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> Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids 2018 – 2019 van de Prins Willem-Alexanderschool te Uddel.
Aan de hand van richtlijnen vanuit het ministerie hebben we deze gids samengesteld. In overleg met
en met instemming van de medezeggenschapsraad is deze schoolgids tot stand gekomen. Bij
inschrijving van nieuwe leerlingen wordt de schoolgids aan de ouders uitgereikt.
Verder komt de gids integraal op de site, zodat de informatie op elk gewenst moment na te lezen is.
Waarom een schoolgids?
Scholen verschillen steeds meer in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen
hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat u een goed
beeld krijgt van de Prins Willem-Alexanderschool.
Wat staat er in deze schoolgids?
In deze gids kunt u lezen over:
- de basis van waaruit onze school werkt;
- hoe het onderwijs is opgezet;
- hoe de leerlingenzorg wordt georganiseerd;
- wie er op onze school werken;
- wat u van onze school kunt verwachten;
- wat er van de ouders wordt verwacht.
Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen of opmerkingen hebben, of mist u nog bepaalde
informatie, neemt u dan contact met ons op en laat het ons weten.
“Nieuwe” ouders nodigen we graag uit voor een bezoek aan onze school op D.V. 14 februari. We
organiseren dan een inschrijfavond.
Wanneer dit niet lukt, zijn nieuwe ouders ook welkom op een ander moment.
Ook kunt u terecht op onze website: www.pwauddel.nl.
Namens het team,
W.H.C. Loedeman

Schoolgids Prins Willem-Alexanderschool

Pagina 2

> Identiteit
De Prins Willem-Alexanderschool is één van de twee basisscholen van Uddel. Wie zijn wij? En waar
herkent u ons aan?! Een korte beschrijving.
De Bijbel is voor ons als school belangrijk. Het is het uitgangspunt van ons werken en elke dag staat
er tijd gereserveerd om bezig te zijn met de Bijbel. Wij geloven dat het Woord van God van alle tijden
is en voor ons allen een boodschap heeft. De boodschap dat Jezus Christus geleden heeft en
gestorven is om het tussen de mensen en God weer goed te maken. En we geloven in Zijn
opstanding, waardoor wij mogen weten dat er door Hem eeuwig leven is.
Dit proberen wij op het niveau van de kinderen door te vertellen.
Wij beginnen en eindigen elke dag met gebed. We zingen psalmen en andere christelijke liederen en
3x per week wordt er uit de Bijbel verteld.
Ook in keuzes die we maken vinden we het belangrijk om rekening te houden met onze identiteit. Dit
betekent soms ook dat we aan bepaalde activiteiten niet mee doen.

Onze school gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs te Putten. Zij schrijven het volgende:
De scholen van CNS Putten hebben een christelijke grondslag die in de statuten is vastgelegd. Het
zogenaamde grondslagartikel uit de statuten staat in het kader onderaan deze paragraaf. Deze
grondslag betekent dat de Bijbel als het Woord van God voor ons het hoogst gezaghebbend boek is.
Al onze waarden en normen worden aan de Bijbel ontleend. De Bijbelse uitgangspunten bepalen onze
visie op mens en maatschappij, onze omgang met elkaar, ons pedagogisch en didactisch handelen en
de regels die we op onze scholen hanteren. Van alle ouders wordt verwacht dat zij de identiteit van de
school onderschrijven of respecteren.
We belijden dat wij en onze kinderen zoals we geboren zijn van God vervreemd zijn en Hem opnieuw
moeten leren kennen. We belijden dat we God opnieuw kunnen leren kennen omdat Hij zijn zoon
Jezus Christus heeft gegeven als onze Verlosser en Zaligmaker. Als christelijke opvoeders hebben we
de plicht om de kinderen tot Jezus te brengen opdat Hij hen zal aanraken en zegenen. Bij ons
pedagogisch handelen en bij onze keuzes voor leermiddelen laten we ons door deze opdracht leiden.
Ieder mens is een uniek schepsel van God. Daarom mag ieder mens er zijn zoals hij of zij is. We
houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen van ieder individueel kind. We gaan binnen
onze scholen respectvol met elkaar om.
Binnen het schoolprogramma vieren we de christelijke feest- en gedenkdagen. Dat betekent dat alle
kinderen meedoen aan de identiteit-gerelateerde activiteiten die binnen het reguliere
schoolprogramma worden aangeboden. Feest- en gedenkdagen van andere godsdiensten worden in
onze scholen niet gevierd.
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Het dagelijks bestuur van onze Vereniging bestaat uit:
Voorzitter
: dhr. J. G. van den Brandhof
Secretararis
: dhr. J. van Winkoop a.i.
Penningmeester
: dhr. L.W.J.Schaap
Bestuursgedelegeerde voor onze school is mevr. M. Schreuder.
Wanneer u een kind op school hebt, bent u niet automatisch lid van de vereniging. Hiervoor kunt u
zich opgeven bij de bestuursgedelegeerde of bij één van de andere bestuursleden. De contributie
bedraagt € 5,00 per jaar.
De Vereniging heeft twee uitvoerend-bestuurders, namelijk:
Dhr. L. Hubregtse
afdeling huisvesting en financiën
Dhr. C.J. Visser
afdeling personeel en onderwijs
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> Ontstaan van de school
De geschiedenis van de school
In Uddel zijn de eerste stappen voor christelijk onderwijs in 1934 gezet. Er werd toen een vereniging
opgezet, waardoor op 1 juli 1937 de eerste schooldag en feit was. Kinderen van allerlei kerkelijke
groeperingen kwamen naar de school, die gevestigd was bij het Uddelermeer.
In 1968 kwam er een nieuw schoolgebouw: de Prins Willem-Alexanderschool.
Sinds 1959 is er ook kleuteronderwijs in Uddel. Deze kleuterschool kreeg een eigen gebouw, ‘De
Rank’.
De kleuterschool en de lagere school stonden eerst los van elkaar, maar kwamen in 1979 onder één
bestuur. Zes jaar later zijn de beide scholen samengegaan. Het gebouw van de Prins WillemAlexanderschool werd uitgebreid, zodat de kleuters bij de school konden intrekken.
In 2005 is er opnieuw verbouwd. Er werd ruimte gecreëerd voor onder andere een nieuw speellokaal
en een werkruimte voor de interne begeleider. Het oude speellokaal is nu beschikbaar voor
bijvoorbeeld overblijven, handenarbeid en gezamenlijk activiteiten.
Per 1 augustus 2007 is de vereniging samengegaan met de CNS-vereniging Putten. De nieuwe
vereniging omvat negen basisscholen, met twee uitvoerend bestuurders en een directeur per locatie.
In 2008-2009 is de school geheel gerenoveerd. Puien, vloeren en toiletten werden vernieuwd.
In februari 2014 hebben we een nieuw lokaal in gebruik genomen. Hierdoor kunnen we het
Middelpunt (gemeenschapsruimte) weer inzetten voor allerlei activiteiten.
De ligging
Om en bij de school is veel ruimte. De kleuters hebben een apart plein (ingang Veenkamp) dat
overzichtelijk en veilig is ingericht. Voor de overige groepen is er een groter plein aan de
Uddelsekampweg. Beide pleinen zijn kindvriendelijk en hebben diverse speelmogelijkheden.
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> Organisatie
1 De organisatie van de school
Wij werken met het jaarstofklassensysteem. Dit betekent dat wij de kinderen indelen op leeftijd. We
kijken naar de aantallen en stellen dan vast met welke groepsverdeling we gaan werken.
Gezien de grootte van de school werken we met een paar enkele groepen en een paar
combinatiegroepen.
De school telt per 1 augustus 2018 97 leerlingen, verdeeld over 4 lokalen:
Groep
Aantal leerlingen
1/2
28 leerlingen
3/4
16 leerlingen
5/6
27 leerlingen
7/8
26 leerlingen
Maandag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1/2
Juf Roskam
Juf Nijkamp
- groep 1/2 is op vrijdagmiddag vrij

