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Waarom ouders voor de Toermalijn kiezen
Creaochtend

Op deze groepsdoorbrekende ochtenden besteden we uitgebreid aandacht aan de creatieve en
technische competenties van onze leerlingen. Onder begeleiding van de leerkrachten en betrokken
ouders zijn de leerlingen bezig met drama, dans, koken, solderen, etc. De kennis en kunde van
ouders komt hierbij goed van pas!

Schoolkampen

De eerste weken van het schooljaar noemen wij ‘de Gouden Weken’. In deze weken leren de
kinderen elkaar en de leerkracht goed kennen. Doel is een jaar lang samenwerken. Onderdeel van dit
proces is het schoolkamp van groep 3 t/m 7. Met leuke activiteiten leren we samenwerken, elkaar te
helpen, rekening met elkaar te houden enz. Groep 8 gaat aan het einde van het schooljaar op kamp,
het zogenaamde schoolverlaterskamp.

Inloopochtenden voor ouders

Meerdere keren per schooljaar organiseren wij inloopochtenden voor ouders. De kinderen gaan om
8.30 uur naar hun klas en starten samen met hun leerkracht de dag op. Belangstellende ouders
drinken in de tussentijd een kopje koffie/thee in de aula. Vanaf 8.45 uur gaan de deuren open en zijn
ouders welkom om het onderwijs op de Toermalijn in de klas te volgen. Dit geldt niet alleen voor
ouders van onze leerlingen, maar zeer zeker ook voor ouders die op zoek zijn naar een school voor
hun kind(eren).

Mixen van groepen

Vanuit de gedachten: - verbreding van onderlinge contacten, - stimuleren van de sociale
ontwikkeling, - samenstelling van zo evenwichtig mogelijke groepen, mixen wij aan het einde van het
schooljaar, in ieder geval, de groepen 2, 4 en 6. Aan het einde van de schoolloopbaan kent “iedereen
– iedereen” omdat de kinderen allemaal wel eens bij elkaar in de klas hebben gezeten. (Bijlage 1:
procedure mixen)

Optredens/Presenteren

Presenteren is een vaardigheid die volgens vele deskundigen in de toekomst meer en meer van
belang gaat zijn. Jezelf mogen zijn, je creatief kunnen en mogen uiten, is wat wij stimuleren. Dit zien
we terug in spreekbeurten, boekbesprekingen, debat, enz. Maar vooral zien we dat terug in onze
presentatie vieringen op een aantal vrijdagen. Tijdens de presentatie viering treden we op voor
enkele andere groepen en vooral voor onze (groot)ouders. Om dan tot slot tijdens de eindmusical
van groep 8 nog één keer op het podium te mogen schitteren.
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Plusklas

Om tegemoet te komen aan de behoefte van de meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft onze school
een plusklas. Onder begeleiding van een hiervoor speciaal opgeleide leerkracht krijgen de kinderen
één keer per week in groepsverband begeleiding. De rest van de week werkt de leerling met zijn
verrijkingsmateriaal in de reguliere groep. Plusleerkracht, intern begeleider, groepsleerkracht, ouders
en kind evalueren regelmatig de vorderingen en het wel of niet continueren van de werkwijze.
(Bijlage 2: Ondersteuning voor kinderen)

Parelklas

De Toermalijn kent een Parelklas voor kinderen met een verstandelijke beperking (cluster 3). Onze
Parelklas leerlingen zitten zoveel als mogelijk in een reguliere klas, lekker bij hun leeftijdsgenoten, en
wanneer nodig in de Parelklas. Speciaal waar het moet, gewoon waar het kan. Dit is nu echt
onderwijs nabij de leefomgeving! Een klas waar wij trots op zijn! (Bijlage 2: Ondersteuning voor
kinderen)

Victor de Verkenner
Ga jij binnenkort naar obs de Toermalijn te Bavel? In de groep van Victor de Verkenner kun je alvast
wennen aan je nieuwe school, de meneren en juffen en de andere kinderen. Dit doen we
spelenderwijs. Eén ochtend per week komen we bij elkaar op de Toermalijn. Daar zijn voor jouw
ouders geen kosten aan verbonden.

Oudere leerlingen helpen jongere leerlingen
Weten wat de uitkomst is van 2 x 2 is één ding, dit op verschillende manieren kunnen uitleggen aan
een ander, is heel wat anders! Vanuit die gedachte helpen onze oudere leerlingen de jongere
leerlingen. Dit zien we terug in de kleutergroepen waar de oudste kleuters dagelijks de jongste
kleuters helpen. We zien dit ook terug in ons lees programma waarbij kinderen uit de hogere
groepen de kinderen uit de lagere groepen helpen met het leren lezen. Win-win noemen wij dat.
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Voorwoord

Middels deze schoolgids willen wij u, lezer, graag informeren over het reilen en zeilen op onze mooie
school de Toermalijn.
Voor ouders die kinderen bij ons op school hebben is het een naslagwerk. Hoe spreken we de zaken
ook alweer met elkaar af? Wat kunnen en mogen we van elkaar verwachten? Hoe zorgen we er
samen voor dat de aan ons toevertrouwde kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen?
Voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren) is de schoolgids vooral van belang
bij het kunnen vergelijken van enkele scholen met elkaar. Iedere collega school in de omgeving van
de Toermalijn is een goede school. U hoeft daarover niet te twijfelen. Wij wensen u succes bij het
vinden van de school voor uw kind dat het beste bij hem/haar past. De school waarvan u weet dat
uw kind, uw kostbaarste bezit, in goede handen is.
Een schoolgids is slechts één informatiebron. U kunt ook informatie vinden op onze website en
sociale media. Natuurlijk bent u ook altijd welkom voor een rondleiding of een gesprek.
We wensen u veel leesplezier toe!
Hartelijke Toermalijn groet,
Namens het gehele team van de school,
Gert-Jan Heeren
Directeur obs de Toermalijn Bavel
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Hoofdstuk 1 De Toermalijn

Gebouw
Vanaf dit schooljaar is de nieuwbouw voor het
onderwijs en kinderopvang in Bavel een feit.

