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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
overige manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van PassePartout

Voorwoord
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Contactgegevens

PassePartout
van Wevelickhovenstraat 5
5931KS Tegelen

 0773732768
 http://www.passepartout.kerobei.nl
 info@passepartout.kerobei.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Interim directeur Leenette Hendriks leenette.hendriks@kerobei.nl

Teamleider onderbouw Julie van Roij julie.vanroij@kerobei.nl
Teamleider midden- en 
bovenbouw

Simone Schouwenberg simone.schouwenberg@kerobei.nl

PassePartout maakt deel uit van de Stichting Kerobei. Kerobei is een stichting voor primair onderwijs 
met scholen in Baarlo, Beesel, Belfeld, (Hout-)Blerick, Maasbree, Reuver, Steyl en Tegelen. Stichting 
Kerobei beheert achttien scholen, waarvan twee scholen voor speciaal basisonderwijs. Op de website 
www.kerobei.nl staat alle informatie over de samenstelling van het College van Bestuur, Raad van 
Toezicht, GMR en overige informatie.

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Kerobei, Stichting voor K/OPO Gem. Beesel, Maasbree en Venlo
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 4.445
 http://www.kerobei.nl
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Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

275

2020-2021

Onze schoolpopulatie op PassePartout is een mooie afspiegeling van de maatschappij waarbij we op 1 
oktober 2020 275 leerlingen telden.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting SWV Primair passend Onderwijs Noord-Limburg.

Kenmerken van de school

Persoonlijk leren

Betekenisvolle leeromgevingRijke leeromgeving

Onderzoekend leren Ontwerpend leren

Missie en visie

Het is de ambitie van Kerobei dat:

• Ieder kind graag naar school gaat
• Ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Passend binnen de context van de school en de ondersteuningsbehoeften van de kinderen werkt 
Kerobei doorlopend aan kwaliteitsverbetering, waarbij

• Ieder kind de beste leerkracht krijgt
• Iedere medewerker de beste leidinggevende(n)
• Iedere werknemer een actieve teamspeler met een hoog welbevinden is binnen Kerobei

1.2 Missie en visie
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Vanzelfsprekend sluiten wij als PassePartout hier op aan! In het afgelopen schooljaar zijn wij op zoek 
gegaan naar hoe PassePartout kan realiseren dat elk kind zich bij ons kan doorontwikkelen en mag 
groeien t.o.v. zichzelf.

Vanuit onze passie en bevlogenheid om recht te doen aan ieder kind gaan wij de volgende kernwaarden 
in ons nieuwe concept uitdragen:

Op PassePartout werken we in een rijke- en betekenisvolle leeromgeving vanuit ontwerpend en 
onderzoekend leren, waarbij elk kind persoonlijk groeit.

Identiteit

Katholieke identiteit: zingeving-inspiratie

PassePartout beschouwt het als wezenlijk voor het mens-zijn dat er een diepere laag is in het leven. Het 
is vanuit deze laag dat ons handelen gestuurd wordt en vanuit hier ontlenen we zin aan het leven. 
Belangrijke waarden hierbij zijn: 

• aanspreekbaarheid
• respect
• vertrouwen
• gelijkwaardigheid
• wederkerigheid
• gezamenlijkheid
• verwondering
• verantwoordelijkheid.

Vanuit deze waarden geven wij aandacht aan onze katholieke vieringen en hebben wij respect voor en 
staan we op momenten stil bij vieringen en identiteit van andere culturen.  

De mens centraal        

• Opvoeding en onderwijs betekenen voor PassePartout het centraal stellen van de mens 
• Het kind is uniek; dat respecteren we en we sluiten aan bij de ontwikkelingsfase waarin het kind 

zich bevindt
• De leraar staat naast de kinderen en biedt kinderen perspectief op een wereld die de moeite 

waard is
• Een wereld die menswaardig, sociaal en (multi-)cultureel is       
• De ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van het kind  
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Op bassisschool PassePartout spelen en leren kinderen binnen een mentorgroep en binnen units. Het 
kind zit in de mentorgroep bij een eigen leerkracht en speelt en leert samen met andere kinderen. 
Indien het passender is voor de ontwikkeling van het kind, zal het kind binnen de unit aansluiten op een 
ander niveau. Mocht de onderwijsbehoefte een nog passender stap vragen, dan zal het kind unit 
overstijgend werken. 