Juf Nijkamp

Juf Nijkamp

Juf Roskam

Groep 3/4

Juf Goedvree

Juf Goedvree

Juf Visser

-

Juf Visser

Dinsdag

Juf Goedvree

op vrijdagmiddag is groep 3/4 vrij
eerste maanden vervangt juf te Morsche juf Visser i.v.m. verlof

Groep 5/6
Groep 7/8

Juf Borghuis

Juf Borghuis

Juf Ansink

Juf Ansink

Juf Ansink

Meester Van Meester Van der Meester Van Meester Van Meester Van
der Beek
Beek
der Beek
der Beek
der Beek

-

2 De samenstelling van het team
- Groepsleerkrachten
De leerkracht is verantwoordelijkheid voor goed onderwijs in zijn/haar groep. De leerkracht zorgt dat
het aanbod goed is, houdt rekening met de verschillen tussen leerlingen en houdt d.m.v. observaties
en toetsen de ontwikkeling van de kinderen in de gaten.
De leerkracht heeft een aantal momenten in een jaar contact met de ouders (kennismakingsgesprek,
rapportgesprekken en indien nodig nog op andere momenten).
- Intern begeleider
De intern begeleider (ib-er) is juf M. te Morsche. Zij is twee dagen in de week aanwezig. Zij begeleidt
en coördineert alle zaken rondom de zorg. Dit houdt o.a. in dat zij leerkrachten ondersteunt en
allerlei contacten heeft met externe instanties zoals de GGD en de schoolbegeleidingsdienst.
- Directeur
Directeur van de school is meester Loedeman. Hij is op maandag, woensdag en vrijdag aanwezig. Hij
houdt zich bezig met het onderwijskundig beleid, neemt deel aan directieberaad CNS Putten en is
verantwoordelijk voor de organisatie van de school.
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3 De activiteiten voor de kinderen
Groep
Alle

