Montaal
SPECIAAL ONDERWIJS

Kalender
2021-2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Voor u ligt de jaarkalender van Auris Montaal. In deze kalender ziet u de
schooldagen, vakanties en vrije dagen van uw kind en de schoolactiviteiten die
gepland staan. Op de achterzijden staat praktische informatie over onze school.
Soms verwijzen wij u in deze kalender naar onze website www.montaal.nl. Hier
vindt u ook de algemene schoolgids die voor alle speciaal onderwijs scholen van
Auris geldt. In deze schoolgids vindt u informatie over Auris, informatie over
speciaal onderwijs, afspraken en praktische informatie die voor alle Aurisscholen gelijk zijn. Wilt u een papieren exemplaar van deze gids ontvangen?
Vraag hiernaar bij onze administratie.
Ook kunt u op onze website lezen hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs hoog
houden en wat onze resultaten zijn. Zo vindt u hier onder andere meer over onze
tevredenheidsonderzoeken, de veiligheidsmonitor, uitstroom- en
bestendigingcijfers en professionalisering.: www.montaal.nl/onze-school/
kwaliteit
Contactgegevens
Auris Montaal
Populierlaan 11
4621 CH Bergen op Zoom
T: (0164) 74 50 50
E: info.montaal@auris.nl
www.montaal.nl
Wij kijken uit naar een leerzaam en gezellig schooljaar.

Onze school - onze visie
Auris Montaal is een school voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar. Wij sluiten aan bij
jouw vraag op het gebied van taal, communicatie en horen. Om het beste uit
jezelf te halen krijg je bij Auris Montaal dat wat daarvoor nodig is. Dit doen we
met onze behandelingen en ons onderwijs. Ons aanbod is specialistisch, op
maat, doelgericht en effectief. Leerlingen met een intensief arrangement zijn
welkom op onze school.
Taal en taalverwerving staan centraal in alle lessen. Spelen en het aanleren van
sociale vaardigheden vinden wij belangrijk.
Logopedie maakt deel uit van ons onderwijsaanbod. De begeleiding door de
logopedist bestaat uit:

• onderzoek, observatie en diagnostiek
• mondelinge taallessen
• behandelingen
• leraarbegeleiding
• ouderbegeleiding
Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere
groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten, een
intern begeleider en een orthopedagoog. Zij werken niet alleen met elkaar
samen, maar ook samen met u, ouders en verzorgers. Deze samenwerking
vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs.
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Kernwaarden
De kernwaarden van Auris zijn: samen, zorgvuldig en slagvaardig.
Samen
Jij wilt effectief mee kunnen doen in de samenleving. De medewerkers van Auris
kunnen je daarbij helpen. Wij begrijpen namelijk wat het betekent om doof of
slechthorend te zijn of een taalontwikkelingsstoornis te hebben. Ook weten we
welke invloed dit heeft op jouw omgeving. Wij werken samen aan jouw
ontwikkeling en helpen je het beste uit jezelf te halen; door aan te sluiten op jouw
vragen over taal, communicatie en horen. En door altijd de verbinding te zoeken
met jouw netwerk, bijv. je familie, verzorgers, begeleiders en leraren. Dat is
waarom onze medewerkers bij Auris werken.
Zorgvuldig
De medewerkers van Auris zijn stuk voor stuk experts op het gebied van taal,
spraak en gehoor. Zij bieden jou specialistische en persoonlijke begeleiding.
Doelgericht en met bewezen effectieve methoden, die zoveel mogelijk
gebaseerd zijn op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van anderen en
onszelf. Ook werken wij continu aan de verbetering en vernieuwing van onze
expertise en ons aanbod.
Slagvaardig
Jij wilt stappen zetten die voor jou belangrijk zijn, bijvoorbeeld naar regulier
onderwijs.
De specialisten van Auris helpen je daarbij. Zij leggen de lat hoog en denken in
kansen. Uitdagingen gaan ze niet uit de weg en hun werkwijze is vooruitstrevend
en innovatief.
Aan de andere kant: fouten maken mag. Want daar leer je van.
Meer weten?
Wilt u meer weten over onze school en onze werkwijze? Kijk op onze website
www.montaal.nl/onze-school/onze werkwijze.
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Lestijden en pauzes

Studiedagen

Ook dit schooljaar werken we volgens het gelijke tijden rooster. De leerlingen
gaan elke dag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school.
De schoolbel gaat om 8.25 uur zodat we om 8.30 uur in de klassen kunnen
starten met de lessen. Tussen de middag hebben de leerlingen een half uur
pauze waarin ze eten en buiten spelen.