Geschiedenis

De Toermalijn is een openbare basisschool die
in 1991 is gestart met ongeveer 50 leerlingen.
In het dorp Bavel kan de ouder sinds deze tijd
kiezen uit een openbare- en katholieke
basisschool. Een groot recht. De kenmerken
van het openbaar onderwijs zijn in de
grondwet (artikel 23) vastgelegd. Voorop staat
het respect voor de ander. Verschillen tussen
kinderen zijn het uitgangspunt van ons
onderwijs. De school telt inmiddels al jaren
ruim 300 leerlingen.

Samen met KBS De Spindel en Kober
Kinderopvang wonen we samen om voor alle
kinderen in Bavel onderwijs en opvang te
creëren. Het gebouw waarin we samen werken
en leren heeft de naam Talentencentrum Bavel
meegekregen.

De Toermalijn

De Toermalijn, een school waar ik graag ben!
Waarom? Omdat we hier respect hebben voor
elkaar, we elkaar waarderen om wie we zijn,
we elkaar in onze kracht zetten, zien waar we
wel i.p.v. niet goed in zijn. Onze sterke kanten
gebruiken om onze leerpunten aan te pakken.
Dus daarom! Een school waar ik ’s morgens
graag naar binnen loop aan de hand van mijn
vader/moeder. Een school waar ik iedere dag
weer welkom ben! De Toermalijn, mijn school.

Herkomst leerlingen

De meeste van onze leerlingen komen uit de
kern van Bavel en de wijk Nieuw Wolfslaar. Er
komen ook leerlingen uit het buiten gebied en
aangrenzende dorpen en wijken.

De naam van de school

Team

Een Toermalijn is een veelkleurige edelsteen.
Een toepasselijke naam voor een openbare
school, waar diversiteit en verscheidenheid
heel gewoon zijn.

Ons team bestaat uit ruim 30 personeelsleden.
Als ouder heeft u vooral te maken met de
groepsleerkracht van uw kind. Daarnaast
werken er op onze school een conciërge,
administratieve kracht, intern begeleiders,
teamcoördinator,
vakleerkracht
muziek,
Leerkrachten
als
ondersteuners,
ondersteuning bij de gym en de directeur.
Samen doen wij ons best om uw kind vooral
een leerzame, en ook een plezierige tijd te
bezorgen op onze school. Een school waar wij
als team trots op zijn.

Plaats van de school
De Toermalijn staat midden in het mooie dorp
Bavel. Er is volop parkeergelegenheid in de
buurt van de school. De school heeft volop
groen om zich heen.

PAGE
\*

Hoofdstuk 2 Waar staat de
Toermalijn voor?

Creativiteit

Leren is meer dan rekenen, taal en lezen. We
leren ook door verbanden te leggen, ‘om te
denken’, denkbeelden om te zetten in
producten. Denken in mogelijkheden en
kansen.

Visie

Een visie bestaat uit een hoger doel (missie,
waarom bestaan wij?). Zie missie.
Een gewaagd doel (wat willen we bereiken?)
zie waardoor.
Kernwaarden en
Kernkwaliteiten. Zie waarom ouders voor de
Toermalijn kiezen.

Presenteren

We leven in een snel veranderende
maatschappij. Een maatschappij waar de ‘ik’
voorop lijkt te staan. Door jezelf en/of je
product te presenteren, leren we van en met
elkaar. De maatschappij zijn we tenslotte
samen!

Missie

Openbare basisschool de Toermalijn is een
school waar we kinderen van 3,5 t/m 12 jaar in
een veilige omgeving, op hun eigen niveau, tot
ontplooiing laten komen op zowel sociaalemotioneel alsmede cognitief gebied.
Door
Leerlingen te laten weten dat ze er mogen zijn.
Ze hebben zelfkennis en durven eigen keuzes
te maken.
Waardoor
Onze leerlingen aan het einde van hun
basisschoolperiode in staat zijn om vanuit
respect en leiderschap: - goed samen te
werken, - zelfstandig keuzes te maken, - hun
eigen leerroute kunnen uitzetten.

Doelgericht

Handel met het doel voor ogen. Wat wil ik
bereiken? Wie en wat heb ik daarbij nodig?
Hoe krijg ik bij een ander iets voor elkaar. Hoe
creëer ik win-win situaties? Hoe ga ik om met
weerstand? Kortom, wij willen onze leerlingen
aanleren doelgericht te werken en daarbij de
juiste vaardigheden en competenties toe te
passen en/of te ontwikkelen.

Samen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Door
samen te werken leer je je eigen opgedane
kennis en kunde, je vaardigheden, je sterke
punten te gebruiken om met een ander een
nog mooier resultaat te boeken. Samen zorgt
voor vriendschappen i.p.v. strijd. Niet iedereen
is je vriend, iedereen heeft wel eigenschappen
waar je voor open staat.

Kernwaarden

De Toermalijn heeft 5 kernwaardes, hieronder
uitgeschreven. Bij alles wat wij ondernemen
vragen wij ons af of dit raakvlakken heeft met
één of meerdere kernwaarden. Zo niet,
waarom doen we het dan? Zo ja, hoe kunnen
we dit nog meer waarde (mee)geven?

Veilig

Teamleden, leerlingen en ouders dienen zich
veilig te voelen. Daarbij denken wij niet alleen
aan een veilige fysieke omgeving, maar zeer
zeker ook een omgeving waar je mag zijn wie je
bent. Een omgeving waarin je jezelf gehoord
voelt. Waar respect is voor elkaars mening en
uitgangspunten (ook al krijg je daarbij niet altijd
je zin).
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Hoofdstuk 3 De organisatie van
ons onderwijs

-

De leerling wordt aangemeld bij de
commissie
voor
toelaatbaarheidsverklaringen
voor
plaatsing op school voor speciaal
(basis)onderwijs.
Als ouders het niet eens zijn met het genomen
besluit kunnen zij bezwaar maken bij de
Geschillencommissie Passend Onderwijs of bij
de
Bezwaarcommissie
toelaatbaarheidsverklaring.

