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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s) en andere lezers,
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschoolperiode 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 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
andere 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 BS Triangel, Jeroen Tholen, directeur.
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool Triangel
Linnerhof 36
6067EJ Linne
 0475462321
 http://www.triangel-linne.nl
 directie.triangell@innovo.nl

Schoolbestuur
Stichting INNOVO - Onderwijs op Maat
Aantal scholen: 44
Aantal leerlingen: 9.057
 http://www.innovo.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Jeroen Tholen

jeroen.tholen@innovo.nl

Adjunct-directeur

Gerry Haagmans-Schuren

gerry.haagmans@innovo.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV PO 31-02 Midden Limburg.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

220

2021-2022

Het leerlingaantal over de afgelopen jaren laat een flinke groei zien en de verwachting is dat deze ook
blijft groeien, de door de bouw van een geheel nieuwe woonwijk in Linne. Hadden we op teldatum 0110-2019 nog 205 leerlingen, op 01-02-2022 zijn we gegroeid naar 220. Met het zicht op de genoemde
ontwikkelingen zal onze school de komende jaren een groei doormaken.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
ontwikkelingsgericht/kansrijk

aandacht voor het individu

werken aan 21e Century skills

sociaal veilige gezonde school

ontwikkeling kindcentrum

Missie en visie
'Triangel – Linne helpt je groeien!'
In de toekomst hebben kinderen andere vaardigheden nodig. Hier richten we ons onderwijs op in. We
noemen deze vaardigheden de "21st century skills". Deze vaardigheden zijn: Samenwerken,
Probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, Creativiteit, Kritisch denken, Communicatie en
Sociale en Culturele vaardigheden. Bij veel van deze vaardigheden is de leerling zelf aan zet en is de
leerkracht meer dan ooit de coach van het proces. Vanuit een positieve levenshouding en een veilige
leeromgeving brengen we kinderen tot een optimale leerprestatie. We geven elk kind de gelegenheid
zich toe te rusten met kennis en vaardigheid. En om zich te ontwikkelen tot een waardevol mens
binnen de samenleving.
Onze school heeft het onderwijs zo georganiseerd, dat kinderen in acht aaneensluitende jaren de
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school kunnen doorlopen. Ons onderwijs maakt het mogelijk dat kinderen op hun eigen niveau werken.
We vinden de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind net zo belangrijk als ontwikkeling van
kennis. Na acht jaar zijn de leerlingen klaar voor het voortgezet onderwijs dat bij hun mogelijkheden
past.
Onderwijs anders organiseren
Om bovenstaande na te streven, organiseren we sinds het vorige schooljaar het onderwijs anders. De
invoering doen we stapsgewijs:
•
•
•

we werken in grotere eenheden met meerdere leerlingen uit verschillende groepen bij elkaar
we werken met combinatiegroepen (in het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met een groep 23)
kinderen verwerken en oefenen leerstof onder begeleiding op een werk/leerplein

Het spreekt voor zich dat wij u gedurende het schooljaar op de hoogte blijven houden van de stand van
zaken en de voortgang van deze veranderingen met betrekking tot het onderwijs anders organiseren.
Meer informatie over onze missie en visie vindt u op onze website: www.triangel-linne.nl (onze schoolmissie en visie).

Identiteit
Onze identiteit is gebaseerd op de principes van de gezonde school: gezonde voeding, veilige school en
bewegen.
Iedereen doet er toe!
"Leef, leer, lach en heb lief!" is een belangrijk motto en uitgangspunt op onze school.
Bovenstaand dragen wij - kinderen, leerkrachten en ouders - op allerlei verschillende wijzen uit naar
buiten.
Wij trachten goed burgerschap te combineren onder andere met Euregionaal onderwijs en
Internationalisering. We hebben tot voor kort regelmatig uitwisselingsprojecten met een tweetal
Duitse partnerscholen en hopen dit in de toekomst voort te zetten.
We streven een samenwerking na met educatieve partners uit de leefgemeenschap Linne, onder
andere Zorgcentrum Maartenshof, Leef Linne, Schutterij Sint Martinus, Harmonie Lentekrans en
carnavalsvereniging de Kwekkerte. We beschouwen onze school als een spil in de Linner
dorpsgemeenschap.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Tevens zijn de volgende expert-leerkrachten aanwezig:
•
•
•
•
•
•
•