Wij organiseren regelmatig studiedagen voor het schoolteam. Wij doen dit om
onze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden en op de hoogte te blijven van de
laatste onderwijsmethodes. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij. Hieronder vindt
u het overzicht van deze studiedagen.
Studiedagen

Dag

Tijden

vrijdag 22 oktober

Maandag t/m vrijdag

08.30 - 14.15 uur

dinsdag 23 november
dinsdag 8 februari

Vakantierooster en feestdagen

maandag 21 en dinsdag 22 maart

Vakanties

Datum

Herfstvakantie

23 t/m 31 oktober

Kerstvakantie

24 december t/m 9 januari

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 6 maart

Paasweekend

15 t/m 18 april

Meivakantie

23 april t/m 8 mei

Pinksteren

4 t/m 6 juni

Zomervakantie

22 juli t/m 4 september

Uitval lessen
Opvang groepen bij kortdurende afwezigheid van de leerkracht, bijv. door ziekte:
Wanneer een leerkracht van de groepen 1 t/m 4 afwezig is, neemt de
onderwijsassistent onder toezicht van een andere leerkracht de groep over. Bij
afwezigheid van een leerkracht van de groepen 5 t/m 8 wordt de klas
opgesplitst. We proberen altijd de lessen door te laten gaan. U wordt via de leraar
of schoolleider via het ouderportaal op de hoogte gebracht indien er wijzigingen
zijn.
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Contactmomenten tussen ouders en school
Contact met de leraar
Het is belangrijk dat ouders weten wat er op de school van hun kind gebeurt. Ook
weet de leraar graag de bijzonderheden van thuis. Het is voor de leraar
bijvoorbeeld prettig om te lezen wat de leerling in het weekend heeft gedaan. We
houden contact met elkaar via het ouderportaal. Ook kunt u mailen naar de
leraar of naar info.montaal@auris.nl
Telefonisch contact
Als u vragen heeft aan de leraar of logopedist, dan kunt u na 14.30 uur bellen
naar school. De leraar of logopedist kan u dan te woord staan. Onder lestijd is dit
niet mogelijk omdat dit de lessen of behandeling verstoort.
Ouderportaal Basisonline
Bij bijzonderheden of herinneringen krijgt u vanuit school een bericht via
basisonline/parent.com. Ook u kunt via dit ouderportaal berichten versturen
naar school.
Meekijken bij de logopedie
We willen graag dat u minimaal twee keer per jaar online of op school mee komt
kijken bij de behandeling van uw kind. De logopediste neemt contact met u op
voor het maken van een afspraak.
Oudercontact
Een aantal keer per jaar nodigen we u online of op school uit voor een gesprek: In
de jaarkalender vindt u de dagen waarop deze gesprekken plaatsvinden.

• Startgesprek: kennismaking met leraar en afspraken over het contact.
• Rond herfstvakantie: OPP-gesprek waarin de leerdoelen met u besproken
•
•

worden.
Na de voorjaarsvakantie gesprek waarin de uitkomsten van de toetsen, het
rapport en de tussenevaluatie OPP worden besproken.
Voor de zomervakantie: evaluatiegesprek en bespreken van de doelen voor
het nieuwe OPP. Samen met u beslissen we aan welke doelen we in het
volgend schooljaar werken. U hoort tijdens dit gesprek naar welke groep uw
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kind zal gaan.