Voor schooljaar 2021-2022 betekent dat we werken met 4 units:

unit 1-2

unit 3-4

unit 5-6

unit 7-8

De mentorgroepen zijn:

Groep 1-2A Karin Buil

Groep 1-2B Corrien Kemp

Groep 1-2C: Monique van Amerom

Groep 3: Sanne Voermans/Ans Evers

Groep 4: Kim Flos/Christ van de Perre

Groep 4-5: Jenny Houwen

Groep 5-6A: Esther van de Ven

Groep 5-6B: Ilona van den Broek

Groep 7-8A: Michael Janssen

Groep 7-8B: Anja Hoezen/Sandra van Aanholt

Groep 7-8C: Erik van Lier

Indien we vraag hebben naar extra expertise zullen we dit in samenspraak doen met ouders. Tijdens 
samenwerking met externe partners zullen we de privacy waarborgen.  Zie link: waarborgen van de 
privacy

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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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

Thematisch 
kleuteronderwijs 25 uur 25 uur 

Elk schooljaar volgen kinderen op PassePartout tenminste 940 lesuren. Hiermee bieden wij de kinderen 
in 8 schooljaren 7520 lesuren aan en voldoen hiermee aan de wettelijke normen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 15 min 5 u 15 min

Taal
5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Engelse taal
30 min 30 min

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

Muziek
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Invulling onderwijstijd

6



Elk schooljaar volgen kinderen op PassePartout tenminste 940 lesuren. Hiermee bieden wij de kinderen 
in 8 schooljaren 7520 lesuren aan en voldoen hiermee aan de wettelijke normen.

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• VSO, TSO, BSO, KDV, Peuteraanbod, JGZ met consultatiebureau, kinderfysiotherapeut, 

kinderlogopediste, 
• Verwerkingsstraten
• Kinderbibliotheek

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

Het team op PassePartout bestaat uit:

• 15 groepsleerkrachten
• Leerkrachten met speciale taken (leesspecialist, gedragsspecialist)
• Onderwijsassistenten
• Een conciërge
• Een administratieve kracht
• Een interieurverzorgster
• Diverse vrijwilligers
• Stagiaires Pabo en onderwijsassistent
• Onze school heeft een managementteam (MT) bestaande uit de directeur en twee teamleiders 

voor de onder- en bovenbouw. Samen vormen zij de dagelijkse leiding op PassePartout

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) / peuteropvang en Kindcentrum. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het 
gebouw van de school. Met Baloe.

We werken binnen ons gebouw samen met Kinderopvang Spring bestaande uit een peuterspeelzaal en 
een kinderdagverblijf. Peuters en kleuters kunnen elkaar ontmoeten in de centrale middenruimte. Wij 
spelen en werken samen vanuit thema’s  onder begeleiding van pedagogische medewerkers en 
leerkrachten.

Samen met de pedagogische medewerkers van de peuterspeelzaal, zorgen we voor een geleidelijke 
overstap naar de basisschool door een zogenaamde warme overdracht: een eerste kennismaking aan 
de hand van de eigen bekende juf naar de nieuwe kleuterklas.Voor de start op de basisschool vindt er 
een intakegesprek met ouders plaats en daar waar nodig is, kunnen er met toestemming van ouder(s) 
verdiepte gesprekken en eventueel observaties plaatsvinden. 

Met de ouder(s) worden vervolgens 2 oefenmomenten afgesproken waarna de kinderen kunnen starten 
in hun klas in unit 1-2. Ook met andere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt, met 
toestemming van ouders, informatie uitgewisseld. Dit gebeurt met als doel beeldvorming van uw kind 
zodat we zo goed als mogelijk is, kunnen aansluiten op de brede ontwikkeling van uw kind. Op school 
ligt het aanname beleid kleuters ter inzage.

In schooljaar 2021-2022 gaat bs PassePartout samen met peuterspeelzaal Baloe (Spring) aan de slag 
met het project "Gelijke kansen voor ieder kind in Venlo". We streven hiermee naar gelijke kansen door 
te werken aan een nog meer doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal en de basisschool. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Bij het vervangen van leerkrachten bij ziekte of verlof hanteren we binnen onze stichting het volgende 
protocol:

1) Eerst wordt er een vervanger gezocht via de bovenschoolse vervangerspool.