Activiteit
Godsdienstige vorming

Wereld-oriënterende
vakken

Lichamelijke beweging

Groep
1+2

Leren door spelen

Vanaf
groep
3

Lezen en schrijven

Rekenen en wiskunde

Nederlandse taal

Expressie-activiteiten

Groep
1-8

Engels

Verkeer

Korte uitleg
De bron waar wij uit werken is de Bijbel . In groep 1 en 2 leren de
kinderen enkele psalmverzen. Vanaf groep 3 leren we de
kinderen elke week een psalmvers (oude berijming).
Dit is een verzamelnaam van de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie en natuurkunde. Het draait daarbij om de
wereld om ons heen. De kinderen ontdekken geleidelijk
verschillende situaties en onderwerpen en leren erover.
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het
rooster. Er wordt in de klas gespeeld, op het schoolplein en in
het speellokaal.
De kinderen vanaf groep 3 krijgen gymles in de gymzaal.
In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school
gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat.
Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. Daarnaast
wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in het
speellokaal en op het schoolplein.
In groep 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden die
voorbereiden op het leren rekenen, lezen en schrijven in groep
2. Elke dag is er een taalactiviteit, zoals voorlezen, praatplaat
enz.
In groep 3 wordt een start gemaakt met lezen en schrijven.
Daarnaast komt de nadruk steeds meer op begrijpend en later
op het studerend lezen te liggen. Telkens worden de vorderingen
getoetst aan de landelijke normen.
Het doel is dat kinderen rekenproblemen leren oplossen die ze in
het alledaagse leven tegenkomen. Daarnaast leren zij al
basisbegrippen die later voor wiskunde belangrijk zijn.
Voor de groepen 1 t/m 8 wordt tweemaal per jaar een landelijke
toets afgenomen om te controleren of kinderen voldoende
vorderingen maken.
Naast het leren lezen en schrijven krijg je ook te maken met de
taal zelf. Te denken valt aan spelling, uitbreiding van de
woordenschat en het houden van spreekbeurten. Vanaf groep 3
worden de spellingresultaten getoetst door middel van een
landelijk toets.
Ook de creatieve vorming heeft onze aandacht. Deze vakken
brengen een evenwicht in het lesprogramma. We zien deze
vakken niet alleen als ontspannend, we streven ook naar
kwaliteit.
In alle groepen wordt Engels gegeven. Het gaat voornamelijk om
het wennen aan de taal en je verstaanbaar kunnen maken in
alledaagse situaties.
In groep 1- 4 bieden we dit ‘spelenderwijs’ aan. We gebruiken
hiervoor de materialen van My name is Tom.
In groep 5 – 8 wordt het structureel aangeboden, waarbij de
methode Take it easy leidend is.
Hier gaat het vooral om het veilig deelnemen aan het verkeer.
Om het jaar doen groep 7 en 8 verkeersexamen.
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4 Visie op burgerschap en sociale integratie
Wij vinden het een taak van de school om de leerlingen (mede) op te voeden tot evenwichtige,
fatsoenlijke ,democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van de
Nederlandse samenleving, omdat
- we beseffen, dat wij leraren het goede voorbeeld moeten geven
- we vinden dat onderwijs ‘breed’ moet zijn: ook gericht op vorming van de persoonlijkheid
- we de leerlingen een basis willen meegeven die past bij de Bijbelse warden en normen
- we de leerlingen zo willen ontwikkelen dat ze (later) goed functioneren in de maatschappij
- we betrokkenheid op de samenleving belangrijk vinden
- we het belangrijk vinden dat leerlingen verantwoordelijkheid voor elkaar en de omgeving
(natuur) hebben
- we heb belangrijk vinden dat leerlingen hun mening op een goede wijze kunnen geven
- we het woord ‘samen’ een kernbegrip vinden
- we vinden dat kennis van andersdenkenden leidt tot begrip voor de ander
We beseffen ook, dat we de leerlingen samen met anderen vormen. Met name samen met de
ouders. Daarom moeten we met hen samenwerken. Wat wij doen moet in beginsel niet strijdig zijn
met wat thuis gepraktiseerd wordt. We willen daarbij structureel te werk gaan. We willen
geïntegreerd ‘lesgeven’ in burgerschap.
Onze doelen
1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke, evenwichtige personen die respectvol (vanuit
Bijbelse waarden en normen) omgaan met de medemens. Door bijv. bijbrengen van respect en
begrip voor anderen en leren waardering uit te spreken.
2. We voeden onze leerlingen op tot personen die “meedoen”, die actief betrokken (willen) zijn op
de samenleving, en die gericht zijn op samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn: meedoen aan
acties, viering Koningsdag, zorgen voor zieke klasgenootjes, klassendienst en voorlezen – van
kinderen voor kinderen.
3. We voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat “democratie” inhoudt, en die daar
ook naar handelen. Door staatsinrichting, aandacht voor actuele maatschappelijke
ontwikkelingen en aandacht voor verkiezingen.
4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect voor andere
opvattingen en overtuigingen en daarbij andersdenkenden respecteren.
5. We besteden aandacht aan de algemene ontwikkeling. We geven onze leerlingen culturele
bagage mee. Wij doen aan culturele projecten, kunstzinnige vorming, houden spreekbeurten en
boekbesprekingen. Leerlingen krijgen ook enige kennis van religies.
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> Zorg
4.1 Het toelaten van nieuwe leerlingen in de school
Op D.V. 14 februari 2019 houden we een informatieavond voor nieuwe gezinnen. Op deze avond
proberen we een beeld te geven wie we als school zijn. Op deze avond zal de directeur, IB-er en
leerkracht 1/2 een en ander vertellen. Ook kunt u de school van binnen eens zien.
Wanneer u besluit uw kind aan te melden, dient u het aanmeldingsformulier ingevuld in te leveren
bij de directeur.
Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1 contact met
u op om het één en ander af te stemmen. De eerste schooldag wordt in overleg met u en de school
bepaald. Voordat de kleuters daadwerkelijk naar school gaan, komen ze een keer op school kijken en
kennismaken met hun juf.
In onderstaande tabel vindt u de procedure voor tussentijds instromen. I.v.m. de grootte van de
groep zullen er in 2018-2019 na de Pasen geen nieuwe leerlingen starten (tenzij door verhuizing).
Instromen na:
Periode zomervakantie
kerstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie

Naar school:
tot De hele week
Vijf ochtenden

Volgend schooljaar:
Naar groep 2 (als alles goed
gaat)
Groep 1 (de hele week)