• Het is altijd mogelijk om tussentijds een gesprek aan te vragen met de leraar
en/of logopedist.
Arrangeren
In februari worden de arrangementen van de leerlingen op Montaal bekeken. Er
vinden overleggen plaats met de Commissie van Leerlingzorg (CVL) waarin wordt
besproken:
heeft de ondersteuning op Montaal uw kind geholpen? Is er nieuw onderzoek
nodig? Heeft uw kind het komende jaar ondersteuning op Montaal nodig? Is er
nog specialistische hulp van Auris nodig/is er nog sprake van een
TOS-(taalontwikkelingsstoornis)/of SH- (slechthorend) problematiek? Zijn er nog
afspraken voor het komende jaar die beschreven moeten worden in het
ontwikkelingsperspectief (OPP)?
In dit OPP staat:

• wat de sterke kanten van uw kind zijn, wat goed gaat,
• waarom uw kind extra hulp nodig heeft,
• welke hulp uw kind krijgt,
• wat het resultaat moet zijn van deze hulp,
• resultaten van testen en toetsen.
Wat levert het gesprek op?
Er kunnen drie uitkomsten zijn van het gesprek:

• Uw kind krijgt de juiste ondersteuning, de ondersteuning loopt ongewijzigd
door (uw kind behoudt het intensieve arrangement en blijft op Montaal).

• Uw kind heeft meer of minder ondersteuning nodig, het arrangement wordt
aangepast (een medium of licht arrangement op een andere school).

• Uw kind heeft geen ondersteuning van Auris meer nodig, het arrangement
stopt (uw kind gaat naar het regulier onderwijs of naar een andere vorm van
onderwijs).
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Arrangeren (vervolg)
Overgang naar het voortgezet onderwijs
Leerlingen die in groep 8 zitten, maken een eindtoets. De leraar, orthopedagoog
en intern begeleider formuleren daarna samen met de ouders en de leerling een
advies voor het vervolgonderwijs.
Besluitbrief van de CvO
U ontvangt een besluitbrief als uw kind naar een andere school gaat.

Absentiemelding en verlof aanvragen

Ziek- en afmelden
Via het ouderportaal basisonline.nl/Parentcom kunt u uw zoon of dochter
ziekmelden of afmelden, bijv. voor doktersbezoek. Dit doet u via de knop
‘Absentiemelding en verlofaanvraag’. Graag voor 8.30 uur doorgeven als uw zoon
of dochter later komt of niet naar school komt. Het is voor ons belangrijk om te
weten waar de leerling is. Mochten er vragen zijn over de absentiemelding, dan
neemt school contact met u op.
Verlof aanvragen
De leerplichtwet geeft aan dat de directeur (of de schoolleider namens de
directeur) van de school beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de
schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag moet via ouderportaal
basisonline.nl/Parentcom bij de directeur/schoolleider worden ingediend. Dit
kunt u alleen doen met een geldige reden.
De verlofvoorwaarden staan vermeld op de website:
www.montaal.nl
Hier vindt u ook meer informatie over de verlofregeling van Auris De school is
verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar
van uw gemeente.
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Onze schoolregels
Aardig

Veilig

Rustig

Netjes

We zijn aardig voor

We zorgen dat

We houden van rust.

We gaan netjes met

elkaar.

iedereen veilig is.

We helpen elkaar.

We houden ons aan

spullen om.
We werken rustig.

afspraken.

We gebruiken spullen
waarvoor ze bedoeld
zijn.

We groeten elkaar.

Iedereen hoort erbij.

We bemoeien ons

We wandelen door de

We zorgen dat alles

met onszelf.

school.

heel en netjes blijft.

Ik mag altijd naar een

We praten binnen met

We blijven van de

juf of meester gaan

een spreekstem.

spullen van een ander

als ik verdrietig of

af.

bang ben.
We lossen problemen

We houden rekening

We doen zachtjes in

We ruimen spullen na

op.

met elkaar.

de gangen.

gebruik op waar ze
horen.

Afspraken en regels

Op school zijn er dagelijks veel verschillende medewerkers en leerlingen
aanwezig, allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten
verlopen, zijn afspraken en regels nodig. De volgende afspraken en regels vindt u
op onze website www.montaal.nl/onze-school/afspraken-en-regels:

• Gedragsregels
• Zieke medewerkers/regeling bij lesuitval
• Ziek– en afmelden
• Verlof aanvragen
• Klachtenprocedure en vertrouwenspersonen
• Gescheiden ouders
• Mobiele telefoons
• Ongevallen en medische gegevens
• Verzekering en aansprakelijkheid
• Pestprotocol
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• Protocol elektronische informatie– en communicatiemiddelen
• Rookbeleid
• Schorsing of verwijdering
• Vrijstelling van onderwijsactiviteiten
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Praktische informatie
Vervoer
Als uw kind gebruik maakt van het leerlingenvervoer, zal de gemeente ieder jaar
opnieuw beoordelen of uw kind het komende schooljaar weer in aanmerking
komt voor het leerlingenvervoer. U ontvangt in mei de benodigde formulieren van
onze administratie zodat u de aanvraag bij de gemeente kunt indienen.
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet met de chauffeur mee hoeft,
moet u zelf de chauffeur of het vervoersbedrijf inlichten. Als uw kind te laat wordt
opgehaald of thuisgebracht, kunt u bellen met het vervoersbedrijf. Ook als u
ontevreden bent over het vervoer of vragen heeft, kunt u contact opnemen met
het vervoersbedrijf. Komt u er niet uit met hen, dan kunt u contact opnemen met
de gemeente. U kunt de school altijd om advies vragen. Wij vinden het, net als u,
belangrijk dat het vervoer van de leerlingen vlot, verantwoord en plezierig
verloopt.
Brengt u uw kind zelf naar school? Let u dan op de verkeersveiligheid en de
bereikbaarheid voor de schoolbusjes.
Meer informatie over vervoer en de verkeersafspraken van Auris Montaal vindt u
op de website: https://montaal.nl/Onze-school/Praktische-informatie
Hoofdluis
Iedereen kan hoofdluis krijgen. Ook al was je je haar heel vaak. Leerlingen en
ouders schamen zich er vaak voor en durven het aan niemand te vertellen. Dat is
jammer, omdat het dan vaak veel te laat ontdekt wordt. Er is op Auris Montaal
een ‘luizenwerkgroep’ in samenwerking met de GGD West-Brabant. Wij
controleren de leerlingen regelmatig op hoofdluis. De bedoeling is dat dit na
iedere vakantie gebeurt. Constateren wij hoofdluis, dan krijgt de groep waarin de
leerling zit een brief mee naar huis. Daarin staat waar u op moet letten. De
leerling waarbij wij hoofdluis hebben geconstateerd, krijgt een rode brief mee
naar huis. Wij bellen de ouders van de leerling op.
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Praktische informatie
Gym
Twee keer in de week krijgen de leerlingen een gymles van vakleerkracht
bewegingsonderwijs Aukje. De gymlessen vinden plaats in de gymzaal achter de
school.
Gymkleding
Onder juiste gymkleding verstaan wij:
- T-shirt
- Korte broek
- Gymschoenen
Broek en shirt moeten lekker zitten en vocht op kunnen nemen (katoen).
Gymschoenen zijn verplicht: zonder schoenen kunnen de leerlingen zich eerder
bezeren en ook voor de hygiëne is het dragen van schoenen belangrijk. De
schoenen hoeven niet bijzonder duur te zijn, maar moeten wel goed passen.
Verder moeten ze alleen voor binnen gebruikt worden en dus niet tegelijkertijd
ook voor het buitenspelen. De zolen mogen geen zwarte of donkere strepen
achterlaten op de vloer.
Vanaf groep 5 adviseren wij een stevige schoen die voldoende steun geeft aan
voet, hiel en enkel.
Wanneer het vaker voorkomt dat uw kind de juiste gymspullen niet bij zich heeft,
kan hij/zij worden uitgesloten van de gymles.
Kinderen mogen geen sieraden dragen tijdens de gymles. Sieraden zijn
gevaarlijk tijdens het gymmen, zowel voor uw eigen kind als voor de andere
kinderen. Daarnaast kunnen de sieraden kapot gaan. We raden aan om geen
sieraden aan te hebben op de dag dat het kind gym heeft, dan kan er ook niets
kwijt raken. School is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade aan sieraden.
Koningsspelen
Een keer per jaar – rond Koningsdag 27 april –doen we mee aan de landelijke
koningsspelen. Een dag met leuke sport- en spelactiviteiten in en rondom de
school.