2) Wanneer er vanuit de vervangerspool geen vervanging beschikbaar is, dan wordt binnen de school 
gekeken of er intern iemand kan vervangen.

3) Wanneer er ook intern geen vervanging mogelijk is, dan zal de groep deze dag thuis moeten blijven. 
In het kader van preventie (betreffende de situatie rondom Corona) gaan we voorlopig geen groepen 
verdelen, er zitten dan teveel leerlingen in een lokaal wat een gezond klimaat in de school niet 
bevordert. Het kan dus voorkomen dat ouders in de avond een bericht ontvangen met de vraag om het 
kind de volgende dag thuis te houden. Uiteraard streven we ernaar de groep de eerste dag op te 
vangen, maar er kunnen altijd momenten zijn waarop dit niet mogelijk is.

4) Duurt dit probleem meerdere dagen, dan hebben telkens andere groepen kinderen geen school. 

Dit protocol wordt gezien als een noodoplossing. Het vervangen van leerkrachten bij verlof of ziekte 
kan in de toekomst een groot probleem opleveren. Dit zal in de komende jaren alleen maar toenemen. 
Als school vinden wij het lerarentekort in het onderwijs zeer zorgwekkend. Op stichtingsniveau vinden 
er allerlei initiatieven plaats ter voorkoming van het lerarentekort. 
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2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Op basisschool PassePartout werken we in een rijjke -en betekenisvolle leeromgeving vanuit 
ontwerpend en onderzoekend leren, waarbij elk kind en professional groeit. 

Dit doen we binnen de strategische kaders van stichting Kerobei. Het team is in zeer grote mate 
medeverantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het schoolplan en het jaarplan. Vanuit 
eigenaarschap,  verantwoordelijkheid en erkende ongelijkheid wordt in onderzoeks-en ontwerp teams 
(OOT). Het OOT is verantwoordelijk dat de gestelde doelen behaald worden en neemt hierin haar 
verantwoordelijkheid. Ook zullen ouders, middels de medezeggenschapdsraad, betrokken worden. Zij 
zullen de meerjarenplanning beoordelen en zo nodig verbeteringen voordragen. De MR heeft de 
schoolontwikkeling (OOT's) opgenomen in hun jaarplanning zodat deze cyclisch besproken worden.

Schoolplan

In het schoolplan van basisschool PassePartout wordt, over een periode van  4 jaar en passend binnen 
de kaders van stichting Kerobei, aangegeven wat de schoolspecifieke ambities van alle beleidsterreinen 
zijn.  Het schoolplan is via deze link in te zien. 

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.

Jaarplan

Het jaarplan is een concrete uitwerking van de items die in het schoolplan worden genoemd. Het 
jaarplan is opgedeeld in vier periode plannen en wordt om de zes weken besproken binnen het team. 
Tijdens deze bespreking vindt evaluatie en evt. bijstelling plaats. Het jaarplan ligt ter inzage op school. 

Kwaliteitszorg

Onze kwaliteitszorg baseren we op het PDCA-model. Dit betekent dat we altijd eerst een Plan-fase 
inrichten. Tijdens de Plan-fase wordt input verzameld. Vervolgens wordt de input verwerkt in een plan 
van aanpak. Nadat dit voorgelegd is aan het team gaan we over tot de Do-fase. In deze fase gaan we 
over tot het daadwerkelijk handelen volgens het opgestelde plan. Iedere zes weken is er een 
tussenevaluatie. Dit noemen we de Check-fase. In de Check- fase kunnen er bijstelling aangebracht 
worden. Nadat deze bijstellingen geaccordeerd zijn worden ze in praktijk tijdens de Act-fase tot 
uitvoering gebracht. 

Om ervoor te zorgen dat behaalde kwaliteit gewaarborgd blijft, wordt vastgesteld beleid opgenomen 

Hoe bereiken we deze doelen?
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in het borgingingsdocument. Dit borgingsdocument is onderdeel van een intern digitaal dashbord. De 
professional kan te allen tijden het dashbord raadplegen. 