Indeling van de leerlingen

Groep 1-2
Nieuwe vierjarigen worden in één van de
kleutergroepen geplaatst op basis van een
gelijke verdeling van:
- Aantal leerlingen per groep
- Aantal oudste/jongste kleuters
- Aantal jongens/meisjes
- Zorgbehoeften (voor zover bekend)
In principe plaatsen wij broertjes/zusjes
(waaronder ook tweelingen) bewust niet in
dezelfde groep. Uitzondering op de regel is
uiteraard bespreekbaar.
Na de kleuterperiode mixen wij kinderen in
ieder geval ook aan het einde van groep 4 en
groep 6. Zie hiervoor mixen op bladzijde 3 en
bijlage 1.

Ieder kind in beeld

Een belangrijk uitgangspunt, en wettelijk
kader, van onze school is kinderen zolang en zo
verantwoord mogelijk binnen onze school te
begeleiden.
Iedere
leerling
valt
onder
de
verantwoordelijkheid
van
het
gehele
schoolteam. Hierbij is de groepsleerkracht de
eerst verantwoordelijke en tevens eerste
aanspreekpunt.
Iedere groepsleerkracht voert minstens vier
keer per jaar een overleg met de hem/haar
toegewezen intern begeleider (IB’er). Tijdens
deze gesprekken worden alle leerlingen uit de
groep besproken, waarbij de IB er gevraagd en
ongevraagd de leerkracht zal adviseren.
Het
tijdig
signaleren
van
ondersteuningsbehoeften is een gezamenlijke
taak van groepsleerkracht, zorgteam en
ouders/verzorgers. Indien nodig neemt één
van de partijen contact op en plannen we een
gesprek in. Doel is om de extra aandacht die
nodig is of lijkt te zijn (gedragsmatig,
welbevinden, leervorderingen) goed met
elkaar af te stemmen. Daar waar mogelijk zal
de leerling ook bij het gesprek aanwezig zijn.
Vaak stellen we een plan van aanpak op waarbij
de doelen beschreven staan en we het
evaluatie moment vastleggen.

Passend onderwijs

Alle schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit
betekent dat elke school ervoor moet zorgen
dat iedere leerling, na aanmelding, een
passend aanbod krijgt. In principe op de
Toermalijn, als wij de juiste zorg niet kunnen
bieden op een andere school. Als wij de zorg,
met of zonder extra ondersteuning van het
samenwerkingsverband, kunnen bieden zullen
wij uw kind zo optimaal mogelijk gaan
begeleiden op de Toermalijn. Dit betreft in ons
geval ook kinderen met een cluster 3
arrangement. Kunnen wij niet de juist zorg
bieden, en dat uiteraard onderbouwen, dan
gaan wij samen met u op zoek naar een
geschikte school voor uw kind. Dit kan een
reguliere basisschool zijn, maar ook een school
voor speciaal (basis)onderwijs.
Samen met u, de ouders/verzorgers, doorlopen
we zorgvuldig dit traject. Indien nodig geacht
zullen wij extra onderzoek laten plaatsvinden.
Het aanmeldingstraject kent verschillende
uitkomsten, namelijk:
- De leerling komt (of blijft) op onze
school,
eventueel
met
extra
ondersteuning (een arrangement).
- De leerling gaat naar een andere
basisschool, eventueel met extra
ondersteuning (een arrangement).

Ondersteunings team

De intern begeleiders van de Toermalijn maken
onderdeel uit van het zorgadvies team. Dit
team bestaat verder uit een orthopedagoog en
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een consultatiegever vanuit het speciaal
onderwijs. Afhankelijk van de casus kan ook de
CJG’er en/of wijkagent betrokken worden in
het overleg. Mogelijk krijgt ook de ouder een
uitnodiging om bij het gesprek aanwezig te zijn.
Dit overleg vindt minimaal vijf keer per jaar
plaats.

Schooladvies team

In groep 8 krijgt de leerling een schooladvies
voor het voortgezet onderwijs. Middels dit
advies geven wij aan welke vorm van
voortgezet onderwijs volgens ons het beste bij
het kind past. Dit advies wordt zorgvuldig
samengesteld door het schooladvies team. In
dit team zitten de groepsleerkrachten die uw
kind heeft gehad in groep 6 t/m 8, een intern
begeleider en een lid van het MT.
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Hoofdstuk
ontwikkeling

4

Onderwijs

medeverantwoordelijk te zijn voor hun
leerproces, zelfsturend te zijn en goed en
effectief samen te werken. Dit zorgt er mede
voor dat kinderen meer plezier hebben in het
leren.

De
maatschappelijkeen
technische
ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op.
Het onderwijs kan daar natuurlijk niet op
achterblijven. Het belang dat wij hechten aan
onderwijs, ontwikkelingen en maatregelen
vanuit het ministerie en bovengenoemde
maatschappelijkeen
technische
ontwikkelingen zorgen ervoor dat wij ons
voortdurend willen verbeteren. In dit
hoofdstuk aandacht hiervoor.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

The Leader in Me (TLiM)

●

●
●

●
●
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Om leerlingen voor te bereiden op hun
toekomst is het belangrijk dat zij 21e eeuwse
vaardigheden ontwikkelen (life skills). Deze
vaardigheden helpen leerlingen regie te nemen
in hun persoonlijke ontwikkeling.
De Toermalijn werkt hierbij volgens de
principes van 'The Leader in Me'.
Wat is The Leader in Me?
De Amerikaan Sean Covey heeft speciaal voor
het basisonderwijs de werkwijze 'The Leader in
Me' ontwikkeld.
Deze werkwijze spreekt kinderen aan op hun
talenten en creëert (meer) betrokkenheid. In
dit
proces
leren
kinderen
om