Sociaal-Emotionele ontwikkeling
Wetenschap, techniek en kunst
Muziekleerkracht
Beweging
Rekenen
jonge kind
taal/lezen

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd
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

Taal- en
rekenactiviteiten

8 uur

8 uur

5 uur

5 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

9 u 15 min

9 u 15 min

bewegingsonderwijs
sociaal emotionele
ontwikkeling (seo)
werklessen

Dagelijks is er een kringactiviteit waarin de taal- en of rekenactiviteiten worden aangeboden. Binnen
deze kringactiviteiten wordt ook aandacht besteed aan wereldoriëntatie en seo.
Beweging is van groot belang in de ontwikkeling van jonge kinderen. Vandaar dat er iedere dan
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minimaal één beweegmoment is. Dit moment kan bestaan uit beweeglessen in de speelzaal, maar ook
buitenspel of kleuterdans maken hier onderdeel van uit.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

3 uur

3 uur

5 uur

5 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 u 45 min

4 u 45 min

2 u 30 min

2 u 30 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 45 min

5 u 45 min

3 uur

3 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
sociaal emotionele
ontwikkeling (seo)

45 min

45 min

30 min

30 min

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De aangegeven uren
geven een indicatie van de leertijd. Wanneer blijkt dat een bepaald vakgebied extra aandacht nodig
heeft, wordt hier leertijd aan toegevoegd en wordt weloverwogen gekeken waar deze lestijd in
mindering wordt gebracht.
Wilt u meer informatie: www.innovo.nl/verantwoording verplichte onderwijstijd en/of
www.innovo.nl/gronden voor vrijstelling van onderwijsactiviteiten

Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Handvaardigheidlokaal
Schoolkas
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•
•

2.2

Kunstkeuken
Sportzaal

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Handvaardigheid

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Wetenschap en
Technologie

Verlof personeel
Sinds het schooljaar 2018-2019 wordt binnen INNOVO gewerkt in clusters. Wij zijn aangesloten bij het
cluster Zuid West Midden Limburg. De volgende scholen zijn hierbij aangesloten: Draaiende Wieken
(Posterholt), Keuningshöfke (Koningsbosch), het Avontuur (Buchten), Swentibold (Born) en BS Triangel
(Linne). Met dit cluster werken we aan gezamenlijke ontwikkelonderwerpen. Zo willen we de kwaliteit
van het onderwijs verhogen.
Daarnaast: is er vervanging nodig dan wordt eerst op de betreffende school geprobeerd de vervanging
intern op te lossen. Lukt dit niet, dan wordt een beroep gedaan op de andere scholen binnen het
cluster.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) / peuteropvang en Buitenschoolse Opvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in
het gebouw van de school. Met Stichting Kinderopvang Roermond, Echt en Maasgouw.
Organisatie en ontwikkelingen m.b.t. de vorming van een KC
Basisschool Triangel is de enige basisschool in Linne. In augustus 2010 vestigden de peuterspeelzaal, de
buitenschoolse opvang en de voor- en naschoolse opvang zich in ons gebouw, verzorgd door de huidige
kinderopvang SKEM (Stichting Kinderopvang Echt en Maasgouw) die valt onder SKR (Stichting
Kinderopvang Roermond). Meerdere educatieve partners en participanten gingen gebruiken maken
van ons gebouw: o.a. muziekschool, beweging en sport, dansgroep, harmonie en bibliotheek. We zijn
voornemens te komen tot een Kindcentrum. Hiervoor werd in 2018 een intentieverklaring ondertekend
door INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs, Stichting Kinderopvang Roermond en de gemeente
Maasgouw.
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2.4

Kwaliteitszorg en 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.