Zie link voor ons volledig kwaliteitszorgbeleid.

Professionalisering 

Scholing is een vast onderdeel binnen ons schoolplan en is gekoppeld aan onze ambities om het 
maximale uit onszelf te halen. De scholing vindt zoveel mogelijk plaats buiten de schooltijden. Het kan 
echter voorkomen dat een scholingsmoment van het gehele team of een individueel teamlid tijdens 
schooluren plaatsvindt (zgn. studiedagen). Ouders worden hierover tijdig op de hoogte gebracht. De 
nascholing kan gericht zijn op het functioneren van de individuele leerkrachten als op het functioneren 
van het team c.q. de school als geheel. Door middel van nascholing beoogt de school een 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Op onze school is het gebruikelijk dat de directeur en 
teamleiders klassenbezoeken en flitsbezoeken afleggen aan alle groepen. De directeur en/of 
teamleiders kijken naar de onderdelen binnen het onderwijs die in de groep wordt gegeven. Met 
regelmaat voeren zij, naar aanleiding van deze (flits)bezoeken, reflectiegesprekken met de 
leerkrachten. Hierin staat het onderwijskundig -  en didactisch handelen centraal. Doel van deze 
gesprekken is vooral het samen nadenken over ons onderwijs en samen zoeken naar mogelijkheden om 
ons onderwijs nóg beter te maken.

Werkverdelingsplan

Op basisschool PassePartout vinden we gezamenlijke verantwoordelijkheid, erkende ongelijkheid en 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers belangrijk. In het taakbeleid van school wordt vastgelegd 
wie zorg draagt voor de uitvoering van de geplande activiteiten en hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is. 
Het werkverdelingsplan komt via dialoog tot stand. Zowel ieder individueel personeelslid als de MR 
worden hierbij betrokken. Na instemming van de MR wordt het werkverdelingsplan geaccordeerd.

10

https://docs.google.com/document/d/1aBRzE6HlQ5q242_djAAwjefXDFyGWBP-8u64rI6HPoc/edit#


3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 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.

Zie ondersteuningsprofiel.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist -

Intern begeleider -

Onderwijsassistent -

Orthopedagoog -

Rekenspecialist -

Remedial teacher -

Taalspecialist -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij gebruiken SoEmO-kaarten (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) om het totale pedagogische klimaat 
en de sociale veiligheid van kinderen te waarborgen, te ontwikkelen en te onderhouder. 

Bovendien bieden we kinderen ondersteuning op het gebied van Whats-app gebruik en sociale media in 
de groepen. We trekken samen met ouders op in het verantwoord smartphone-gebruik van onze 
kinderen en organiseren we lessen m.b.t. cyberwijsheid in samenwerking met adviesbureau Lei Seuren.

We geloven in eigenaarschap en gaan met kinderen in gesprek om kinderen vanuit zelfreflectie en 
bewustzijn aan te leren hoe om te gaan met conflicten, conflicthantering en het voorkomen ervan. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
KIJK! en ZIEN! en middels enquêtetool Vensters.
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Naast de monitor binnen KIJK! en ZIEN! voeren wij op PassePartout frequent kindgesprekken waarvan 
een verslag in het portfolio van het kind komt.

Kringgesprekken maken deel uit van onze wekelijkse gang van zaken op school. Een belangrijk aspect 
van deze kringgesprekken is de sociale veiligheid en omgang met elkaar op school. Op deze manier 
houden leerkrachten vinger aan de pols m.b.t. de veiligheidsbeleving van kinderen. Door het 
partnerschap met ouders, hebben we ook daar een belangrijke bron m.b.t. veiligheidsbeleving van 
kinderen op onze school, die wij erg serieus nemen.

Op PassePartout is een anti-pestprotocol van kracht, informatie kunt u vinden via de link Protocol 
Kerobei: http.kerobei.nl/content/PassePartout/docs/Protocol_schorsing_en_verwijdering.pdf. Dit 
protocol hebben we gedetailleerd tot een protocol op PassePartout niveau. Het protocol respectloos 
gedrag en fysiek geweld met stappenplan voor leerlingen is binnen ISY terug te vinden in de 
boekenkast.