4.2 Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen
Van al onze leerlingen houden wij een dossier bij. Daarin worden alle toetsresultaten verzameld. Ook
wordt er aandacht besteed aan het welzijn van de kinderen.
Op deze manier krijgen we een goed beeld van hoe onze leerlingen ervoor staan.
De resultaten worden besproken met de IB-er. Bij eventuele problemen krijgen de kinderen extra
zorg. Ook worden alle leerlingen twee keer in een jaar geobserveerd door hun eigen leerkracht. Deze
gegevens komen ook weer in het leerlingdossier. De leerkracht spreekt al zijn/haar leerlingen door
met de IB-er.
Onze leerlingen krijgen twee rapporten. Deze rapporten geven niet alleen de vorderingen aan, maar
rapporteren ook over bijvoorbeeld de inzet van de leerling en het contact tussen het kind en de
leerkracht. Het eerste rapport, in januari, wordt door de ouders opgehaald en toegelicht in een
gesprek. Het tweede rapport, in juni, krijgen de kinderen mee naar huis. Ouders kunnen daarover in
gesprek gaan met de leerkracht, deze kan ook zelf contact opnemen.
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4.3 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoefte
Op het moment dat een leerkracht problemen ervaart, al dan niet na een toets, neemt hij/zij contact
op met de IB-er. Tijdens de leerlingbespreking, worden kinderen besproken die extra zorg nodig
hebben. Als wij tot de conclusie komen dat we het niet zelf op kunnen lossen, roepen wij de hulp in
van het samenwerkingsverband (alleen met toestemming van de ouders).
Zoals gezegd is er een IB-er in dienst die extra zorg biedt aan leerlingen die dat nodig hebben.
Daarnaast begeleidt zij ook de leerkracht om samen te bekijken hoe de speciale zorg moet verlopen.
De IB-er onderhoudt ook het contact met het samenwerkingsverband.
Als blijkt dat de speciale zorg niet helpt wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Dan kan
het zijn dat een leerling een klas over moet doen (na overleg met de ouders). Dat gebeurt vooral als
een kind op alle punten, ook lichamelijk en emotioneel, achter blijft bij de meeste klasgenootjes.
Soms krijgen kinderen extra begeleiding via remedial-teaching.
Sommige kinderen werken voor een bepaald vak met een aangepast programma. Voor dat vak haalt
hij/zij dan niet het eindniveau van de basisschool.
Een enkele keer gaat een kind naar het speciaal onderwijs. Deze beslissing wordt pas genomen na
veel hulp en overleg met medewerkers van de samenwerkingsverband. Zij geven de ouders en de
school aan de hand van testen het beste advies.
Zodra een kind extra hulp nodig heeft, worden de ouders daarover ingelicht. Zij worden regelmatig
op de hoogte gehouden van de gang van zaken.
We hebben enkele programma’s voor leerlingen die erg goed kunnen leren. Zij gaan daarmee aan de
slag op hun eigen niveau, naast de gewone lessen.
4.4 De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs
In het begin van het schooljaar van groep 8 krijgen ouders informatie over de op handen zijnde
schoolkeuze van hun kind op de hiervoor bestemde informatieavond. Daarnaast zijn er de
gesprekken met de ouders, waarin de leerkracht van groep 8 een schooladvies geeft. Verder kunnen
ouders en kind de open dagen van vervolgscholen bezoeken.
Om tot een goed schooladvies te komen, wordt naast de capaciteiten van een kind ook gekeken naar
onder andere zelfstandigheid en interesse. De Cito-eindtoets is bedoeld om na te gaan of de gedane
schoolkeuze kans van slagen heeft.
Wij informeren de vervolgscholen over de kinderen die van onze school komen en blijven vooral in
het eerste jaar op de hoogte van de prestaties van onze oud-leerlingen.
Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs is van groot belang voor de toekomst van het
kind. Daarom is er op dit punt veel contact tussen ouders en school. De aanmeldingen voor het
vervolgonderwijs worden meestal via school gedaan.
Vanuit onze school gaan de leerlingen overwegend naar de reformatorische scholengemeenschap
Jacobus Fruytier, waarvan in Uddel een dependance is, naar de Groevenbeek in Ermelo en naar de
Christelijke scholengemeenschap Sprengeloo te Apeldoorn en Christelijk Lyceum te Apeldoorn.
4.5 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen
Naast het onderwijs vinden wij het belangrijk dat kinderen op sportieve wijze met elkaar bezig zijn.
Daarom doen we elk jaar mee aan bijvoorbeeld de wandeldriedaagse. We gaan met alle groepen 1
keer per twee jaar op schoolreis. Het andere jaar organiseren we een beperkt uitje. Groep 8 gaat
ieder jaar op schoolkamp.
Naast ontspanning in ons programma vinden we het belangrijk dat er ook leerzame activiteiten zijn,
zoals het bezoeken van een museum of dierentuin.
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In het kader van cultuureducatie doen wij mee met het cultuurmenu van Markant.
4.6. Schorsing en verwijdering van een kind op school
Indien zich op school problemen voordoen met een leerling(e) die ertoe kunnen leiden dat het
bevoegd gezag op grond van wet 1. Art.40 (primair onderwijs) uiteindelijk kan besluiten tot de
verwijdering van de leerling(e), wordt de volgende procedure gevolgd:
1. Gesprek met de ouders van de leerling(e) door de leerkracht/directeur.
2. Inlichten van het bevoegd gezag.
3. Bevoegd gezag hoort ouders, leerkracht en directeur.
4. Het niet toelaten van de leerling(e) op school.
5. Besluit tot verwijdering.
6. Mogelijkheid tot schriftelijk bezwaar.
7. Beslissing op het bezwaarschrift.
4.7 Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven.
Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband.
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Apeldoorn.
Zorgplicht
1. Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school samen
met de ouders onderzoekt op welke manier de basisschool aan een leerling de passende
ondersteuning kan bieden.
2. Als blijkt dat dit niet (meer) mogelijk is, dan heeft de school de opdracht om in overleg met de
ouders een passende plaats te zoeken, bijvoorbeeld in het speciaal (basis)onderwijs.
Ondersteuningsprofiel
1. Onze school heeft dus een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van
kinderen. De school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op de
website van de school vinden of op school inzien.
2. In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke
mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft.
3. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van
handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning
nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het
kind nodig heeft.
4. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk
aandachtspunt.
Ondersteuningsaanbod
1. Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden.
2. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en
ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan
collega’s of de intern begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de
leerling met de intern begeleider. CNS Putten kent ook een bovenschools IB-netwerk waar
specifieke en aanvullende expertise aanwezig is.
3. Het kan wenselijk zijn dat er overleg met externe deskundigen wordt ingevuld. Externe
deskundigen voor ons zijn onder andere Centrum Jeugd en Gezin, ambulant begeleiders vanuit
scholen voor Speciaal Onderwijs of Speciaal Basisonderwijs, School-begeleidingsdienst.
4. Een belangrijk uitgangspunt is dat een ondersteuningsaanbod in samenspraak met de ouders
wordt bepaald en ingevuld.
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Toelaatbaarheidsverklaring
1. Als duidelijk is geworden, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om naar een
speciale (basis)school te gaan, dan vraagt de school in samenspraak met de ouders een
toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n school aan.
2. Dit doet de school bij het genoemde samenwerkingsverband en als er sprake is van het besluit
om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, kan de leerling geplaatst worden in het
speciaal (basis)onderwijs.
Andere vragen met betrekking tot het ondersteuningsaanbod.
1. Het is mogelijk om in samenspraak met ouders aanvragen van een extra
ondersteuningsarrangement in te dienen voor kinderen die zeer moeilijk leren, een
lichamelijk handicap hebben, langdurig ziek zijn of voor kinderen met ernstige gedrags-,
werkhoudings- of sociaal-emotionele problemen.
2. Ook het inwinnen van advies en vragen van informatie, wanneer er andere of meer vragen
zijn met betrekking tot het ondersteuningsaanbod behoort tot de mogelijkheden.
Ouderbetrokkenheid
1. De scholen van onze vereniging vinden het gewenst en noodzakelijk bij de ondersteuning aan
leerlingen goed samen te werken met de ouders.
2. Daarom vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken als hun
kind individueel besproken wordt.
3. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede
ondersteuning te komen vinden we het belangrijk om met de ouders daarover in alle openheid
en vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen dat dit soms moeilijk kan zijn, maar in het belang
uw kind is het wel nodig.
4. Wanneer u als ouder(s) vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind beter op
zijn plaats is in een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich uiteraard eerst tot ons als
school te wenden.
5. School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor
uw kind, onze leerling te zoeken. Bent u van mening u dat u bij ons als school onvoldoende
gehoor vindt, dan kunt u zich ook zelf tot het samenwerkingsverband wenden.
Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen
1. Het samenwerkingsverband mag niet voor alle vormen van speciaal onderwijs een
toelaatbaarheidsverklaring afgeven of extra ondersteuning binnen de basisschool toekennen.
2. Voor slechtziende en blinde kinderen, slechthorende en dove kinderen en voor kinderen met
taal-spraakproblemen is het samenwerkingsverband niet bevoegd.
3. Toch wil onze school zich ook inspannen om deze kinderen met extra ondersteuning op de
basisschool te houden. Indien aan de orde, is het goed om hierover in gesprek te gaan met
directie en IB-er van onze school.
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Contactgegevens Samenwerkingsverband Apeldoorn
Het adres is: Jean Monnetpark 15, 7336 BA Apeldoorn Telefoon: 055-7600300
Postadres: Postbus 802, 7301 BB Apeldoorn @ info@swvapeldoorn.nl
Op de website www.swvapeldoornpo.nl
kunt u meer informatie
samenwerkingsverband.
We verwijzen voor meer informatie over Passend onderwijs naar de website:
www.passendonderwijs.nl

