1. De school: algemene gegevens

1.1 Adres en korte geschiedenis.

Basisschool Het Rondeel
Schoolstraat 29
7037 AS Beek (Gem. Montferland)
Directeur:
José van Hal
Tel: 0316 - 531453
Email: info@het-rondeel.nl
Website: www.het-rondeel.nl
Facebook pagina : Basisschool Het Rondeel
Het Rondeel is een school voor regulier basisonderwijs.
De basisscholen Sint Martinus uit Loerbeek en De Kolkstede uit Beek
zijn per 1 augustus 2014 gefuseerd en samen verder gegaan onder de
naam Het Rondeel.
Het schoolgebouw van 1968 werd in het schoolseizoen
2005-2006 gesloopt. De 2 kleuterlokalen van 1978 bleven staan en
werden geïntegreerd binnen een nieuwe school. Een nieuw gebouw is
in maart 2007 gereed gekomen.
In ons schoolgebouw zijn ook de BSO “De kikkersprong” en de
peuteropvang “Olleke Bolleke” van Humanitas gehuisvest.
School en opvang werken nauw samen in een IKC: een Integraal Kind
Centrum.
Met ingang van september 2014 is de Peuteropvang gedurende 2
dagdelen (de dinsdag en vrijdagmorgen) in school aanwezig. De
peuteropvang deelt de ruimte met de Buiten Schoolse Opvang (zij zijn er
op maandag-dinsdag en donderdag na schooltijd).

1.2 Fusie.
De St. Martinusschool in Loerbeek en De Kolkstede in Beek zijn per 1
augustus 2014 gefuseerd en als één nieuwe school verder gegaan in
het gebouw van De Kolkstede.
Aanleiding voor de fusie waren de gevolgen van de bevolkingskrimp in
de Achterhoek, met name wat betreft de basisschoolleerlingen in Beek
en Loerbeek. Tussen 2010 en 2020 zijn er in de gemeente Montferland
40% minder 4 -12 jarigen. Dat vroeg om een antwoord van de gemeente
en schoolbesturen.
Wat betreft de plaatselijke situatie in Beek en Loerbeek is de prognose
dat er zowel op De Kolkstede als op de St. Martinusschool sprake is van
een daling van het aantal leerlingen. Het leerlingenaantal op de Sint
Martinusschool zou onder de 50 kinderen zakken. Het schoolbestuur
vond die aantallen te gering om de kwaliteit blijvend te kunnen
garanderen. Besloten is daarom de beide basisscholen te laten fuseren.
De fusie vond plaats op basis van gelijkwaardigheid. We namen het
beste mee van beide scholen.
We zijn gestart met een kleine 230 leerlingen, waardoor er aanvullende
huisvesting nodig was. Een tijdelijke unit was voor de duur van één
schooljaar geplaatst op het schoolplein. De multifunctionele ruimte op de
bovenverdieping is door middel van een kleine verbouwing aangepast
tot een klaslokaal.
1.3 Betekenis van de naam Het Rondeel
Na de fusie heeft onze school een nieuwe naam gekregen. Deze naam
is bedacht door de familie Essink. Achtergrondinformatie bij de naam:
- ‘Het Rondeel’ is in de architectuur een halfrond bolwerk, een
halfronde uitbouw/toren. Gebouwd tegen een
stadsmuur/kasteelmuur om je goed te verdedigen
naar buiten. Binnen is het dus veilig en geborgen.
- de symboliek van veiligheid, geborgenheid past bij de visie van
onze school
- Verder heeft de naam ‘Het Rondeel’, een historische waarde,
verbonden aan het dorp Beek. De Byvank (of Byvanck) is een
landgoed, ten westen van de dorpskern van Beek. Op het
landgoed ligt ‘Het Rondeel’, een heuvel waarop een twaalfdeeeuwse burcht heeft gestaan. Volgens de legende zou deze van
de tempeliers, of tempelridders zijn geweest (Tempeliers is een

christelijke ridderorde, erkend door de katholieke kerk). Naast de
historische waarde, dus ook connectie met de katholieke
denominatie van de school.
- Bovendien is ‘Het Rondeel’ een dichtvorm waarin hele regels
herhaald worden. Vaak achtregelig met 2 rijmklanken. Hier zit dus
ook nog de verwijzing naar het achtjarige basisonderwijs.

1.4. Voorlichting, aanmelding, toelating en inschrijving
(Zie ook: www.pro8.nu/index.php/onderwijs/passend-onderwijs)

Voorlichting
Ouders, die met het oog op de schoolkeuze voor hun kind(eren)
informatie over onze school willen, kunnen terecht bij de directeur van
de school. 'Nieuwe' ouders nodigen wij graag uit voor een bezoek. Dan
kunnen wij hen nog meer over de school vertellen en onze school laten
zien. Maak gerust een afspraak.
Wij maken onderscheid tussen aanmelding, toelating en inschrijving.
Aanmelding betekent niet automatisch in alle gevallen dat uw kind wordt
toegelaten en ingeschreven.
Aanmelding
Ouders die de wens hebben hun kind in te schrijven op school melden
dit bij onze school door een oriëntatieformulier in te vullen en te
ondertekenen.
Aanmelden van leerlingen kan gedurende het gehele schooljaar.
Als het gaat om kinderen die 4 jaar worden, en dus voor het eerst naar
school gaan kan dat op de open kennismakingsmiddag: op deze middag
wordt o.a. een rondleiding door de school gegeven.
In januari worden ouders via ‘t ‘Montferland Nieuws’, aanplakbiljetten en
de info (nieuwsbrief van het Rondeel) geïnformeerd. Zo kan de school
een goede inschatting maken van het te verwachten aantal leerlingen in
groep 1 voor het nieuwe schooljaar en bij de planning van de groepen
hiermee rekening houden.