Wilt u meer weten over welke gegevens Kerobei opslaat en wat de rechten van ouder zijn lees dan onze 
privacyverklaring (zie bijlage in Vensters). Alle informatie kunt u vinden in het Informatiebeveiligings-en 
privacy beleid van Kerobei  of via de link https://www.kerobei.nl/organisatie/kerobei-en-privacy

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Simone Schouwenberg-Horvat simone.schouwenberg@kerobei.nl

vertrouwenspersoon Michael Janssen michael.janssen@kerobei.nl

vertrouwenspersoon Kim Flos kim.flos@kerobei.nl
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Klachtenregeling

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

We communiceren open en transparant. Dit doen we door voor algemene informatie ons digitale 
communicatiesysteem ISY te gebruiken. Iedere ouder die een kind op onze basisschool heeft, krijgt een 
unieke code waarmee de ouder ten alle tijden kan inloggen op ons digitale communicatiesysteem. 
Alleen ouders die een aanmeldcode van ons hebben ontvangen, kunnen in dit systeem inloggen en 
zaken bekijken/lezen. Op het moment dat wij als school een bericht of foto op ISY plaatsen, krijgt elke 
ouder die aangemeld is automatisch bericht hiervan. De berichten kunnen gaan over 
onderwijsinhoudelijke zaken, organisatorische items of het delen van nieuws of foto's. Op donderdag 
ontvangen ouders via ISY een nieuwsbrief betreffende de week. Gedurende de week kunnen er nog 
tussentijdse berichten gedeeld worden. Facebook wordt ingezet om ouders (en andere 
geïnteresseerden) op de hoogte te brengen van meer informele aangelegenheden.

Voor ons is het gesprek de beste manier van contact! Dit betekent dat we de portfolio gesprekken, de 
(pré-)adviesgesprekken en alle andere gesprekken over de ontwikkeling van uw kind, het liefst rond de 
tafel voeren. Daarnaast vindt er telefonisch en via mail contact plaatst, afhankelijk van de aard van de 
inhoud van de communicatie.

In het begin van het schooljaar is er een algemen informatieavond om kennis te maken met de 
leerkracht. Tijdens deze avond zal de leerkracht u informeren over de schoolontwikkeling (jaarplan) en 
hoe een dag in de groep eruit ziet. Uiteraard komen de onderwijsdoelen van het betreffende schooljaar 
aan bod.

Op basisschool PassePartout gaan we met de ouders als partner een intensieve samenwerking aan. 
Onze driehoek staat hierbij centraal: kind, school en ouders.

Wij gaan uit van de expertise van alle partijen: kind, ouder en leerkracht (en evt. participant). Iedere 
partner heeft zijn eigen expertise. Als we de expertise samen gaan bundelen, krijgen we een breder 
beeld van het kind waarin we met elkaar kunnen afstemmen welke stappen we samen kunnen nemen 
om de volgende stap te kunnen zetten. De ouder is expert in het kennen van zijn kind, de leerkracht 
heeft expertise op het gebied van pedagogiek en didactiek en de partner die we nodig hebben vult de 
expertise aan die volgens ouders en school nodig is. 

Dit komt o.a. tot uiting in de klankbordgroep, de MR die betrokken is bij de schoolplanonderdelen, een 
actieve OV, het actief benaderen van ouders met feedback, mailing naar ouders via de unit of via de 
wekelijkse nieuwsbrief ISY, telefonische gesprekken met ouders en last but not least kind-
oudergesprekken. “Overal” hebben wij zeer korte lijnen als het gaat om communicatie en 
betrokkenheid vanuit ouders.  

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Klankbordgroep

Basisschool PassePartout maakt gebruik van de landelijke klachtenregeling. 

Voor klachten verwijzen we in eerste instantie naar de leerkracht van uw kind. Daarna kan er contact 
gelegd worden met de betreffende teamleider (voor de onderbouw Julie van Roij en voor de 
bovenbouw Simone Schouwenberg). U kunt ook, indien nodig, contact opnemen met de interne 
vertrouwens- / contactpersoon van de school: Michael Janssen (michael.janssen@kerobei.nl) of Kim 
Flos (kim.flos@kerobei.nl).