De zeven gewoonten
Het uitgangspunt van The leader in Me is, dat
je de invloed op je leven wel kunt vergroten
door (zelf-)leiderschap te tonen, ook al is de
wereld niet maakbaar. Het gaat erom
leerlingen die gewoonten mee te geven die hen
helpen zichzelf te ontwikkelen.
We gebruiken hiervoor de zeven gewoonten
van Stephen Covey:
Ik ben proactief (ik kan kiezen en neem mijn
verantwoordelijkheid voor mijn keuzes)
Ik begin met het eind in gedachten (ik heb een
doel voor ogen)
Ik doe belangrijke dingen eerst (eerst werken
dan spelen)
Ik denk win-win (niet alleen ik, niet alleen jij,
maar beter voor ons allebei)
Eerst begrijpen, dan begrepen worden (ik
luister, niet alleen met mijn oren,maar ook
vooral met mijn ogen en mijn hart om jou te
begrijpen)
Creëer synergie (samen kunnen we meer dan
alleen)
Houd de zaag scherp (ik zorg goed voor mezelf)
Zelf-leiderschap
De 7 gewoonten van The Leader in Me,
oorspronkelijk bedoeld voor volwassenen, zijn
zeer effectief toepasbaar voor iedereen die
zichzelf wil ontwikkelen en/of zijn relaties met
anderen wil versterken. De theorie achter de 7
gewoonten is zo simpel en krachtig dat het zich
gemakkelijk laat vertalen naar 'zelfleiderschap' bij kinderen.
De 7 gewoonten helpen de kinderen om
op basis van keuzemogelijkheden en
argumentatie - zelf verantwoordelijkheid en
beslissingen te nemen
tijd zinvol te besteden
bewust te worden van eigen zijn en kunnen;
elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en
te onderhouden
de kracht van samenwerken te ontdekken en te
gebruiken
plezier te hebben in leren

Het gedachtegoed van Covey, vertaald in TLiM,
is de rode draad in onze ontwikkeling en
manier van werken op de Toermalijn.

- Trainingen gericht op ondersteuning
Middels het jaarplan stelt de directie het
scholingsplan op schoolniveau samen en legt
deze voor aan de MR.
Ieder teamlid bespreekt met de directie
vervolgens hoe hij/zij de studie uren op
individueel niveau inzet.

Nieuwe methodes

Standaard nemen wij na acht jaar afscheid van
een methode voor een vakgebied en
vervangen deze dan door een nieuwe methode
zodat het gegeven onderwijs up-to-date blijft.
In het schooljaar 2018 – 2019 is de werkwijze
van The Leader in Me, meer een werk- en
denkwijze dan een methode, geïntroduceerd
bij het team.
Vanaf schooljaar 2019 – 2020 hebben we de 7
gewoonten geïntroduceerd in ons onderwijs.
In het schooljaar 2021 – 2022 gaan we werken
met een nieuwe rekenmethode. Deze methode
behandelt 2 doelen per week en heeft een
goede opbouw. Ook wordt er elke dag
aandacht besteed aan het conditioneren van
de geleerde stof.

Schoolleidersregister

De directeur van een basisschool dient zich in
te schrijven in het schoolleidersregister. Na
inschrijving dient de directeur om de vier jaar
aan te geven middels welke opleiding(en) hij/zij
zich heeft ontwikkeld.
De directeur van de Toermalijn heeft zich in het
voorjaar van 2019 laten herregistreren. In
november 2018 heeft hij een MBA opleiding
afgesloten welke volstaat voor een her
registratie van vier jaar.

Scholing

Het scholingsaanbod voor het personeel
bestaat uit twee componenten, namelijk:

Teamscholing

Daar waar het om ontwikkelingen gaat die het
gehele schoolteam aangaan, volgen we als
team gezamenlijk scholing. U kunt hierbij voor
komend schooljaar denken aan:
- Teamscholing rekenen
- Teamtraining TLiM

Individuele scholing

Voor een aantal ontwikkelingen geldt dat niet
het gehele team daar scholing voor hoeft te
volgen. Daarbij kunt u denken aan:
- Training leesmethode groep 3
- Training kleuteronderwijs
- Overgang leerlingen van groep 8 naar
het voortgezet onderwijs
Zoals je vaak hoort, kennen ook wij de
uitspraak 'een leven lang leren’. Alle teamleden
geven aan welke opleiding ze willen volgen die
in het belang van hun eigen- en
schoolontwikkeling is. Hierbij kunt u denken
aan:
- Training taal- en rekencoördinator
- BHV- en EHBO training
- Kind/oudergesprekken etc.
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Hoofdstuk 5 Resultaten van ons
onderwijs

Resultaten eindtoets

Het weergeven van enkel de resultaten van de
eindtoets basisonderwijs, in ons geval nemen
wij de Cito eindtoets af, doet afbreuk aan de
totale ontwikkeling van het kind. Neemt niet
weg dat wij u de uitslagen van de eindtoets van
de afgelopen jaren zeker niet willen
onthouden. Ook al meet de toets niet de
gehele ontwikkeling, de uitslagen helpen ons
wel bij het opstellen van de ontwikkelplannen
van de school.
In onderstaande tabel de score van de
Toermalijn over de afgelopen vier jaar.
Schooljaar
Schoolscore
2017 – 2018
536,8
2018 – 2019
537,2
2019 – 2020
Vanwege
Corona
crisis geen eindtoets
afgenomen
2020 - 2021
536,0

In eerdere hoofdstukken hebben we
geprobeerd een beeld te schetsen van de
school(ontwikkeling) en hoe het onderwijs
binnen de school vorm krijgt.
Automatisch roept dat de vraag op waartoe al
die inspanningen leiden. De overheid verplicht
scholen hierbij de resultaten in de schoolgids te
vermelden.
Aangezien dit slechts alleen de resultaten op
kennisgebied zijn, vullen wij deze aan met
resultaten op het gebied van welbevinden etc.

Tussentijdse opbrengsten

Tweemaal per schooljaar analyseren we de
Cito uitslagen. Deze analyse vindt zowel plaats
op bestuursniveau (gesprek tussen directeur,
bestuursvoorzitter en beleidsmedewerker
kwaliteit), alsmede in het ondersteuningsteam
en bestaat uit de directeur, teamcoördinator
en de interne begeleiders. De uitkomsten van
deze analyses worden besproken met het
gehele team. Daar waar nodig vinden verdere
gesprekken plaats, met als doel om
opbrengsten te verhogen.
In het schooljaar 2020-2021 lagen alle
tussentijdse uitslagen boven de inspectienorm,
behalve voor begrijpend lezen in de groepen 4
en rekenen in groep 7. Onder voorzitterschap
van de intern begeleider en de directeur zijn er
afspraken gemaakt met als doel deze
resultaten naar een hoger niveau te tillen.