vinden

over

het

4.8 Zieke leerlingen
Wanneer een leerling ziek is, moet dit bij de school gemeld worden.
Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers
bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen
we gebruik maken van de deskundigheid van een Consulent Onderwijsondersteuning zieke
leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een Academisch Ziekenhuis zijn dat de Consulenten van de
Educatieve Voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de Consulenten van de
Onderwijsadviesbureaus.
Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed
onderwijs. Daarnaast vinden het wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact
blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook
dan meetelt er erbij hoort.
Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om
leerachterstanden zoveel mogelijk te voor komen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te
houden.
Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie opvragen aan
de leerkracht c.q. mentor van uw zoon/dochter. Ook kunt u informatie vinden op de website van de
Onderwijsadviesbureaus in uw regio en op de website van Ziezon, www.ziezon.nl, het landelijke
netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.
4.9 Leerplicht
In Nederland kennen we de wet Leerplicht. De kinderen in Nederland hebben het recht om onderwijs
te krijgen. Daarom kent het primair onderwijs ook geen inschrijfgeld of verplicht schoolgeld. Hierdoor
is het voor alle kinderen mogelijk om onderwijs te krijgen.
Bij het recht hoort ook een plicht. De wet schrijft voor dat kinderen onderwijs moeten volgen. De
overheid heeft de taak om zorg te dragen, wanneer er situaties zijn waardoor kinderen geen
onderwijs krijgen.
We spreken over verschillende soorten verzuim:
1. Relatief verzuim
De leerling komt met enige regelmaat zonder geldige reden niet op school
2. Luxe verzuim
De leerling komt, zonder toestemming, niet op school en neemt vrij
3. Ziekteverzuim
- Langdurig: 10 dagen of meer aaneengesloten
- Frequent: voor de 4de keer in het schooljaar
- Bijzonder: bij een bepaald dagdeel/vak is er verzuim
In alle bovengenoemde vormen van verzuim heeft de leerplichtambtenaar de zorg om de situatie in
kaart te brengen en afspraken te maken met ouders en school.
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Helaas ontstaat er soms teleurstelling bij ouders wanneer er geen toestemming wordt gegeven voor
verlof. Daarom is het advies om vroegtijdig een verzoek in te dienen bij de directeur van de school.
Een aantal citaten uit de “wegwijzer voor scholen” van de gemeente Apeldoorn:
- vakantie onder schooltijd
Ieder kind heeft het recht om minimaal 10 aaneengesloten schooldagen per schooljaar met het gezin
op vakantie te gaan. Soms kan dat niet in de schoolvakanties, door de specifieke aard van het beroep
van (één van) de ouders. Ouders kunnen per schooljaar eenmalig verlof aanvragen.
(Beroep: seizoensgebonden werkzaamheden in bedrijfstakken met een piekdrukte in de vastgestelde
schoolvakanties)
- gewichtige omstandigheden
Bij gewichtige omstandigheden kunnen ouders een beroep op vrijstelling doen. U kunt denken aan
verhuizing, huwelijk, ernstige levensbedreigende ziekte bij familielid, overlijden familielid, 25/40/50
ambtsjubileum, 12,5/25/40/50/60 huwelijksjubileum van (groot)ouders of andere gewichtige reden
(te beoordelen door directeur).
Wat niet in aanmerking komt: familiebezoek buitenland, kroonjaren, vakantiespreiding,
verkeersdrukte, goedkopere vakanties in laagseizoen.
Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Voor deze leerlingen gelden bovengenoemde regels
(nog) niet. Voor kinderen van 5 jaar gelden deze regels wel. Er is nog 1 uitzondering, namelijk voor
een kind waar het aantal uren nog net even teveel is. Dit kind mag max. 5 uur per week thuis
gehouden worden. Indien dit niet voldoende is, kan er in overleg met school voor gekozen worden
om dit max. 10 uur te laten zijn.
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> Ouders
5.1 Vormen van ouderdeelname aan het schoolproces
Het is voor de ontwikkeling van het kind van groot belang dat de ouders weten hoe het met hun kind
op school gaat. Daarom organiseert de school veel mogelijkheden, zowel schriftelijk als mondeling
om het contact tussen school en thuis te bevorderen.
Zo gaan de leerkrachten van groep 1 op ouderbezoek. Er zijn aan het begin van het schooljaar
kennismakingsgesprekken en zijn er rapportbesprekingen. U krijgt naast deze schoolgids en iedere
maand een nieuwsbrief. Er worden ouderavonden en informatieavonden voor ouders gehouden.
Ouders kunnen lid worden van de schoolvereniging, als ze instemmen met de grondslag van de
vereniging.
De medezeggenschapsraad geeft het bestuur advies over onderwerpen die met het beleid van de
school te maken hebben.
We hebben een oudercommissie, die bestaat uit ouders en een teamlid. Zij helpen met allerlei
activiteiten als sporttoernooien, schoolreizen, vieringen en feesten.
Verder is er ouderhulp bij activiteiten onder schooltijd, zoals de creatieve activiteiten en het
begeleiden van kinderen bij een excursie.
Er zijn een behoorlijk aantal vrijwilligers onder de ouders die klaar staan voor allerlei activiteiten, die
in het verleden door een conciërge gedaan werden.
5.2. Overblijven
Er is de gelegenheid om over te blijven tussen de middag. De school stelt daartoe de ruimte
beschikbaar en helpt bij de organisatie. Ouders zorgen zelf voor de opvang en begeleiding van de