Doelen in het schoolplan
Kwaliteitszorg Van Dale: “kwaliteit: mate waarin iets goed is; gesteldheid, hoedanigheid, aard”.
Onderwijskwaliteit heeft verschillende aspecten: de bereikte leerresultaten, de professionaliteit van de
leerkrachten en de schoolleiding, de nadruk op normen en waarden, de tevredenheid van betrokkenen,
het oordeel van werkveld en samenleving om enkele te noemen. Kwaliteit moet blijken. De overheid
stelt daarvoor de wettelijke kaders; de rijksinspectie, het schoolbestuur en de individuele school
opereren binnen deze richtlijnen.
Op landelijk niveau
Op 01-07-2017 is de Wet op Onderwijs Toezicht (WOT) aangepast. Onderwijsinstellingen en hun
besturen worden op hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de naleving
van wet- en regelgeving aangesproken. Zowel de leerlingen als hun ouders moeten erop kunnen
vertrouwen dat het onderwijs bij de scholen goed is. Dit betekent dat er voldoende kwaliteit van
onderwijs aanwezig moet zijn, dat er voldaan moet worden aan wet- en regelgeving en dat de financiën
op orde moeten zijn. Per bovenstaande datum is het toezicht door de Inspectie van het onderwijs
gewijzigd.
Op bestuursniveau
Innovo gebruikt diverse instrumenten om kwaliteit van het onderwijs te bepalen en daarover te
rapporteren. INNOVO heeft elf werkprocessen in het onderwijs beschreven. Aan de hand van een
kijkwijzer kunnen scholen bepalen hoe het met de kwaliteit gesteld is. Daarnaast vindt tweejaarlijks
een interne audit plaats. Dit is een onderzoek dat, met een systematische en gedisciplineerde aanpak,
wordt uitgevoerd naar het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie door auditors
die in dienst zijn van de organisatie. Schooljaar 2020-2021 was BS Triangel weer aan de beurt, echter
door het Coronagebeuren is dit niet doorgegaan. Deze audit zal in het najaar van 2022 alsnog
plaatsvinden.
Het College van bestuur voert tenminste een keer per jaar met de directie van elke school een
monitorgesprek. Aan de orde komen tenminste: actuele zaken, de kwaliteit van het onderwijs,
personeelszaken, financiën en beheers-aspecten. Elke twee jaar wordt centraal een
tevredenheidsonderzoek gehouden. In mei 2018 zijn de ouders, personeelsleden en leerlingen digitaal
bevraagd. De resultaten van deze onderzoeken worden teruggekoppeld naar de scholen en daar met
alle geledingen besproken. Ontwikkelpunten worden opgenomen in het schooljaarplan.
Op schoolniveau
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De doelen zoals die in het Schoolplan 2022-2023 worden omschreven:
Thema 1: Rekenen: automatiseren - WIG digitaal (vervolg)
In alle groepen van 3 t/m 8 staat automatiseren als vast onderdeel in het rooster.
We hebben zicht op het gebruik van de methode WIG digitaal
Thema 2: Implementatie seo-methode HiRO
We hanteren een schoolbrede aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling middels HiRO
Thema 3: Executieve functies (vervolg)
Leerkrachten hebben(hernieuwde) kennis over de executieve functies
Leerkrachten verwerken feedback op executieve functies in de les
Thema 4: Onderwijs anders organiseren (vervolg)
Groepsoverstijgend gebruik van het werkplein is vast onderdeel van de organisatie
Doelen en leerlijneninzichtelijk maken en registreren
Visie op spelend leren door ontwikkelen
Thema 5: Herijken visie-missie
Er is een gedragen toekomst bestendige missie-visie van Triangel