In vergelijking met scholen met dezelfde
populatie scoren we jaarlijks boven het
landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde
ligt rond de 535.

Aansluiting voortgezet onderwijs

De aansluiting van ons basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs is voor onze leerlingen
goed.
Type
VO
school
VWO
HAVO-VWO
HAVO
VMBO
tlHAVO
VMBO tl
VMBO kb
VMBO bl
VSO/PRO
Totaal

20/21

19/20

18/19

8
12
9
6

9
7
7
4

13
3
16
6

9
3
2

7
2
1

10
1
1

49

37

50
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Evaluatie leerlingen tevredenheid

Om de twee jaar neemt de school bij de
leerlingen
een
tevredenheidsonderzoek
(zelfevaluatie) af. In het voorjaar van 2019 is dit
onderzoek het laatst afgenomen. De leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 hebben deelgenomen
aan het onderzoek.
De resultaten van het onderzoek worden
afgezet
tegenover
andere
scholen
(benchmark). We zijn erg trots op de uitslag
van de kinderen! De kinderen scoren op
(vrijwel) alle gebieden hoger dan de
benchmark!
Onderdeel
Toermalijn Benchmark
Veiligheids9,13
8,95
beleving
Optreden van
8,13
8,25
de leraar
Opstelling
vd
8,58
8,23
leerling
Welbevinden
8,53
8,23
Fysieke
9,28
9,10
veiligheid
Sociale
9,23
9,10
veiligheid
Psychische
9,35
9,23
veiligheid
Materiele zaken
9,30
9,10
Als eindcijfer geven de leerlingen de Toermalijn
een 8,5!

Inspectie van het onderwijs

Behalve interne analyses kan ook een externe
analyse worden uitgevoerd. Dit onderzoek
wordt door de onderwijsinspectie uitgevoerd.
In januari 2016 bezocht de onderwijsinspectie
onze school in het kader van de reguliere 4jaarlijkse onderzoeken. De inspectie stelt vast
dat de Toermalijn haar kwaliteit op orde heeft
en handhaaft het basisarrangement.
Het volledige rapport is beschikbaar via de
website van de school en de website van de
inspectie (www.onderwijsinspectie.nl).
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Hoofdstuk 6
informatie

Praktische

onderwijskundig rapport opvragen bij de
school van afkomst. Zijn we het er samen over
eens dat uw kind bij ons op de Toermalijn op
zijn/haar plaats is dan schrijven wij uw kind
graag in, waarbij u eerst het kind dient te laten
uitschrijven bij zijn/haar huidige school.

Aanmelden van leerlingen

Als u belangstelling heeft voor onze school,
bent u altijd van harte welkom. U kunt een
afspraak maken voor een informatief gesprek
en een rondleiding door de school. Tevens kunt
u gebruik maken van onze inloop-momenten,
waarbij u in de groepen kunt kijken.

Onderwijstijd
Ieder kind dient ten minste 7520 uur onderwijs
te hebben genoten op de basisschool. Scholen
hebben zich hierbij te houden aan de volgende
richtlijnen:

Intakeformulier en – gesprek
Kiest u voor onze school dan verzoeken wij u
om een intakeformulier in te vullen. Om ervoor
te zorgen dat we uw kind zo optimaal mogelijk
kunnen begeleiden, nodigen wij u (voordat uw
kind op school start) uit voor een
intakegesprek. Het intakeformulier is het
uitgangspunt van het gesprek. Daarnaast
ontvangen we ook een overdracht van de
peuterspeelzaal en/of de kinderopvangorganisatie van uw kind.

-

Kleuters

-

-

Uw kind mag, vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10
maanden, 8 dagdelen op school komen
wennen. Vanaf 4 jaar is plaatsing het heel
schooljaar mogelijk.

In groep 1 t/m 4 minimaal 3520 uur
onderwijstijd vereist.
In groep 5 t/m 8 minimaal 3760 uur
onderwijstijd vereist.
Leerlingen van de groepen 3 t/m 8
geldt een vijfdaagse schoolweek.
Maximaal 7 keer per jaar mag er sprake
zijn van een vierdaagse schoolweek
voor leerlingen van groep 3 t/m 8.
Uitgezonderd de weken waarin
feestdagen vallen.
Voor leerlingen van de groepen 1 en 2
is de vijfdaagse schoolweek niet
verplicht.

Onze groep 8 leerlingen die onze school in juli
2021 zullen verlaten hebben xxxx uur
onderwijs genoten. Hiermee voldoen wij dus
ruimschoots aan het wettelijk minimum.

Victor de Verkenner
Ga jij binnenkort naar obs de Toermalijn te
Bavel? In de groep van Victor de Verkenner kun
je alvast wennen aan je nieuwe school, de
meneren en juffen en de andere kinderen. Dit
doen we spelenderwijs. Ben je 3,5 jaar dan mag
je één ochtend per week komen spelen . Dit
doen we op het leerplein van de kleuters op de
Toermalijn. Daar zijn voor jouw ouders geen
kosten aan verbonden.

Praktische informatie die u in de
bovenschoolse
schoolgids
kunt
terugvinden

Er zijn regels, afspraken, etc. die voor alle
scholen, van Markant Onderwijs, hetzelfde zijn.
De bijbehorende teksten kunt u terugvinden in
onze bovenschoolse schoolgids welke, middels
een link, te vinden is op de site van onze school.