kinderen d.m.v. een rooster.
Daarnaast kunnen kinderen incidenteel overblijven, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. Ouders
wordt gevraagd een zgn. strippenkaart aan te schaffen. Dit kan bij de directeur.
Van dit geld worden de kosten van het overblijven betaald, bijvoorbeeld voor de aanschaf van
spelmateriaal. De uitvoering van het overblijven is onder verantwoording van het bestuur en wordt
gecoördineerd door een tweetal ouders.
5.3 Klachtenprocedure
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze
school niet anders. Bij eventuele klachten benadert u in eerste instantie de leerkracht. Vindt u echter
onvoldoende of geen gehoor, dan kan de directeur de klacht behandelen. Bij ernstige problemen is
het bestuur de volgende instantie bij wie u terecht kunt. Deze volgorde is ‘gebruikelijk’. U kunt echter
–zo nodig – hoger op met niet op te lossen problemen. Een voorbeeld: mochten zich voor het kind
zeer ingrijpende zaken hebben voorgedaan (ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie bijv.)
dan is het mogelijk gebruik te maken van uw klachtrecht.
Sinds 1 augustus 1998 bestaat er een landelijke klachtencommissie bij wie u terecht kunt. Op onze
school is dat de commissie van de besturenorganisatie, waarbij onze school is aangesloten. Bij die
commissie worden ook andere dan hierboven genoemde klachten in behandeling genomen.
Onze school is aangesloten bij de klachtencommissie die door de Vereniging voor Gereformeerd
Schoolonderwijs te Ridderkerk is ingesteld.
Leden van de klachtencommissie zijn:
Mr. P.J. den Boef te Rijssen juridisch adviseur
Mr. J.W.D. Nijkamp te Barneveld onderwijskundig adviseur
Drs. J.H. Baan te Rijssen sociaal-medisch medewerker
Ambtelijk secretaris: Mevr. mr. G.J. Boersma-Freeke,
Binnendamseweg 7 3381 GA Giessenburg Tel: 0184-61 15 20
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Ook wanneer ouders niet op te lossen conflicten krijgen met het personeel of het bestuur van de
school, is de landelijke klachtencommissie de instantie, waar u in beroep kunt gaan.
Vanzelfsprekend is een beroep op genoemde commissie een uiterst middel. Het is een goede zaak,
dat ouders en andere belanghebbenden in eerste instantie kunnen aankloppen bij een
vertrouwenspersoon, die kan bemiddelen of verwijzen. Bij hem vindt u in ieder geval een open oor,
onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Hij is op de hoogte van de procedures.
De heer Liefting en mevr. Eveleens zijn de vertrouwenspersonen van onze vereniging. Ook is een
beroep op een vertrouwensinspecteur mogelijk.
Het landelijk nummer hiervan is: 0900-1113111
5.4 Ouderbijdrage en schoolreis
In oktober van elk schooljaar wordt van u een financiële bijdrage verwacht voor schoolreis en/of kamp van € 25,-- per kind.
Ook wordt in oktober een geldelijke (vrijwillige) bijdrage van ouders gevraagd van €12,50,- per kind.
Eenmaal per jaar wordt verantwoording aan de ouders gedaan over de besteding van deze bijdrage.
5.5 Sponsoring
Sponsorbeleid moet vastgesteld worden binnen het bestuur en de MR. Op dit moment wordt er op
de scholen van onze vereniging een terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van sponsoring. Het is
mogelijk dat door maatschappelijke ontwikkelingen er op enig moment een herbezinning zal
plaatsvinden. Als er sprake is van sponsoring zullen wij ons aan de volgende afspraken houden:
Sponsoring betekent in ieder geval voor de school dat:
1. De school een zelfstandige partner is en onafhankelijk wenst te blijven.
2. De school een pedagogische en didactische opdracht heeft waarvoor de school verantwoordelijk is
en blijft.
3. Het primaire onderwijsproces nooit afhankelijk mag worden van sponsoring.
4. De school zal zich houden aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring (2002).
5. Sponsoring verenigbaar moet zijn met de statuten en de doelstellingen van de school en het
onderwijs.
6. Sponsoring niet mag betekenen dat de school afhankelijk wordt van de sponsor. Een sponsor dient
de uitgangspunten van het genoemde convenant te accepteren.
7. Als er sprake is van sponsoring zal er een groot draagvlak binnen de schoolorganisatie aanwezig
moeten zijn.
8. Sponsoring kan alleen plaatsvinden als er sprake is van een sponsorcontract en een
klachtenregeling/klachtencommissie, waardoor de belangen van ouders en leerlingen gewaarborgd
worden.
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> Ontwikkelingen
Het onderwijs is steeds in beweging. We zoeken regelmatig naar wat verbetering behoeft. Daarvoor
gebruiken we de kwaliteitskaarten. Daarmee evalueren we in een cyclus van vier jaar alle facetten
van het onderwijs. Van hieruit worden verbeterpunten helder, die uitgevoerd gaan worden.
Elk jaar worden de resultaten van de basisvakken als rekenen, lezen, spelling onder de loep
genomen. Deze resultaten liggen boven de norm. Ook scoort de Cito-eind- toets van groep 8
voldoende.
Speerpunten waren en zijn:
- Handelingsgericht werken: hoe kunnen we (nog) meer rekening houden met de verschillen
tussen kinderen
a. Hoe organiseren we dat
b. Hoe registreren we dat
c. Hoe betrekken we leerlingen en ouders
d. Hoe doen we dat met rekenen (2011 – 2013)
e. Hoe doen we dat met spelling (2013 – 2015)
- Invoeren nieuwe methodiek spelling (2014 – 2016 )
- Invoeren nieuwe rekenmethode (2015 – 2016 )
- Pilot met tablets (Snappet, 2016 – 2017)
- Implementatie chromebooks (2017-2018)
- Implemenatie Blink (thematisch onderwijs geschiedenis, aardrijkskunde, natuur) (2018-2019)