Hoe bereiken we deze doelen?
Uitgangspunt voor de inrichting van de kwaliteitszorg en het uiteindelijk kunnen behalen van de
gestelde doelen, is de PDCA-cyclus. Onze plannen worden jaarlijks ten uitvoer gebracht (do). Aan het
eind van een schooljaar worden de geplande ontwikkelingen in het schooljaarplan geëvalueerd, evenals
de resultaten van het onderwijs, de werkprocessen en het Schoolondersteuningsprofiel (check). De
bevindingen vormen de aanleiding het plan bij te stellen, waarna we overgaan tot de volgende acties
(act).
We gebruiken gestandaardiseerde toetsen van het CITO om objectieve gegevens te verkrijgen over de
leerresultaten van de leerlingen. Cito-toetsen kennen bijna alle twee afnamemomenten: midden en
einde schooljaar. Daarnaast gebruiken we toetsen en proefwerken die horen bij de diverse methodes,
maar ook kindgesprekken en observaties van leerkrachten worden hieraan toegevoegd. De brede bulk
aan resultaten van alle gegevsn worden door de leerkrachten geanalyseerd en met de interne
begeleider besproken. Ieder jaar bespreken we de trends op schoolniveau. Op basis van de analyse
worden per groep afspraken gemaakt: hoe kunnen we het gewenste kwaliteitsniveau handhaven en/ of
verbeteren? (groepsbesprekingen) Deze afspraken worden vastgelegd in het groepsplan.
De resultaten van de eindtoets geven zicht op de individuele prestaties maar maken ook vergelijking op
landelijk, regionaal en op bestuurlijk niveau mogelijk. We vinden de sociaalemotionele ontwikkeling
minstens zo belangrijk als onderwijsresultaten. Een kwaliteitsaspect vinden we ook de inbreng van de
leerlingen. Daartoe heeft een leerlingenpanel gefunctioneerd.
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In het schooljaar 2022-2023 zullen we het leerlingenpanel nieuw leven in blazen. Leerlingen uit de
groepen 6 tot en met 8 ‘vergaderen’ minimaal drie keer per jaar met de directeur over schoolse zaken
en doen voorstellen. Op die manier is in het verleden een aantal praktische zaken verbeterd. De school
wenst transparant te zijn. Daartoe ligt het in de bedoeling om jaarlijks een jaarverslag - als onderdeel
van het schooljaarplan - uit te geven. De resultaten in de breedste zin van het woord worden hierin
verantwoord en toegelicht.
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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.
Wat is het school ondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het school ondersteuningsprofiel 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 school
ondersteuningsprofiel op.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
zie schooljaarplan

Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Rekenspecialist

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

•

Taalspecialist
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Op onze school beschikken we over leerkrachten/specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid.
Daarbij beschikt de school bovendien over expertise op het gebied van leesproblemen. Wij hebben een
leerkracht met een masteropleiding lezen/dyslexie en een specialist leesbevordering, twee andere
collega's volgen op dit moment de master op dit vakgebied. Wij kunnen hiermee leerlingen met
onderwijsvragen op het gebied van lezen en dyslexie door een goede signalering, gerichte aanpak en
ondersteuning, optimaal begeleiden.
Verder beschikken we over twee collega's met een afgeronde masteropleiding rekenen. Zij
ondersteunen bij onderwijsvragen op dit vakgebied en begeleiden de implementatie van de
rekenmethode.

Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

•

leerkrachten met de opleiding Rots en Water

Onze gedragsspecialist en Intern begeleiders zijn betrokken wanneer leerlingen opvallend gedrag
laten zien, dit gebeurt ten alle tijden met medeweten van ouders.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Gedragsspecialist

•

Intern begeleider

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

•

pedagogiek

Op onze school is een specialist aanwezig op dit vakgebeid. Daarbij heeft een van onze collega's de
master pedagogiek in haar bezit.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

vakleerkracht bewegingsonderwijs

Onze vakleerkracht verzorgt minimaal één dag per week het bewegingsonderwijs voor alle groepen.
Dit gebeurt ook in samenwerking met (top)sportverenigingen uit de directe omgeving van onze
school.
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Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

•

nvt

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Als anti-pestprogramma gebruiken wij het programma HiRO: Een kind leert het beste binnen een veilig
pedagogisch klimaat, met positieve groepsvorming en plezier. De HiRO lesmethode draagt bij aan deze
voorwaarden, zodat elk kind in staat is om te leren.
Aansluitend hierbij maken wij gebruik van ons pest-protocol.
Ook de journaalopdrachten uit onze observatiemethode KIJK spelen hierbij een rol.
Meer informatie vindt u op www.innovo.nl: sociale veiligheid op school

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen anoniem een vragenlijst in waarmee de veiligheidsbeleving
wordt gevolgd. Op basis van de antwoorden volgt er een rapportpunt voor het veiligheidsgevoel van de
individuele groepen en een totaalpunt voor de school. De gegeven antwoorden worden geanalyseerd
en vervolgens worden actiepunten bepaald ter verbetering van de veiligheidsbeleving of wordt
geborgd hoe we het niveau kunnen vasthouden.
Hieronder ziet u de gemiddelde tevredenheid en sociale veiligheid op schoolniveau. Een hoog cijfer
betekent dat de leerlingen het fijn vinden in de klas, zich veilig voelen en weinig (of niet) gepest
worden.
•
•
•
•

Algemene tevredenheid: 8,1
Welbevinden: 7,7
Ervaren veiligheid: 7,9
Aantasting veiligheid: 9,0