Oudere kinderen

Hierbij kunt u o.a. denken aan:

Als uw kind van een andere school komt,
bespreken wij met u de reden van interesse bij
ons. Met uw instemming nemen wij vervolgens
contact op met de school van herkomst voor
informatie. Om uw kind goed te kunnen
plaatsen zal de intern begeleider een

-

Landelijke commissie klachtenregeling
Toelating, schorsing en verwijdering
Strategisch beleid
Missie en visie
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Hoofdstuk 7 contactgegevens
Contactgegevens school

De Toermalijn
Pastoor Doensstraat 5
4854 CP Bavel
0161-432987
secretariaattoermalijn@markantonderwijs.nl

Directie

Gert-Jan Heeren
gjheeren@markantonderwijs.nl

Bestuur

Stichting Markant Onderwijs Breda
Voorzitter college van bestuur drs. J. van Knijff
Cosunpark 21
4814 ND Breda
076-5289360

Medezeggenschapsraad

Voorzitter Ralph Sebregts
mrdetoermalijn@gmail.com

Ouderraad

Voorzitter Carola Martens
ouderraaddetoermalijn@gmail.com

CJG

CJG’er van de Toermalijn
Lesley Feskens
0800-4440003 / 06-51202213
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Bijlage 1 Mixen van groepen
Aan het eind van ieder schooljaar worden de leerlingen van de groepen 2, 4 en 6 volgens een
zorgvuldige procedure opnieuw verdeeld. Soms vragen omstandigheden ons om in goed overleg
binnen het team en met de MR om juist wel of niet te mixen.
Doelstellingen van het mixen:
- Verbreding van onderlinge contacten tussen leeftijdsgenoten. Na verloop van tijd en zeker
op het eind van de basisschoolperiode kent “iedereen – iedereen”. Dit omdat alle kinderen
wel eens bij elkaar in de klas hebben gezeten.
- Stimuleren van de sociale ontwikkeling. Kinderen oefenen hun sociale vaardigheden nog
meer door iedere twee jaar een plaats in een nieuwe groep in te nemen. Leerkrachten en
kinderen vormen samen een nieuwe groep en kunnen samen werken aan een fijne
groepscultuur. In een veilige setting kunnen de sociale vaardigheden geoefend worden.
- Samenstellen van zo evenwichtig mogelijke groepen. Hierbij kunt u denken aan een
gelijkmatige verdeling van de zorgleerlingen over de groepen.
Procedure van het mixen
-1- De leerkrachten van de parallelgroepen verdelen hun eigen groep qua aantal in ongeveer gelijke
subgroepen. In gezamenlijk overleg komen zij tot de samenstelling van de nieuwe groepen op basis
van de volgende criteria:
- ongeveer gelijke verdeling jongens – meisjes
- ongeveer gelijke verdeling leerlingen met specifieke zorgbehoefte(n)
- onderlinge relaties tussen kinderen
Ieder kind mag 4 kinderen opgeven bij wie het graag in de nieuwe klas komt en wordt minimaal bij
één van deze kinderen geplaatst. Dit mogen uiteraard ook leeftijdsgenootjes zijn die op dat moment
in de parallelgroep zitten.
-2- De gemaakte verdeling wordt vervolgens nog eens door het managementteam en de intern
begeleiders onder de loep genomen en dit leidt tot de definitieve verdeling.
-3- Als het formatieplaatje voor het komende schooljaar rond is (welke leerkracht staat in welke
groep), bepaalt het MT en zorgteam de verdeling van de leerkrachten over de groepen.
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Bijlage 2 Ondersteuning voor kinderen
In deze bijlage kunt u lezen hoe wij op onze school de (extra) ondersteuning voor kinderen hebben
georganiseerd. De beschrijving is op hoofdlijnen, bij de intern begeleiders is het document Leerling
ondersteuning op de Toermalijn’ op te vragen.

Volgen van de ontwikkeling in leerjaar 1 en 2

Al op jonge leeftijd zie je dat kinderen zich niet in hetzelfde tempo ontwikkelingen. Om de individuele
ontwikkeling van kleuters in kaart te brengen en hier zicht op te krijgen gebruiken we KIJK.
Daarnaast brengen we de beginnende geletterd- en gecijferdheid in beeld.
KIJK
De registratielijsten, die we twee keer per jaar invullen, brengt de ontwikkeling van het kind in beeld.
Aspecten die hierbij aan de orde komen:
- auditieve en visuele waarneming
- spelontwikkeling
- ruimtelijke oriëntatie
- taal-denken-lezen
- rekenen-denken
- taal-communicatie
- fijne en grove motoriek
- sociaal-emotionele ontwikkeling
- werkhouding

De ontwikkeling vanaf groep 3

Vanaf groep 3 volgen we de ontwikkeling aan de hand van:
- het corrigeren, bekijken en beoordelen van de werkjes van de kinderen
- analyse van methode gebonden toetsen
- het afnemen van CITO toetsen op het gebied van begrijpend lezen, spelling, woordenschat
en rekenen.
- het afnemen van toetsen voor technisch lezen
- observaties/gesprekken met de leerling
- Al deze gegevens vormen samen het zgn. leerlingvolgsysteem (LVS) en worden digitaal
opgeslagen in Parnassys.
- Vanaf groep 4 hebben we monitoring van sociale veiligheid. Zo volgen we de leerlingen op
het gebied van de emotionele en sociale ontwikkeling en het welbevinden

Leerling dossier

Het digitale dossier van uw kind(eren) is ten alle tijden op te vragen. U heeft recht op inzage in het
dossier.

Extra begeleiding

Op basis van verzamelde onderzoeksgegevens wordt bepaald of een kind extra begeleiding nodig
heeft. Deze extra begeleiding vindt binnen de groep plaats. De extra begeleiding kan gegeven
worden door de groepsleerkracht of iemand anders.