Ook de stichting Kerobei, het bestuur waartoe onze school behoort, heeft een klachtenregeling. De 
klachtenregeling van Kerobei vindt u op: 
https://www.kerobei.nl/content/Kerobei.nl/docs/01_Organisatie/Klachten/210520_klachtenregeling_Ke
robei.pdf. 

Kerobei zelf heeft ook externe vertrouwenspersonen. Deze vindt u terug op:

https://www.kerobei.nl/content/Kerobei.nl/docs/01_Organisatie/Klachten/210521_Externe_vertrouwen
spersonen.pdf
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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.

Ouderparticipatie vinden we ontzettend belangrijk op onze school. Voor het goed functioneren van 
school is het van essentieel belang dat ouders meedenken en meehelpen. Wij kunnen de inzet goed 
gebruiken bij:

• Leesouders
• Hulpouders voor activiteiten en vieringen (bijv. hulp bij luizencontrole)
• Helpende handen (bij activiteiten)
• Oudervereniging (OV), ouders die meedenken en meehelpen tijdens vieringen 
• Klankbordgroep waarin de school feedback krijgt op haar handelen gedurende het jaar
• MR ouders die meedenken, adviseren en instemmen over beleidsmatige zaken (denk hierbij aan 

wijziging schooltijden)

Wanneer u interesse en tijd heeft om ons op een of andere manier te ondersteunen, reageer dan via de 
leerkracht van uw kind. We zijn ontzettend blij met alle hulp!

Meer informatie over 3 geledingen binnen onze school: 

Oudervereniging

Op onze school hebben we een oudervereniging. Hier zijn wij als school heel erg blij mee. De 
oudervereniging ondersteunt de school bij vele activiteiten gedurende het schooljaar. De 
oudervereniging is heel actief, zij denkt mee en helpt bij de organisatie van allerhande activiteiten. 

De ouderraad is te bereiken via het volgende e-mailadres: ov.passepartout@kerobei.nl

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad wordt advies en/of instemming gevraagd m.b.t. 
schoolaangelegenheden. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. Leden van de 
medezeggenschapsraad hebben drie jaar zitting. U kunt op de website van de school vinden wie de 
leden van de MR zijn. De directeur van school heeft een adviserende rol in de MR. De MR is te bereiken 
via het volgende e-mailadres: michael.janssen@kerobei.nl

Klankbordgroep

Een derde belangrijke geleding op school is de klankbordgroep. De klankbordgroep is een orgaan welke 
periodiek met de directie van school in gesprek gaat. Het maakt de lijnen met school korter en 
krachtiger. Hiermee verbetert de communicatie tussen school en ouders. Een klankbordgroep legt op 
een andere manier dan de MR een laagdrempelige verbinding tussen ouders en school. Een 
klankbordgroep biedt een gelegenheid om mee te denken en gehoord te worden, oftewel afstemmen 
van gedachten en verwachtingen. De sfeer is: open, ongedwongen, informeel, positief kritisch.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• Diverse buitenschoolse activiteiten, bijv. sportdagen, Carnaval en Pasen

• Traktaties

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Bij instroom in de tweede helft van het schooljaar vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van € 15. De 
jaarlijkse verantwoording is op te vragen bij de oudervereniging.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet en dat willen we 
ook niet.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders van leerlingen op PassePartout dienen hun kind tussen 8:00 en 8:30 uu telefonisch af te melden 
bij ziekte, artsenbezoek e.d. via 077 - 373 2768.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Ouders van leerlingen op PassePartout kunnen alleen schriftelijk een verlofvraag indienen bij de 
directeur. Het formulier hiervoor kunt u vinden op het folderrekje bij de infobalie op onze school, 

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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binnen ISY in de boekenplank en op onze website https://passepartout.kerobei.nl/ouders/verlof-
aanvragen 

Zie de bijlage voor verlofregeling basisonderwijs.