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Patrick Rademakers

patrick.rademakers@innovo.nl

vertrouwenspersoon

Lieke Swinkels

lieke.swinkels@innovo.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Samen stellen wij - ouders/verzorgers en school - het kind centraal.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden geïnformeerd via de Triangel Nieuwsbrief die regelmatig verschijnt. Ouders krijgen alle
informatie via het communicatieprogramma ISY. Van dit programma wordt bijna dagelijks gebruik
gemaakt.
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier
waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school volgt
hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht ten aanzien van gescheiden ouders.
De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen
uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid ten opzichte
van de leerling. De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die
niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot
het kind. De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In
bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken.
https://www.innovo.nl/informatievoorzieningen-gescheiden-ouders.html

Klachtenregeling
Klachten en klachtenprocedure
Voor alle klachten?
De klachtenregeling is alleen van toepassing als u met uw klacht niet ergens anders terecht kunt.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg
tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien
dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op deze klachtenregeling. Om hierbij alles
in goede banen te leiden is er een duidelijke klachtenprocedure ontwikkeld.
stap 1
Zoals reeds gezegd proberen we de klacht eerst binnen de schoolorganisatie op te lossen tussen
de direct betrokkenen.
stap 2
Lukt stap 1 niet, of niet naar genoegen, dan kunt u met uw klacht naar de contactpersoon binnen de
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school stappen. De contactpersoon zal samen met u beoordelen of het al dan niet noodzakelijk is
de vertrouwenspersoon in te schakelen dan wel een officiële klacht in te dienen.
stap 3
De klager kan overgaan tot actie a of b:
a. bemiddeling tussen klager en aangeklaagde bijvoorbeeld door inschakeling van de
vertrouwenspersoon
b. een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie
Bij optie a proberen we er samen uit te komen. Bij optie b wordt de aangeklaagde officieel aangeklaagd
stap 4
Een onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover. De
klachtencommissie geeft advies over:
a. de (on)gegrondheid van de klacht
b. het nemen van maatregelen
c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten
stap 5
Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bestuur het besluit
hierop kenbaar maken aan:
a. de klager
b. aangeklaagde
c. klachtencommissie
d. directie school
contactpersoon
De contactpersoon is zoals al eerder aangeduid, de ‘wegwijzer’ binnen school bij een klacht. De
contactpersoon zal samen met u bekijken waar u uw klacht het beste kunt neerleggen. De
contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk op te lossen. Op elke school binnen onze stichting
zijn twee contactpersonen aangesteld, een ouder en een leerkracht, bij voorkeur een man en een
vrouw. Dit betekent niet dat indien de klager een ouder is naar de oudercontactpersoon moet en de
leerkracht naar de leerkrachtcontactpersoon. De klager is hier vrij in.
vertrouwenspersoon
Aan INNOVO zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen verbonden. De vertrouwenspersoon
gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot
de conclusie komen dat dit niet wenselijk is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot
het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Verder begeleidt de vertrouwenspersoon de
klager. De klager zelf bepaalt uiteindelijk of deze een klacht al dan niet indient bij de
klachtencommissie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of
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wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon is
verplicht tot geheimhouding. De vertrouwenspersonen, zijn niet verbonden aan één van onze scholen.
contactgegevens
Drs. Paul Nijpels
Telefoon: 043-407 82 82 / 06-463 459 16
E-mail: paul.nijpels@home.nl
Bert van Oosterbosch
Telefoon: 045-531 29 81 / 06-119 270 04
E-mail: bert@bct-bv.nl
INNOVO is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waaronder de
Landelijke Klachtencommissie ressorteert.
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs
Postbus 823242508 EH Den Haag
Telefoon: 070 – 386 16 97
Fax: 070 – 302 08 36
E-mail: info@gcbo.nl
Internet:http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
GCBO
In de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) werken4 klachtencommissies voor
het bijzonder onderwijs samen (één loket).Het gaat om de volgende klachtencommissies:
•
•
•
•

de klachtencommissie voor het katholiek onderwijs;
de klachtencommissie voor het protestants-christelijk onderwijs;
de klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs;
de klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs.

vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders,
leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer
zich in of rond de school problemen voor doen op het gebied van:
•
•
•

seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
discriminatie en radicalisering