Montaal
SPECIAAL ONDERWIJS

april 2022
MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Muziekweek

Muziekweek

Muziekweek

Muziekweek

Afsluiting muziekweek
met ouders/verzorgers

11

12

13

14

15

16

17

Paasfeest
Geen STAP

Paasweekend

Paasweekend

Paasweekend

21

22

23

24

Koningsspelen

Meivakantie

Meivakantie

1

19

18

20

Paasweekend
Geen STAP

25

26

27

28

29

30

Meivakantie
STAP 9.00 - 13.00 uur

Meivakantie
STAP 9.00 - 13.00 uur

Meivakantie

Meivakantie
STAP 9.00 - 13.00 uur

Meivakantie

Meivakantie

Montaal
SPECIAAL ONDERWIJS

Praktische informatie
Schoolkamp
Ieder jaar organiseert de bovenbouw voor de groepen 7 en 8 een schoolkamp.
De ouders krijgen hier aan het begin van het kalenderjaar informatie over van de
leerkrachten.
Schoolreis
Een keer per jaar gaan de leerlingen van groep 1 t/m 6 op schoolreis. Tijdens de
schoolreis gaan alle leerlingen, leerkrachten, assistenten en logopedisten met
elkaar een dagje op pad.
Vooral om met elkaar te ontspannen. De leerkrachten informeren de ouders over
de bestemming van de reis.
Excursie
Wij vinden beleving heel belangrijk bij de ontwikkeling van taal. Daarom gaan wij
regelmatig op excursie, bijvoorbeeld naar een bakkerij, een winkel of een
museum. Soms gaan we naar het mooie park vlakbij de school waar we buiten
onderwijs kunnen geven. Soms vragen wij de ouders om te rijden.
Feest- en verjaardagen
Ieder jaar worden er rondom de feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en
Pasen passende activiteiten georganiseerd. Soms met de hele school tegelijk,
soms per groep of bouw. Bij sommige feesten wordt u ook uitgenodigd. U wordt
altijd door de leerkracht op tijd geïnformeerd over de activiteit.
Trakteren
Kinderen die jarig zijn mogen uiteraard trakteren. We vragen u om te kiezen voor
een gezonde traktatie en rekening te houden met eventuele diëten of allergieën
(snoep zonder gelatine).
In de kleutergroepen mogen ouders aanwezig zijn bij het vieren van de
verjaardag van hun zoon of dochter in de klas.
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Team Auris Montaal
Leerkrachten en onderwijsassistenten
Naam

Functie

Angela van Kuijk

Leerkracht groep 4.2

Aukje Winkels

Vakleerkracht gym

Christel van Tienen

Onderwijsassistent groep 3.1

Dominique de Backere

Leerkracht groep 1.1

Ilke de Greef

Leerkracht groep 6/7

Irene Suk

Onderwijsassistent groep 3.1

Jolanda Vermeulen

Leerkracht groep 4.2

Karlijn Verschuuren

Leerkracht groep 3.2 en coördinator onderbouw

Kelsey Landa

Onderwijsassistent groep 4.1

Kitty Christiani

Leerkracht groep 1/2

Kristel van Sliedregt

Onderwijsassistent groep 2.1

Laurien van den Hummel

Leerkracht groep 3.1

Liesbeth Jooren

Leerkracht groep 5

Lisanne Christianen

Onderwijsassistent groep 1/2

Manon van Hemelrijk

Onderwijsassistent groep 4.2

Margreet Senff

Onderwijsassistent groep 1/2

Marijke Boekamp

Leerkracht groep 4.1

Melissa van Tilburg

Leerkracht groep 3.2

Mylou Koole

Leerkracht groep 1.1 en 4.1

Nynke van der Hilst

Leerkracht

Rebecca van Dijk

Onderwijsassistent RT bovenbouw

Reinier Broeksma

Leerkracht groep 6/7, coördinator middenbovenbouw

Tim van den Bergh
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Leerkracht groep 7/8

Wendy Gijsen

Onderwijsassistent groep 3.2

Wendy van Nispen

Leerkracht groep 2.1

Management en ondersteuning
Naam

Functie

Thea van Riel

Regiodirecteur

Annemieke Kruse

Teamleider

Arina de Kraa

Administratie

Ilse van Esch

orthopedagoog en vertrouwenspersoon

John Verkaart

Conciërge

Judith Akkermans

Intern Begeleider

Logopedisten
Naam
Carleen van Willegen
Evelien Verbraak
Femke Sebrechts
Maartje Kloth
Margreet Senff
Patricia Quicken
Petra van Es
Renée Abbink
Sandra Goossens
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Pinksteren