4.4 Rechten van ouders/verzorgers inzake privacy

Kerobei verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Kerobei vindt een goede omgang met 
persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Kerobei is ook 
verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van ouders/verzorgers en 
leerlingen. In de privacyverklaring wordt uitgelegd hoe met persoonsgegevens van ouders en leerlingen 
wordt omgegaan. Deze is te vinden op: https://www.kerobei.nl/organisatie/kerobei-en-privacy. Bij de 
aanmelding is al dan niet toestemming verleend aan de school voor bijvoorbeeld het gebruik van 
sociale media en beeldmateriaal. Kerobei wil er op wijzen dat ouders/verzorgers te allen tijde en zonder 
opgaaf van redenen de verleende toestemming voor bijvoorbeeld het gebruik van sociale media en 
beeldmateriaal kunnen intrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren middels het formulier Intrekking 
toestemming gebruik beeldmateriaal en sociale media, voorzien van naam, datum en handtekening, 
verkrijgbaar bij de administratie van de school.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de 
gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te 
ondersteunen, een administratie systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden 
opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in 
opdracht en onder de verantwoordelijkheid van (een school van) Kerobei. Met deze organisaties sluiten 
we verwerkersovereenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe 
deze gegevens beveiligd worden. Op aanvraag bij de school kunnen ouders deze 
verwerkersovereenkomsten inzien.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Toetsen   

Volgens een cyclisch rooster worden er landelijk genormeerde (Cito)toetsen en methode-toetsen 
afgenomen. Door deze gegevens naast observaties te leggen, volgen we het kind nauwgezet  in zijn 
ontwikkeling. De informatie uit deze informatiebronnen wordt enkele keren per jaar tussen leerkracht 
en teamleider besproken. Indien er opvallendheden zijn, gaan we over tot specifieke of extra zorg om 
zo te beantwoorden aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen.   

CITO en reguliere toetsen

Twee keer per jaar vinden de Cito-toetsen plaats. Middels grafieken van de resultaten van deze Cito-
toetsen wordt de ontwikkeling van elk kind op een heldere manier zichtbaar gemaakt. Deze grafieken 
worden tijdens de ‘ouder-kindgesprekken’ met de ouders en de leerling besproken. Deze informatie 
blijft op school. Alle gegevens die wij van een leerling verzamelen, worden bewaard in het (digitale) 
leerlingdossier. Dit dossier blijft gedurende 8 jaar op school en is alleen voor leerkrachten en ouders 
bestemd. 

Unit 1/2:  Hier worden in groep 2 de kinderen in het midden en aan het einde van het schooljaar in beeld 
gebracht middels de cito: 'rekenen voor peuters en kleuters' en 'taal voor kleuters'.

Unit 3 t/m 8:

• Methodetoetsen van de diverse vakgebieden (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en de 
wereld oriënterende vakken). 

• Toetsen vanuit cito-toets rekenen en wiskunde,  begrijpend lezen en/ of begrijpend luisteren,  
spelling en lezen (AVI en DMT).

• Eindtoets groep 8, Route 8. Deze wordt afgenomen ten behoeve van het eindadvies van de 
schoolverlaters en zal in het voorjaar afgenomen worden. 

Indien nodig worden verdiepte toetsen / onderzoeken ingezet.   

Binnen het team   

De leerkrachten (per unit) bespreken tenminste twee keer per jaar samen met de teamleiders de 
opbrengsten van het onderwijs binnen hun groep. Deze besprekingen zijn zowel gericht op het totale 
groepsgebeuren, als op leerkracht- en groepsniveau en het niveau van het individuele kind. Hierbij 
wordt gestreefd om het kind nauw te betrekken bij zijn ontwikkelingen en vorderingen (eigenaarschap / 
kindgesprekken) en de aanpak die nodig is om een goede voortgang te garanderen. In gesprekken met 
kinderen én ouders worden de vorderingen structureel besproken. Tijdens studiedagen worden de 
opbrengsten op schoolniveau geanalyseerd. Vervolgens worden vervolgstappen besproken die cyclisch 
in onze schoolplannen worden verwerkt.