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Zo nodig kan de
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vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het
doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is alle werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 0900
-1113111 (lokaal tarief).lik HIER voor de vastgestelde klachtenregeling INNOVO, inclusief
klachtenmeldingsformulier & vraag en antwoord.
Klik HIER voor het klachtenformulier.
Heeft u informatie nodig over procedure verwijderen en schorsen van leerlingen klik dan HIER.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Ouders worden ingezet bij schoolse- en buitenschoolse activiteiten, festiviteiten en onderdelen van
leerprogramma's.
Medezeggenschap
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de
WMS). Deze wet bepaalt, dat alle scholen een medezeggenschapsraad moeten hebben. Ook bepaalt
deze wet, dat besturen met meer dan twee scholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
dienen in te richten.
De MR van BS Triangel wordt gevormd door:
Oudergeleding
Bernadette Verduin, voorzitter
Anne Kouwenberg
vacature
Personeelsgeleding
Esther Verheggen
Claudia Vergoossen
Elles Dautzenberg

Meer informatie over de medezeggenschapsraad vindt u HIER
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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.
Er is geen sprake van een vrijwillige ouderbijdrage
Er zijn geen overige schoolkosten.
In Nederland ontvangen scholen rijks bekostiging om onderwijs te verzorgen en met die middelen
moeten scholen het in beginsel doen. Natuurlijk biedt meer budget meer mogelijkheden, maar die
keuze maakt INNOVO niet als het gaat om ouderbijdragen. Met ingang van 1 augustus 2020 zijn alle
vrijwillige ouderbijdragen afgeschaft op alle INNOVO scholen. Daarbij is per 1 augustus 2021 de nieuwe
Wet vrijwillige ouderbijdrage in werking getreden. Elke leerling moet mee kunnen doen aan alle
activiteiten die school buiten de gewone lessen om organiseert, ook als ouders de vrijwillige
ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen. Als de oudervereniging een bijdrage int of een activiteit
organiseert, valt dit onder de Wet vrijwillige ouderbijdrage. Voor extra activiteiten zoals een
schoolkamp of een schoolreis kan wel een eigen bijdrage in de kosten van deelname worden gevraagd.
Meer informatie is te vinden op
rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/04/19/documenten-vrijwillige-ouderbijdrage-po-en-vo
Onze Oudervereniging, waarvan alle ouders automatisch lid zijn, vraagt voor elke leerling contributie.
Deze is dit jaar vastgesteld op €17,50 excl. €0,50 administratiekosten, en wordt geïnd via het
programma ISY. Hiervan worden onder andere buitenschoolse activiteiten bekostigd. Tijdens de
jaarlijkse ledenvergadering, waarvoor alle ouders automatisch zijn uitgenodigd, worden de gelden
verantwoord.
Activiteiten georganiseerd door de Oudervereniging zijn onder andere:
•
•
•
•

4.3

Sintactiviteit
Kerstactiviteit
Carnavalsactiviteit
Paasactiviteit

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
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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.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders worden verzocht om hun kind(eren) ziek/afwezig te melden via het programma ISY, voor
aanvang van de lessen om 08:30 uur.
Op deze manier kunnen ze ook hun kind(eren) afwezig melden voor bijvoorbeeld dokters- of
tandartsbezoek.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? . Ouders kunnen in deze
gevallen verlof voor hun kinderen aanvragen via het formulier "vrijstelling van geregeld schoolbezoek",
dat te vinden is op onze website: www.triangel-linne.nl onder het kopje "formulieren".
De directeur beoordeelt dit verlof en zal de ouders over zijn besluit inlichten.
Meer informatie vindt u op www.innovo.nl:
- bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten
- buitengewoon schoolverlof

4.4

Toelatingsbeleid

In de Wet passend onderwijs staat een passage opgenomen met betrekking tot aanmelding en
toelating. Deze regels vindt u op www.innovo.nl-scholen-regels voor aanmelding en toelating
Op www.triangel-linne.nl vindt u onder "formulieren" meer informatie over aanmelding en toelating.