Kinderen met een specifieke ondersteuningsvraag

Om ervoor te zorgen dat we kinderen die extra ondersteuning nodig hebben tijdig signaleren, zetten
we, in overleg met de ouders, de volgende stappen:
- De leerkracht signaleert en geeft het kind kortdurende extra hulp in de klas.
- Als deze hulp niet voldoende blijkt te zijn, verwerkt de leerkracht dit in het groepsplan en
krijgt het kind structurele hulp.
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- Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt de Intern Begeleider ingeschakeld.
Afhankelijk van de aard van de problematiek en de daarmee samenhangende hulpvraag kunnen de
volgende stappen worden ondernomen:
- Het groepsplan wordt aangepast.
- De beschermende en belemmerende factoren worden in beeld gebracht en verwerkt in het
groepsplan
Indien nodig wordt expertise gevraagd aan een externe (orthopedagoog, CC-er, CJG-er,
gedragsspecialist).
- De hulpvraag wordt besproken in het intern ondersteuningsteam.
Soms blijkt dat er na 3 tot 6 maanden extra ondersteuning nauwelijks tot geen vooruitgang te zien is.
Leerkracht, intern begeleider en ouders brengen samen de ontwikkeling nog verder in beeld en
volgen (mogelijk) de volgende stappen:
- Er volgt een op maat geschreven begeleidingsplan
- De hulpvraag wordt besproken met een orthopedagoog, gedragsspecialist en/of extern
zorgteam.
- Er volgt een (extern)onderzoek en/of observaties.
- Er volgt een verwijzing naar externe hulpverleners zoals bijvoorbeeld logopedist,
fysiotherapeut o.i.d.
Om de extra hulp en de ervaren effecten daarvan zo goed mogelijk op de leerling af te stemmen zal
er in deze fase frequent overleg zijn tussen ouders, leerkracht, intern begeleider en evt. andere
hulpverleners.
Indien de hulpvraag de basis- en lichte ondersteuning overstijgt, kan er zware ondersteuning
(arrangement) bij het samenwerkingsverband aangevraagd worden.
Indien ook het bovenstaande niet tot het gewenste resultaat leidt, kan er in gezamenlijkheid
geconcludeerd worden, dat de Toermalijn helaas niet voldoende tegemoet kan komen aan de
hulpvragen van uw kind. Er wordt dan, geheel in de lijn van Passend Onderwijs, een leeromgeving
gezocht waarin de leerling beter tot zijn/haar recht kan komen.

Parelklas

Sinds maart 2014 is er een Parelklas op de Toermalijn. Om een zo breed mogelijk onderwijsaanbod
aan te bieden, heeft de Toermalijn een Parelklas opgericht voor kinderen met een verstandelijke
beperking (cluster 3). In deze groep bieden we maximaal 10 tot 12 kinderen met verschillende
beperkingen en verschillende leeftijden (4 – 12 jaar) passend onderwijs in de nabije omgeving.
De Parelklas vult de leemte op tussen het regulier- en speciaal onderwijs. Een zeer moeilijk lerend
kind krijgt volop aandacht en optimale ontplooiingskansen in een veilige, uitdagende en nabije
omgeving. Speciaal waar het moet, gewoon waar het kan!

Plusklas

Om tegemoet te komen aan de behoefte van de meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft onze
school, voor de groepen vier t/m acht, een plusklas. Deze is speciaal bestemd voor leerlingen met
een ontwikkelingsvoorsprong. In schooljaar 2019 – 2020 zal worden onderzocht of de grens van
groep vier kan worden verlaagd.
De plusleerling heeft eenmaal per week in groepsverband een aantal uren begeleiding van de
plusleerkracht. In de plusklas vinden gezamenlijke extra uitdagende activiteiten op allerlei gebied
plaats. Per periode van vier tot vijf weken ontvangen de leerlingen een werktaak met opdrachten die
in de reguliere groep gemaakt worden. Dit gebeurt in de tijd die vrijkomt door het versnellen van de
aangeboden stof.
De groepsleerkracht, de intern begeleider en de plusleerkracht evalueren de voortgang van de
plusleerling regelmatig. Na de halfjaarlijkse afname van de Cito wordt bepaald of continuering van
deelname aan de plusklas raadzaam is. De resultaten dienen op A of A+ niveau te zijn, maar ook de
werkhouding, motivatie en inzet van de leerling zijn van belang. In combinatie met de resultaten van
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de methode gebonden toetsen en creatief denken speelt dit te samen een belangrijke rol in het
plaatsingsbesluit.
Er kan worden besloten tot een plaatsing, een proefplaatsing (met evaluatie en definitieve beslissing
na twee maanden) of extra uitdaging in de eigen groep.
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Bijlage 3

Kober kinderopvang

Kober kinderopvang, altijd dichtbij!
Kober is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in West-Brabant. Dagelijks zetten we ons in
om ieder kind de beste kansen te bieden. Dit doen we aan de hand van onze 6 pedagogische
principes. Met ruim 200 locaties in de regio zijn we altijd dichtbij. Dicht bij kinderen. Dicht bij school.
En altijd dicht bij huis. Kom je een keer kijken bij een van onze locaties?

•
Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): De buitenschoolse opvang van Kober is altijd vlakbij de
basisschool van jouw kind en vaak zelfs in de school. Niet alleen na schooltijd, maar ook vóór school,
tijdens schoolvrije dagen en in de vakanties. We hebben een ruim aanbod aan activiteiten, zo
ontdekt je kind nieuwe talenten en interesses. Wil je kind chillen met vriendjes? Dan kan dat ook!

•
Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Op het kinderdagverblijf geven we je kind alle zorg, liefde en
aandacht die het nodig heeft. We spelen, lezen voor, knuffelen en zorgen dat je kind in zijn eigen
tempo kan groeien en leren. Op iedere groep werken vaste medewerkers die er alles aan doen om te
zorgen dat je kind zich zo snel mogelijk thuis voelt.

•
Peuteropvang (2-4 jaar): Op de peuteropvang went jouw kind niet alleen aan een nieuwe
omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Spelenderwijs bereiden wij de peuters
voor op de basisschool, zodat de overgang makkelijker is.

Kosten
In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. Op kober.nl/rekentool kun je
uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt.
Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken
pakketten. Alleen opvang tijdens de vakanties? Ook dat is mogelijk.

