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OBS de Maaskei is een openbare basisschool. 
Onze school staat op de eerste plaats voor kwalitatief goed boeiend onderwijs. 
Daarnaast zijn onze kernwaarden; veiligheid, uitdaging, vertrouwen, rust, respect, acceptatie, regelmaat en 
structuur. Dit zijn de basiselementen die wij kinderen bieden om hen van hieruit te laten spelen, werken en leren. 
Uitgaande van de mogelijkheden van ieder kind werken we aan optimale prestaties op alle vak- en 
vormingsgebieden (meervoudige intelligentie). 
 
OBS de Maaskei is op de eerste plek een plaats waar kinderen, ouders en leerkrachten leren. Kinderen leren doordat 
ze van nature nieuwsgierig zijn. Werkend vanuit het gedachtegoed van Boeiend Onderwijs hebben we aandacht 
voor en houden rekening met de verschillende kwaliteiten van kinderen en hun verschillende manieren van leren. 
 
Onze school is een openbare basisschool. Dit betekent dat alle kinderen en ouders welkom zijn, ongeacht hun 
geloof, levensovertuiging of ras. OBS de Maaskei is een plaats waar kinderen, ouders en leerkrachten zich 
geaccepteerd en veilig voelen. Onze drie zorgprincipes zijn hierbij leidend; zorg goed voor jezelf, zorg goed voor de 
ander en zorg goed voor de omgeving. We werken schoolbreed vanuit gedeelde waarden aan een veilig en positief 
schoolklimaat. Dit doen we door bewust in te zetten op het actief aanleren, stimuleren en belonen van "goed 
gedrag" middels de SWPBS aanpak (SchoolWidePositiveBehaviourSupport). SWPBS is als het ware een inhoudelijke 
uitbreiding en verdieping van de zorgprincipes.  
 
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen 
functioneren in de 21st eeuw. Eigenaarschap voor wat betreft hun eigen ontwikkeling is hierbij van groot belang. 
We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en 
overal voorhanden is. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills: 
samenwerking en communicatie, kennisconstructie, ICT gebruik, probleemoplossend denken en creativiteit , 
planmatig werken. De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de 
deskundigheid van de leraren,voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie 
(inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de 
leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers. 
 
Let op! De grenzen van de mogelijkheden die wij als school hebben, als het gaat om het aanbieden van het juiste 
passende onderwijsaanbod, staan beschreven in het aannamebeleid van onze school.  



OBS De Maaskei is een openbare school. Openbaar onderwijs betekent, dat alle kinderen en ouders 
welkom zijn, ongeacht hun geloof, levensovertuiging of ras. 
Ons pedagogisch handelen is gebaseerd op de zorgprincipes: Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor de ander en zorg 
goed voor je omgeving. Hierdoor creëren wij voor onze kinderen, ouders en collega's een veilige omgeving waarin 
talenten en competenties optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. We werken schoolbreed vanuit gedeelde 
waarden aan een veilig en positief schoolklimaat. Dit doen we door bewust in te zetten op het stimuleren en 
belonen van "goed gedrag" middels de SWPBS aanpak. 
Het hart van ons didactisch onderwijsconcept wordt gevormd door "Boeiend Onderwijs". Uitgangspunt van dit 
concept is het betekenisvol, in samenhang, van en met elkaar leren. Hierbij gebruik makend van alle intelligenties 
(Meervoudige Intelligentie). Binnen de zorg en begeleiding op school is er passende persoonlijke aandacht voor alle 
leerlingen.
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Boeiend Onderwijs

Dag- en weektaken

COO

Intern begeleiders

Gedragsspecialist

Coördinator MB/HB

Taal/leesspecialist

Kindante kwadrant

Deskundigheid cluster

Dyslexie

Logopedie

Ergotherapie
Fysiotherapie

NT2 materiaal/leerlijn. Extra materialen voor kinderen met aandachts- en 
concentratieproblemen. Specifieke materialen voor hoogbegaafde 
leerlingen (Levelwerk), materialen op het gebied van rekenen (MSV). 

SWPBS

Locatie Stein beschikt over een lift. 
Locatie Urmond is rolstoelvriendelijk.



Schoolbreed, vanuit gedeelde waarden 
werken we aan een veilig en positief 
schoolklimaat.

Verdere implementatie SWPBS traject, met 
o.a. aandacht voor de module sociale 
veiligheid

Sj 2018/2019 
Sj 2019/2020

Het vertalen van de richtinggevende 
uitspraken op het gebied van toekomstig 
onderwijs op OBS de Maaskei.

Zie hiervoor het jaarplan Boeiend 
Onderwijs / Onderwijs van nu en het 
"kompas" voor de periode 2019-2023

Sj 2018/2019 
Sj 2019/2020

School beschikt over een up to date beleid 
ten aanzien van dyscalculie

Beleidsplan; wie / wat / waar / wanneer Sj 2019/2020

Mede bepalend voor de ontwikkeling van 
ondersteuningsmogelijkheden in de 
toekomst, zie opm. hiernaast.  

Samenwerkingsconcept OBS de Maaskei 
Urmond / BS de Avonturijn en OBS de 
Maaskei Stein / Kerensheide

Sj 2018 / 2019  
Sj 2019 / 2020

Kwaliteitsindicator 9 De leraren stemmen 
de verwerkingsopdrachten af op verschillen 
in ontwikkeling.  

Peer coaching, klassenbezoek intern 
begeleider en directeur, collegiale 
consultatie ("kijkje in de klas")

Sj 2018 / 2019 
Sj 2019 / 2020