4.5

Privacy (AVG) en schoolverzekering
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Privacy
Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Op de website van INNOVO kunt
u meer lezen over de privacyverklaring, persoonsgegevens bij aanmelding en privacy in de klas en
tijdens online lessen: https://www.innovo.nl/privacy.html
Schoolverzekering
De door INNOVO afgesloten collectieve verzekeringen zijn o.a. ongevallen-, aansprakelijkheids- en
reisverzekering. Daarmee zijn de belangrijkste risico's voor leerlingen en ouders afgedekt. Meer
informatie vindt u op www.innovo.nl/schoolverzekering.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Onze tussentijdse resultaten worden gerealiseerd door toedoen van ons (onderwijs)leerprogramma en
bovenal de inzet en betrokkenheid van de leerkrachten en interne/externe specialisten.
Evaluaties worden uitgevoerd op de ontwikkelingsgebieden Rekenen/Wiskunde, (werkwoord)Spelling,
Begrijpend en Technisch lezen, Taalverzorging groep (6 t/m 8) via Cito en Sociaal-Emotionele
ontwikkeling (via Kijk op sociale competentie). Met behulp van een Schoolzelfevaluatie/ Schoolscan
(Diepte-analyse) wordt het onderwijs en de bijbehorende leeropbrengsten in kaart gebracht en cyclisch
geëvalueerd. Zie hiervoor ook de bevindingen van de inspectie n.a.v. het laatste inspectie bezoek dat
op 14 april 2015 heeft plaats gevonden.

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.

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.
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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.
Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets
laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een
advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet 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.
Kansrijk schooladvies 2022
Het ministerie van OCW heeft scholen gevraagd om net als in 2021 'kansrijk' te adviseren. De minister
vindt het belangrijk dat leerlingen het voordeel van de twijfel krijgen en op de plek terecht komen die
het beste past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.
Preadvies groep 7:
In groep 7 krijgen de kinderen en ouders een preadvies. Hier wordt de eerste balans opgemaakt om de
volgende stap voor te bereiden. Dit advies wordt na de Cito's in januari/februari gegeven. De oriëntatie
op een passende VO-school wordt begonnen.
Voortgangsgesprek groep 8:
In groep 8 beginnen de kinderen en ouders met een voortgangsgesprek in oktober/november. Hierin
wordt de voortgang van het kind besproken. Zaken die aan de orde komen: ligt het kind op koers om
het beoogde advies te kunnen halen? Kunnen we als school nog iets extra's voor het kind betekenen
(extra ondersteuning, of juist extra uitdaging)? Wat zal de verwachting zijn? Welke VO-scholen zullen
naar verwachting passend zijn voor de leerling? Hebben ouders nog hulp nodig bij de oriëntatie?
Definitieve adviesgesprekken groep 8:
Na de M8 Cito's, medio/eind februari, zullen de kinderen en ouders het definitieve adviesgesprek met
de leerkracht voeren. Hierin wordt gekeken welk advies het meest passend is voor de leerling. Tijdens
dit gesprek bespreken we ook de overgangsdocumenten, zodat ouders op de hoogte zijn van wat we
allemaal doorsturen aan de VO-school.
Hoe wordt het definitieve advies opgemaakt?
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Bij het opmaken van het definitieve advies wordt er naar verschillende zaken gekeken. Natuurlijk
worden de cito-scores van vorige jaren erbij gepakt. Maar ook het algehele functioneren van de leerling
telt mee. Denk daarbij aan zaken als inzet, interesse, concentratie, samenwerken, etc. Door naar een zo
compleet mogelijk beeld te kijken, kunnen wij het meest reële advies maken. Daarnaast volgen wij het
advies van het ministerie van OCW om 'kansrijk' te adviseren. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen
het voordeel van de twijfel krijgen en op de plek terecht komen die het beste past bij hun capaciteiten,
ontwikkeling en interesses.
Advies heroverwegen:
In mei krijgen de leerlingen de uitslagen van de Centrale Eindtoets (deze wordt in april afgenomen).
Mocht het advies van de Eindtoets hoger zijn dan het advies dat de leerkracht in februari heeft
gegeven, dan is de leerkracht verplicht het advies te heroverwegen. Na intern overleg zullen de ouders
nogmaals in gesprek met de leerkracht gaan om te bespreken wat het beste voor de leerling is. Let wel:
dit betekent niet dat de leerling per definitie het hogere advies krijgt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
97,2%

Basisschool Triangel

96,0%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
63,8%

Basisschool Triangel

62,4%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (50,6%)
Vergelijkbare scholen