Ouder en kind workshop
groepen 1 t/m 4

6

ZO

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor groep 1 tot en met groep 8 vragen wij geen ouderbijdrage. De school
bekostigt zelf de leuke activiteiten voor de leerlingen zoals:
sinterklaascadeautjes, kerstfeest, materiaal voor podiumoptredens, excursies,
schoolreis en kamp.
Medezeggenschap
De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld:

• Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante
diensten van Auris Onderwijs.

• Er is een deelraad op regioniveau.
Medezeggenschapsraad
Deze Auris-brede raad (MR) stemt in of adviseert over plannen en beleid dat voor
héél Auris Onderwijs geldt. In deze MR zijn vijf zetels voor ouders en vijf zetels
voor medewerkers.
Voor de ouderzetels wordt één ouder gekozen door en uit de ouders van
leerlingen met begeleiding (ambulante dienstverlening) van de instelling. De MR
vergadert meerdere keren per jaar en overlegt met de Raad van Bestuur.
Deelraad
De Deelraad is een regionale raad. Zij stemt in of adviseert over de plannen en
het beleid van de regio waar de school of ambulante dienst onderdeel van is.
Vanuit elke locatie kan één ouder worden gekozen. Voor één van de ouderzetels
wordt één ouder gekozen door en uit de ouders van leerlingen met begeleiding
(ambulante dienstverlening) van de instelling. De medewerkers hebben een
aanstelling op regioniveau en kunnen zich verkiesbaar stellen. De Deelraad
vergadert meerdere keren per jaar met elkaar en overlegt met de regiodirectie.
Leerlingenraad
Eerder hebben we op Auris Montaal een leerlingraad gehad. Er zijn plannen om
in schoolaar 2021-2022 weer een leerlingraad op te richten.
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Klachten, meldcode en veiligheid
Klachten en vertrouwenspersonen
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en
(medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling
overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil dusdanig dat iemand een klacht
hierover wil indienen. Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een
klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem alleereerst
bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht
over schoolzaken dan bespreekt u deze met de schoolleider of regiodirecteur.
Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.
Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van
onze vertrouwenspersonen. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen
opnieuw een oplossing te zoeken. Meer informatie over de klachtenregeling van
Auris kunt u vinden op www.auris.nl/klachtenregeling. Op de website www.
onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.
Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling
Auris werkt volgens een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk
geweld. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar is vanuit de
Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een
5-stappenplan waarin staat wat een leraar/professional moet doen bij
vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Veiligheidsbeleid
De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie
in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar
leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze,
afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en
ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en
duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de
schoolregels.
De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek en
de SCOL. Het cliëntervaringsonderzoek wordt afgenomen onder ouders,
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leerlingen en medewerkers. De SCOL vormt het monitoringssysteem voor
sociale vaardigheden en veiligheid in de klas.
Op Auris Montaal is een veligheidscoördinator (Aukje van Belkum) en een
aanspreekpersoon pesten (Judith Akkermans) aanwezig.
EHBO en BHV
Waar leerlingen spelen en sporten kunnen ongelukjes gebeuren. Meestal is de
wond schoonmaken en een pleister plakken voldoende. Dit doen de EHBO’ers/
BHV’ers bij ons op school. Als wij vinden dat uw kind door een arts gezien moet
worden, brengt de EHBO’er/BHV’er uw kind naar de huisartsenpost of eerste
hulp. Wij bellen u dan op. Bij de start van uw kind op onze school krijgt u een
formulier waarop u belangrijke medische zaken kunt aangeven die voor ons van
belang zijn en telefoonnummers waarop u altijd te bereiken bent. Het is uw
verantwoordelijkheid om wijzigingen aan ons door te geven.
Er wordt minimaal een keer per jaar een brandoefening gehouden op de school.
Hier zijn de leerlingen ook bij aanwezig. Zo kan er goed geoefend worden met het
verlaten van de klas, het lopen door de gangen en het verlaten van het pand.
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Ruimte voor uw notities
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