Verder zijn er contacten met de Christelijke Schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland in
Nunspeet. Zij begeleiden leerkrachten in de onderwijsveranderingen en zij zijn ons behulpzaam bij de
begeleiding van zorgkinderen.
Onze school heeft contacten met de Pabo-opleidingen van de Christelijke Hogeschool Ede en de
Driestar in Gouda.
Onze school is sinds cursusjaar 2010-2011 een Select-B School
geworden. Select is een uitdaging om zichtbaar te maken wat
wij aan kwaliteit in huis hebben. Kwaliteit in begeleiding,
opleiding en professionalisering. Voor de CHE (de PABO
waarmee wij samenwerken) betekent dit om aan onze school
een soortgelijke kwaliteit te leveren. De PWA heeft hier een
certificaat voor gekregen. Dit certificaat houdt in dat onze school aantoonbaar een bepaald aantal
minimum voorzieningen heeft getroffen om als coachende school studenten en teamleden
professioneel te begeleiden. Een onderdeel hiervan is dat een school moet beschikken over een
gecertificeerd ICO (Interne Coach Opleider), op onze school is dat juf Borghuis-Schalk.
ICO (Interne Coach Opleider)
De taken van een ICO op onze school:
- zorgen voor goede afstemming tussen vraag en aanbod van de stagiaires en stageplaatsen
(minimaal de helft van de groepen moeten beschikbaar zijn als stageplek)
- begeleiden van studenten (ook d.m.v. video interactie)
- beoordelen van studenten aan de hand van de door de CHE aangeboden indicatoren
- voorbereiden van mentorentrainingen
- zorgen voor instructie en begeleiding van de mentoren
- enz…
Schoolgids Prins Willem-Alexanderschool
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> Resultaten
7.1 Speciale zorg voor leerlingen
Onze school wil werken aan kindgerichte begeleiding.
Dit betekent dat er speciale zorg is voor kinderen die moeite ondervinden in het leerproces. Dit geldt
vooral voor de basisonderdelen als lezen, spellen, schrijven en rekenen.
Per groep zijn er een aantal leerlingen die extra zorg behoeven. Er zijn enkele leerlingen die op
bepaalde onderdelen een eigen leerweg gaan.
Soms is het nodig dat een kind een groep overdoet.
Het verwijzingspercentage voor het speciaal onderwijs was het afgelopen jaar 0%
7.2 Vorderingen in de basisvaardigheden
Een paar keer per schooljaar worden leerlingen getoetst met lezen, spellen en rekenen en de
resultaten worden vergeleken met het landelijk niveau. Deze gegevens worden ons aangereikt door
het CITO.
Zo wordt zichtbaar was het gemiddelde niveau is van elke groep.
Dit willen we in de volgende tabel weergegeven.
Spelling februari 2018
Groep
Niveau
I (zeer goed)
II (ruim voldoende)
III ( voldoende)
IV (matig)
V (onvoldoende)