5.3

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

Percentage leerlingen

PrO

3,2%

vmbo-b

6,5%

vmbo-k

25,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t

9,7%

vmbo-(g)t

3,2%

vmbo-(g)t / havo

12,9%

havo

6,5%

havo / vwo

16,1%

vwo

12,9%

onbekend

3,2%

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:

Van en met elkaar leren

Respect voor ieder mens

Geef elkaar de ruimte

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.
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Werkwijze Sociale opbrengsten
Sociale opbrengsten komen dagelijks aan de orde, omdat ieder kind - alle mensen op school en
betrokken bij school - voortdurend gebruik maakt van sociale vaardigheden. Specifiek en gefocust
aandacht voor bovenstaand in de sociale context: hoe ging het vandaag / deze week / wat kunnen we
verbeteren?
Om dit in kaart te brengen maken we gebruik van het observatie instrument sociaal emotionele
ontwikkeling: Kijk op sociale competentie! Dit registratiesysteem wordt zowel door leerkrachten als
leerlingen ingevuld. Voor 3 domeinen worden de data verzameld: interpersoonlijk (eigen persoontje),
intrapersoonlijk (eigen persoon in relatie met een ander persoon) en maatschappelijk (eigen persoon
in relatie met de bredere omgeving).
Voor meer informatie kunt u terecht op www.innovo.nl: actief burgerschap en sociale cohesie
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6

Schooltijden en opvang

De getoonde schooltijden zijn de tijden dat de lessen starten of eindigen.
De leerlingen komen vanaf 8.20 de school binnen en lopen naar hun klaslokaal. We starten om 8.30 uur
met de les. Tijdens de pauzes wordt er altijd toezicht gehouden door twee onderwijskrachten.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:30

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:30

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:15

- 12:15

12:15 - 18:30

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:30

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:30

- 14:30

14:30 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: groepen 1 t/m 4 tot 12:00 uur

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKR/SKEM, in het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKR/SKEM, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
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Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Deze opvang wordt verzorgd door SKR/SKEM.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

24 oktober 2022

28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022

06 januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 februari 2023

24 februari 2023

Paasmaandag

10 april 2023

10 april 2023

Meivakantie

24 april 2023

05 mei 2023

Hemelvaart

18 mei 2023

19 mei 2023

Pinkstermaandag

29 mei 2023

29 mei 2023

Zomervakantie

17 juli 2023

25 augustus 2023

studiedagen voor de groepen 1 tot en met 8, alle kinderen zijn vrij van school:
•
•
•
•

woensdag 19-10-2022
dinsdag 06-12-2022
donderdag 23-03-2023
dinsdag 30-05-2023

De groepen 5 tot en met 8 zijn op de volgende vrijdagmiddagen vanaf 12:00 uur vrij:
•
•
•
•

6.4

23-12-2022
17-02-2023 (tijdstip onder voorbehoud i.v.m. carnavalsprogramma)
07-04-2023
14-07-2023

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

telefonisch contact

maandag, dinsdag en donderdag

08:00-16:00 uur

telefonisch contact

woensdag en vrijdag

08:00-14:30 uur
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Contactmomenten met directie of administratie (0475-462321) zijn mogelijk op bovenstaande dagen
en tijden.
Contactmomenten met de leerkracht(en) kunnen volgens afspraak plaats vinden vóór en na schooltijd.
Deze afspraken kunt u rechtstreeks maken met de betreffende leerkracht(en), zowel telefonisch (0475462321) als via de mail.
Alle medewerkers van BS Triangel hebben het volgende emailadres: voornaam.achternaam@innovo.nl
Voor calamiteiten en noodgevallen kunt u contact opnemen met de directeur, Jeroen Tholen, op
telefoonnummer 06-20677422.
Dit kan ook na schooltijd of in een weekend.
Verdeling van de leerkrachten over de groepen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

groep 1a/2a Wilma Nijsten en Lieke Swinkels
groep 1b/2b Lieke Swinkels en Annemieke Drohm
groep 2/3 Gerlinde Cuijpers en Gerry Haagmans
groep 3a Marjet Ruijters
groep 4a Esther Verheggen en Chantal Stienen
groep 4/5 Inge Gisberts en Claudia Vergoossen
groep 5a Nellie van Kooi en Janneke Roemen
groep 6a Alessandro Bruisten
groep 7a Elles Dautzenberg en Merel Aerts
groep 8a Lonneke Janssen en Janneke Roemen
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