Meer informatie
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Kober serviceteam via
(076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl. Kijk ook eens op kober.nl voor een locatie bij jou in de
buurt of maak een afspraak voor een rondleiding.
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Bijlage 4

Sport BSO HI3 en BSO De Berenboot

Sport BSO HI3 en BSO De Berenboot
Sport BSO HI3 is sinds 2012 onderdeel van kinderdagverblijf De Berenboot en gevestigd aan de
Bavelse Hei 3 in Bavel.
Bij Sport BSO HI3 staan sport, spel, plezier en kind centraal. Het beoefenen van een sport zou bij
voorkeur een vast onderdeel van de opvoeding van onze kinderen moeten zijn. Wij willen kinderen
de mogelijkheid bieden zicht te oriënteren op verschillende sporten onder begeleiding van
pedagogische mederkers en/of sportleraren (gediplomeerd volgens CAO Kinderopvang). Tevens
bieden wij een creatief programma aan, waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen deel te nemen aan
verschillende activiteiten zoals knutselen, bakken, hutten bouwen, musical, dansen en nog veel
meer.
Het doel van Sport BSO HI3 is het bijdragen aan een gezonde levensstijl van onze jeugd. Centraal
staat plezier dat een kind kan beleven tijdens het uitoefenen van een sport.
Sport BSO HI3 heeft een gezellige royale binnenruimte waar de kinderen na schooltijd ontvangen
worden. Hier kunnen de kinderen even bijkomen van school onder het genot van een drankje en fruit
alvorens zij zich naar de verschillende sporten of activiteiten begeven. Sport BSO HI3 beschikt ook
over een sportzaaltje. Ieder 5 weken bieden wij 2 verschillende sporten aan die bij voorkeur buiten
worden gegeven. Daarnaast kunnen kinderen ook deelnemen aan een wisselend creatief
programma.
Naast de gezellige binnenruimte beschikt Sport BSO HI3 over een prachtig speelbos (2500m2) met
een mooie skelterbaan, sportveldje en verschillende uitdagende speeltoestellen. Het is hier heerlijk
om lekker buiten te sporten en spelen!
Dagelijks bereiden wij een verse warme maaltijd en kunnen kinderen middels een strippenkaart bij
ons mee eten.
Het vervoer van school naar Sport BSO HI3 gebeurt op verschillende manieren. Zo hebben wij 2 BSObussen die de kleinste kinderen naar de BSO brengen. Daarnaast kunnen kinderen onder begeleiding
op de fiets of te voet naar HI3 komen.
Naast Sport BSO HI3 is BSO De Berenboot ook een onderdeel van De Berenboot. BSO De Berenboot is
gevestigd aan de Deken Dr. Dirckxweg 4 in Bavel. Wij bieden op deze locatie kleinschalige opvang
voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Het is ideaal als je nog een klein broertje of zusje hebt op het
kinderdagverblijf (ook op deze locatie), zodat je samen naar dezelfde locatie kunt gaan.
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Willen jullie aanvullende informatie? Kijk dan even op onze website www.hi3bavel.nl en
www.berenbootbavel.nl of kom eens gezellig een kijkje nemen. Jullie zijn van harte welkom!

Bijlage 5 Teamplayers

Sport-BSO Teamplayers
Sinds het begin van het nieuwe schooljaar 2021-2022 is er ook een nieuwe
Sport-BSO gestart in Bavel. De eerste kinderen hebben Sport-BSO Teamplayers
inmiddels officieel geopend en kunnen dagelijks na schooltijd worden
opgevangen bij VV Bavel. In deze veilige, rustige en bosrijke omgeving wordt er
gebruik gemaakt van de diverse velden en ruimtes van de voetbalvereniging
Bavel. Het betekent echter niet dat er alleen maar gevoetbald wordt bij SportBSO Teamplayers. Vrijwel alle sporten komen aan bod en tevens is er veel
ruimte voor uitdagende en innovatieve sport- en spelactiviteiten. De kinderen
staan centraal en krijgen veel aandacht bij deze kleinschalige Sport-BSO waar
kinderen met plezier in beweging komen.
We willen met Sport-BSO Teamplayers een plek creëren waar kinderen zichzelf kunnen zijn en waar
ze na schooltijd hun energie kwijt kunnen, maar tegelijkertijd ook even lekker kunnen ontspannen.
Wij geloven in de positieve effecten die sporten en bewegen met zich meebrengen. Niet alleen is het
goed voor je lichaam en brein, maar het zorgt er tevens ook voor dat kinderen spelenderwijs beter
leren omgaan met hun emoties.
We vinden het belangrijk dat kinderen leren om door te zetten en niet te snel op te geven. Dit
proberen we te bewerkstelligen door de kinderen positief en enthousiast te benaderen. Hierbij is er
ruimte voor complimenten en werken we vooral vanuit de goede en positieve punten van de
kinderen. Er is bij ons ruimte voor ieder individu om zichzelf te zijn en zich op zijn of haar eigen
manier te ontwikkelen. Dit doen we vanuit een aantal doelstellingen:
● Ontwikkelen van de bewegingsvaardigheid van kinderen.
● Bijdragen aan de sociale ontwikkeling door sport en spel.
● Vergroten van het zelfvertrouwen.
● Bijdragen aan een gezonde en actieve leefstijl.
● Bijdragen aan de algemene ontwikkeling van het kind door sport en bewegen.
● Kinderen kennis laten maken met een grote variatie aan sport- en bewegingsvormen.
● Bijdragen aan de schoolprestaties van kinderen door middel van (extra)
huiswerkbegeleiding.
Dit alles staat onder de enthousiaste begeleiding van de twee eigenaren Sander van Gils en Rob
Adriaansen. Twee ambitieuze Bavelse jongens die eerder al een achtergrond als pedagogische
medewerkers hadden, en beide hun passie gevonden hebben in sport en het lesgeven aan kinderen.
Veel kinderen zullen ons op de nieuwe school al gezien hebben tijdens de gymlessen, tijdens een
beweegmoment op de groene long of tijdens de sport- en spelactiviteiten die wij in de vakanties
georganiseerd hebben. Dit blijven wij het komende schooljaar dan ook zeker doen!
Wilt u en/of uw kind een keer kennis maken met Sport-BSO Teamplayers dan kan dit middels een
proefmiddag of een vrijblijvende intake met rondleiding. Kijk voor meer informatie op
www.teamplayers bavel.nl. Daar is onder andere het pedagogische beleids- en veiligheidsplan te
vinden, het inspectierapport van de GGD, de diverse pakketten en een handige rekentool voor de
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kinderopvangtoeslag. Wij hopen u snel te mogen verwelkomen op onze Sport-BSO!
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