
samengestelde groepjes of steeds wisselende leerkrachten. Soms is het onwenselijk om bepaalde 
leerlingen in een groepje met elkaar te laten samenwerken. Tevens zijn er grenzen aan de 
differentiatiecapaciteit van iedere leerkracht. De clustering moet haalbaar en uitvoerbaar zijn voor de 
leerkracht.   

Stap 5: Opstellen van groepsplannen, keuzes in leerlijnen (doelen en aanbod) op basis van het 
ontwikkelingsperspectief

Voor de vakken technisch lezen, spelling en rekenen worden didactische groepsplannen opgesteld. De 
leerkracht stelt op basis van de gekozen clustering de groepsplannen op. Hij/zij wordt daarbij 
ondersteund door de intern begeleider. Het groepsplan vormt de basis van het planmatig werken in de 
groep, zodat de leerlingen optimaal profiteren van een aanbod dat past bij hun onderwijsbehoeften. 
Soms kan het voor een bepaalde leerling belangrijk zijn om op een bepaald onderdeel een specifiek 
aanbod te krijgen. Als dat zo specifiek is dat het niet in het groepsplan beschreven kan worden, wordt 
er een individueel handelingsplan opgesteld. Het handelingsplan vormt daarmee een soort 
verbijzondering van het groepsplan.   

Stap 6: Uitvoeren en evalueren van groepsplannen   

Het groepsplan is geen papieren tijger, maar een werkdocument. Dit is de basis voor het dagelijkse 
handelen van de leerkracht. Het groepsplan wordt daarmee actief gebruikt voor de planning van het 
onderwijs. Klassenbezoeken zijn essentieel voor wat betreft de uitvoering van de groepsplannen. De 
interne begeleiders krijgen zo zicht op wat de leerkracht aan ondersteuning en begeleiding nodig heeft. 
Klassenbezoeken door de intern begeleiders vinden plaats in de periode voor de groepsbespreking en 
naar aanleiding van vragen van de leerkracht over de uitvoering van het groepsplan. De evaluatie van 
het ‘oude’ groepsplan is de basis voor het opstellen van een nieuw groepsplan. Het groepsplan dient als 
basis voor de organisatie van het (dagelijkse) aanbod. Het is een werkdocument. Dit betekent dat er zo 
concreet mogelijk beschreven dient te worden hoe deze organisatie eruit ziet. Ook een invaller moet in 
staat zijn zonder al te veel moeite een groepsplan uit te voeren. 

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
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De school valt onder het speciaal basisonderwijs. In schooljaar 2021-2022 is voor de tweede keer 
middels Route 8 de eindtoets afgenomen. 

Resultaten Route 8 2021-2022:

• 27 deelnemers
• Behaalde niveaus:

PRO/VMBO BB: 15
VMBO BB/VMBO KB: 7
VMBO KB/VMBO GL-TL: 5

• Niveau 1F behaald:
Leesvaardigheid: 19
Taalverzorging: 18
Rekenen: 9

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vso 7,1%

PrO 35,7%

vmbo-b 28,6%

vmbo-b / vmbo-k 10,7%

vmbo-k 3,6%

vmbo-(g)t 3,6%

onbekend 10,7%

Eind schooljaar 2021-2022 stroomden er 27 leerlingen uit naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Zij 
zijn uitgestroomd met de volgende niveau-schooladviezen:

• PRO: 10
• VMBO-BB: 14
• VMBO-G/T: 2
• HAVO/VWO: 1

5.4 Sociale ontwikkeling
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Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Gezamenlijkheid

RespectVerbondenheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij willen een sociale school zijn, waar kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers respect voor elkaar 
hebben. Een plek waar iedereen met plezier naar toe komt en waar iedereen zich veilig en geborgen 
voelt. We creëren rust en ruimte voor iedereen. Er is tijd om te leren om te gaan met dingen die lastig 
zijn. Dit gebeurt met individuele kinderen maar ook op groepsniveau. Hierbij geven we overzicht, 
inzicht en uitzicht. Om gewenst gedrag te stimuleren, geven we het goede voorbeeld aan onze 
leerlingen en benoemen positief gedrag naar elkaar.

We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen hiervan. 

Dit doen we door:

• te werken aan een goed pedagogisch klimaat;
• afspraken met de kinderen in de groep te maken over hoe ze met elkaar omgaan; 
• gesprekken in de groep te houden over pesten, wat is pesten, hoe ontstaat pesten, wat zijn de  

gevolgen van pesten en wat kun je als klasgenoot doen om te helpen?  

Tevens maken we een sociogram, minimaal een keer per jaar. Dit geeft inzicht in de sociale positie van 
een leerling in de klas. 

Daarnaast hanteren we de volgende gedragsregels:

1.    Iedereen is anders. Dat mag!

2.    Fouten maken mag. Daar leren we van!

3.    We zorgen ervoor dat iedereen zich prettig kan voelen op school.

4.     We zorgen ervoor dat we fijn en veilig kunnen spelen en werken op school.

5.    We zorgen voor een opgeruimde school.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 
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We hebben naast de vakanties ook een aantal studiedagen en studiemiddagen:

Studiedagen (leerlingen vrij):

Woe 21-09-2022
Di 06-12-2022
Do 09-02-2023
Ma 03-04-2023
Vrij 07-04-2023 (Goede Vrijdag)
Woe 21-06-2023

Studiemiddagen (leerlingen vanaf 12:00 vrij):

Vrij 23-12-2022 (vrijdag voor de kerstvakantie)
Vrij 17-02-2023 (vrijdag voor de voorjaarsvakantie)
Vrij 14-07-2023 (vrijdag voor de zomervakantie)

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 22 oktober 2022 30 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 18 februari 2023 26 februari 2023

Tweede Paasdag 10 april 2023 10 april 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 29 mei 2023

Zomervakantie 15 juli 2023 27 augustus 2023
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