
Welkom op 

 

 

Open dag 21 maart 

14.30 u – 16.30 u 
 

Basisschool Reuzepas, 
Verdistraat 25, 

6164CK Geleen. 
T: 046.4747207 

E: info@bsreuzepas.nl 

Niet omdat we de beste willen zijn, maar 
omdat onze kinderen recht hebben op 

goed onderwijs dat we hen kunnen bieden. 
Op onze school geven we onderwijs dat 
past in deze tijd. Plezier in het leren en 

innerlijke betrokkenheid zijn de basis voor 
goede resultaten. Daarom richten we ons 
niet alleen op de producten, maar zeker 

net zoveel op het proces. Leren moet 
zinvol zijn voor kinderen, betekenisvol. 

Goed onderwijs is boeiend onderwijs en 
spreekt kinderen aan! 

 
 
 

Tussenschoolse opvang 
De basisschool is een stukje van je leven. 
Voor de kinderen en voor u. Niet alleen 
tijdens de lesuren zijn kinderen op school, 
maar veel kinderen ook tijdens de Tussen 
Schoolse Opvang (TSO). 

 

 
 
 
 

Wij willen dat uw kind heel veel leert en 
elke dag met heel veel plezier naar school 

gaat. Wij werken daarom aan een fijne 
sfeer in de groepen. Ons enthousiaste 
team staat elke dag klaar voor uw kind. 
Ook u als ouder speelt een belangrijke, 

stimulerende rol! 
 
 
 

	



Kindcentrum Reuzepas 
Kindentrum Reuzepas voorziet in 

aanvullende opvoeding en verzorging van 
jonge kinderen door andere dan de eigen 

ouders of verzorgers. 

 

 

Bieb op school (B.O.S). 
‘Wonderland’ 

 
Groepen 3 t/m 8 ruilen hun geleende 
boeken wekelijks o.l.v. een vaste groep 
ouders.  
De groepen 1/ 2 gaan samen met hun 
leerkrachten boeken voor hun leeshoek en 
themahoek uitzoeken.  
De medewerkers van Peuterspeelzaal en  
Kinderdagverblijf gaan samen met de 
kinderen ook op zoek naar steeds weer 
andere boeken, behorende bij het thema 
dat aan de orde is.  
De inrichting nodigt tevens uit om ter 
plekke te lezen,  
te bladeren en voorgelezen te worden.  
Bieb “Wonderland” is op Reuzepas niet 
meer weg te denken! 
 

 

 

Oudervereniging 
Naast de reguliere lessen op school, 
vinden er ook allerlei activiteiten plaats die 
net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling 
van onze kinderen en bijdragen aan het 
plezier dat kinderen, maar ook ouders en 
leerkrachten, beleven aan school. 
Deze activiteiten worden op basis van 
samenwerking met de 
leerkrachten georganiseerd door 
vrijwilligers van de oudervereniging. Zij 
komen maandelijks op maandagavond en 
in werkgroepverband bij elkaar om de 
activiteiten te bespreken en de nodige 
voorbereidingen te treffen. 
 

Medezeggenschapsraad 
Medezeggenschap van ouders, leerlingen 
en personeel helpt de school beter 
besturen. Het medezeggenschapsrecht 
is geregeld in de Wet medezeggenschap 
op scholen  De verantwoordelijkheid voor 
het beleid van de school is in handen van 
het schoolbestuur. Dit beleid is meestal 
van invloed op de leerlingen, het 
personeel en de ouders. 

 

 



	

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