Toelating
Na de aanmeldingsdatum inventariseert de school het aantal
aanmeldingen en houdt hiermee rekening bij de planning van het nieuwe
schooljaar.
De toelating is niet afhankelijk van het verlenen van een geldelijke
bijdrage door de ouders. Vanaf de leeftijd van 4 jaar kan een kind tot de
basisschool worden toegelaten. Van kleuters uit Elten wordt verwacht
dat ze ook vanaf hun vierde verjaardag het onderwijs op onze school
volgen. Latere inschrijving is alleen mogelijk als leerlingen vanaf hun
vierde verjaardag onderwijs aan een Nederlandse basisschool hebben
gevolgd.
Kinderen die al eerder een andere basisschool bezochten kunnen ook
worden aangemeld op school. De school bepaalt op grond van het
toelatingsbeleid of de aangemelde leerling kan worden toegelaten. Dit is
meestal het geval.
De beslissing over de toelating wordt onder verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag genomen door de directeur van de school.
Inschrijving
De school neemt minimaal een maand voor het eerste schoolbezoek
contact op met de ouders van de leerling om over de inschrijving en het
eerste schoolbezoek praktische afspraken te maken.
Zodra een toegelaten leerling ook daadwerkelijk de school bezoekt
wordt deze als leerling van de school ingeschreven. In verband met
regelgeving zijn ouders verplicht een kopie in te leveren van het officiële
document van de belastingdienst waarop het sofinummer van het kind
staat vermeld (een kopie van het paspoort, de identiteitskaart of een
uittreksel uit het geboorteregister mag ook). Ook moet een
ouderverklaring worden ingevuld. De school is verplicht dit van de
ouders te vragen.
Inschrijving van in Duitsland woonachtige leerlingen
Op Het Rondeel zijn ook kinderen ingeschreven die in Duitsland wonen.
Voor leerlingen, die in Duitsland wonen is een aantal zaken dat afwijkt.
Wij willen die graag onder de aandacht brengen:

Ook als een leerling in het buitenland woont, willen we het sofinummer
vastleggen en moet de school de buitenlandse adresgegevens van de
leerling registreren. Daarnaast krijgt de leerling een onderwijsnummer
toegewezen, waarmee de leerling landelijk geregistreerd is.
Zodra een in Duitsland woonachtige leerling zes jaar is, wordt het in
Duitsland leerplichtig. Ouders moeten bij de buitenlandse gemeente
ontheffing van deze leerplicht aanvragen. Van de verleende ontheffing
komt een afschrift in het dossier van onze school. Ouders verklaren ook
er van op de hoogte te zijn, dat het kind niet meer (automatisch) deel
kan nemen aan het Duitse onderwijs. Als de schoolcarrière in Nederland
wordt afgebroken (in groep 3 of later) en in Duitsland wordt voortgezet
kunnen zich aansluitingsproblemen voordoen. Ook moet er dan mogelijk
een toelatingstoets worden gedaan door de leerling bij een overstap
naar een Duitse school voor voortgezet onderwijs.
Bij inschrijving verklaren ouders zich akkoord met het beleid t.a.v.
leerplicht en schoolverzuim zoals deze ook gelden voor in Nederland
woonachtige leerlingen. Dat betekent ook dat we geen rekening kunnen
houden met afwijkende (school)vakanties voor gezinsleden. Indien er
sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim wordt in principe de Duitse
leerplichtambtenaar (Jugendamt) op de hoogte gesteld.
Verder willen we er op wijzen, dat schoolmaatschappelijk werk en
jeugdgezondheidszorg (JGZ) (consulten met schoolarts en/of
schoolverpleegkundige) voor in Duitsland woonachtige leerlingen niet
door de gemeente Montferland wordt vergoed. Kosten worden door de
JGZ in rekening gebracht. Tenslotte moeten de in Duitsland
woonachtige leerlingen in Nederland WA verzekerd zijn. Dit geldt
overigens ook voor de in Nederland woonachtige leerlingen.

Schooltijden / schoolbezoek.
In ons land kennen we een leerplicht vanaf 5 jaar. Er is een leerrecht
vanaf 4 jaar.
Als ouders gebruik maken van het leerrecht, dan is in principe een
leerling van 4 jaar welkom op school. Op het moment dat een ouder
gebruik maakt van het recht, dan treden de geldende schoolregels in
werking.
Elke leerling die op onze school staat ingeschreven, dient de
schooltijden te volgen, die in deze schoolgids vermeld staan.

In overleg met de leerkracht kan bepaald worden, dat voor een bepaalde
periode het verstandig is om een 4-jarige niet alle dagen volledig naar
school te laten gaan, omdat het in uitzonderlijke gevallen nog te
inspannend is.