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.2 Resultaten eindtoets

Op PassePartout zijn wij vanaf 2015 gestart met de verplichte afname van de eindtoets Route 8:

In 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen i.v.m. de Coronacrisis

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.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

PassePartout
88,9%

94,6%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

PassePartout
46,0%

57,1%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (45,5%)

Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 2,5%

vmbo-k 20,0%

vmbo-(g)t 40,0%

havo 20,0%

vwo 17,5%

5.4 Sociale ontwikkeling

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.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Iedereen doet er toe

WelbevindenVeiligheid

Sociaal emotionele ontwikkeling 

Op PassePartout vinden wij het belangrijk dat ieder kind lekker in zijn vel zit, zich veilig en vertrouwd 
voelt op onze school. Basisvoorwaarden om te kunnen zijn wie je bent en om te kunnen komen tot 
leren. Wij willen het kind leren samen met anderen zijn ontwikkeling vorm te geven, het zogenaamde 
leren van en met elkaar. Vanuit autonomie, competentie en relatie creëren wij mogelijkheden en geven 
wij kinderen handvatten om samen te kunnen leven en zich te kunnen ontwikkelen in onze 
maatschappij.

Het aanleren van sociale vaardigheden, openheid, eerlijkheid en respect voor elkaar komen in de 
dagelijkse activiteiten en lessen steeds terug. De leerkracht heeft hierin een voorbeeldfunctie 
(model). Naast de inrichting van een goed pedagogisch klimaat (binnen de klas) tijdens het dagelijks 
omgaan met de kinderen, werken we in de onderbouw met een éxtra methodiek. Deze methodiek 
heet: ‘ De Poppies’. Hiermee geven we de kleuters de taal om gedrag te herkennen en te bespreken. 
Daarnaast wordt de methode  ‘Soemo’ ingezet om de doorgaande lijn m.b.t. sociaal emotionele 
ontwikkeling naar groep 8 te continueren. Alle kinderen worden op sociaal emotioneel vlak nauwgezet 
gevolgd middels ons volgsysteem Kijk! en Zien!

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Spring, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Op onze school geldt een hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen).

Op onze school gelden onderstaande schooltijden.

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 - 18:30

Woensdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:45  - 12:45 - 18:30

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 - 18:30

Vrijdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:45  - 12:45 - 18:30

Maandag: 's ochtends 15 min., 's middags 30 min. pauze
Dinsdag: 's ochtends 15 min., 's middags 30 min. pauze
Woensdag: 's ochtends 15 min. pauze
Donderdag: 's ochtends 15 min., 's middags 30 min. pauze
Vrijdag: 's ochtends 15 min. pauze
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 08 oktober 2021

Herfstvakantie 23 oktober 2021 31 oktober 2021

Sinterklaas 06 december 2021 06 december 2021

Studiedag 07 december 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Studiedag 27 januari 2022

Studiedag 18 februari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Studiedag 28 maart 2022

Pasen 18 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022

Pinksteren 06 juni 2022 06 juni 2022

Studiedag 22 juli 2022

Zomervakantie 23 juli 2022 04 september 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

ouder-kindgesprekken maandag, dinsdag en donderdag vanaf 14:30 uur

ouder-kindgesprekken woensdag en vrijdag vanaf 12.45 uur

Via ons digitale oudersysteem ISY worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor ouder-
kindgesprekken en kunnen ouders zich digitaal aanmelden.

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Spring Kinderopvang, in het schoolgebouw.
 Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Tijdens schoolvakanties en vrije dagen is er opvang. 
De opvang wordt door Spring Kinderopvang geregeld binnen ons gebouw.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Op PassePartout willen wij graag alle ouders tenminste twee keer per jaar samen met hun kind (ouder-
kindgesprekken vanaf groep 3) spreken over de ontwikkeling van het kind. 

Daar waar er zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind zullen wij vanuit onze kant uiteraard contact 
met u opnemen. Omgekeerd kan het echter ook zo zijn dat u zich zorgen maakt over de ontwikkeling 
van uw kind. Ook dan maken wij graag tijd voor u!

Onze school werkt intensief samen met het buurtteam van de gemeente Venlo. Susan Coopmans is 
maatschappelijk werkster bij Incluzio en betrokken bij onze wijk. Maatschappelijk werk biedt 
ondersteuning bij uiteenlopende vraagstukken, zoals:  opvoeding, relaties met anderen, problemen 
met uw partner kinderen of ouders, echtscheiding, ziekte, financiën, ontwikkeling, werk, wonen, 
geldzaken of regelgeving. Deze ondersteuning is gratis. Als u gebruik wilt maken van deze dienst, kunt 
u via de teamleider of leerkracht van uw kind uw telefoonnummer of emailadres doorgeven. Suzan zal 
dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
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