3
I

4
V

5
I

6
I

7
II

8
II

Begrijpend lezen februari 2018
Groep
Niveau
I (zeer goed)
II(ruim voldoende)
III (voldoende)
IV (matig)
V (onvoldoende)

5
II

6
III

7
V

8
II

Rekenen februari 2018
Groep
Niveau
I (zeer goed)
II (ruim voldoende)
III (voldoende)
IV (matig)
V (onvoldoende)

3
I

4
V
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Technisch lezen februari 2018
Groep
Niveau
I (zeer goed)
II (ruim voldoende)
III ( voldoende)
IV (matig)
V (onvoldoende)

3
III

4
I

5
II

2013
535,8
534,8

2014
537,3
534,6

2015
535,6
534,9

6
I

7
I

8
I

2016
537,4
534,6

2017
534,6
535,2

2018
536,2
534,9

Eindtoets CITO
Jaar
2012
Schoolscore 536,1
Landelijk
535,3
gem.

7.3 Hoe zien ouders de school?
Uit de in april 2017 gehouden ouderenquête beoordelen de ouders de school positief. Kinderen
voelen zich veilig op school. Ouders worden voldoende en tijdig geïnformeerd.
Er is voldoende aandacht voor veiligheid. Ouders kunnen gemakkelijk met vragen terecht bij directie
en leerkrachten. De school draagt bij aan de ontwikkeling van waarden en normen. De kinderen
krijgen goed onderwijs.
Informatie over onderwijskundige verbeteringen en meer betrokkenheid van ouders bij het maken
van beleid verdienen nog aandacht.
7.4 Inspectie
In het afgelopen jaar zijn stelselmatig diverse onderdelen van het schoolgebeuren onder de loep
genomen om zo de sterke en de zwakke punten van de school helder te krijgen. We maken hierbij
gebruik van het instrument Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK). Met dit instrument zetten we ook
enquêtes uit voor ouders en/of leerlingen.
De inspecteur van het basisonderwijs volgt de ontwikkelingen van ons onderwijs via bezoeken en
gesprekken. In februari 2013 heeft de school een bezoek gekregen van de inspecteur. Er is een
verslag ontvangen van het zogenaamde Periodiek Kwaliteitsonderzoek (PKO).
De inspectie heeft vastgesteld dat de kwaliteit van onderwijs op alle punten voldoende is.
Het rapport van de inspectie staat ter inzage op internet (www.onderwijsinspectie.nl).
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> Schooltijden en vakanties
8.1 Schooltijden
Alle leerlingen van alle groepen gaan vijf dagen naar school. In groep 1, 2, 3 en 4 hebben de kinderen
op woensdag- en vrijdagmiddag vrij. De groepen 5 tot en met 8 hebben op woensdagmiddag vrij.
De schooltijden zijn van 8.30 –12.00 uur en van 13.15-15.30 uur. De pauze is van 10.15-10.30 uur
voor groep 3 t/m 5 en van 10.30-10.45 uur voor groep 6 t/m 8
De kinderen mogen voordat de school begint op het schoolplein spelen. Een kwartier voor het begin
van de schooltijd is er op het schoolplein een leerkracht aanwezig en verantwoordelijk voor de gang
van zaken op het plein. Tussen de middag gaat het hek om 13.00 uur open.
8.2 Vakantietijden
Elk jaar worden in de nieuwsbrief de vakanties over het hele schooljaar aangegeven. Ouders worden
geacht hiermee rekening te houden met hun vakantieplannen.
Het is wettelijk niet toegestaan leerlingen vrij te geven buiten de reguliere schoolvakantie. Dit moet
uiterlijk twee maanden van tevoren aangevraagd worden bij de directie. Hier kunt u
aanvraagformulieren verkrijgen. Het is ook niet toegestaan enkele dagen voor de zomervakantie te
gaan om bijvoorbeeld de drukte voor te zijn.
8.3 Spreekuren
Wanneer u iemand van het team wilt spreken, geven wij er de voorkeur aan dat u dat voor of na
schooltijd doet. Indien nodig kan er een afspraak gemaakt worden om het een en ander te
bespreken.
Ons streven is de leerkrachten onder schooltijd zo weinig mogelijk te storen.
8.4 Vakantierooster 2018 - 2019
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Lang weekend
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen en meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
22 – 10
16 -11
24 – 12
08 – 02
25 – 02
19 – 04
30 – 05
10 – 06
22 – 07

Laatste dag
26 – 10
04 – 01
11 – 02
01 – 03
03 – 05
31 - 05
14 – 06
30 – 08

8.5 Verlof
Zie hoofdstuk 4.9
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> Praktische zaken 2018 – 2019
1. Zending
De kinderen nemen elke maandagmorgen zendingsgeld mee. Een gedeelte daarvan is bestemd voor
een weeshuis in Indonesië, het andere deel gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond (G.Z.B.) of
een ander goed doel. Wij vinden het goed dat kinderen leren voor hun medemens te zorgen en een
steentje bij te dragen aan de uitbreiding van Gods koninkrijk.
2. Spelen op het schoolplein
Een kwartier voor de school begint is er een leerkracht op het plein. De kinderen mogen dan op het
plein spelen en vallen onder zijn/haar verantwoording. Tussen de middag zijn overblijfmoeders
verantwoordelijk voor de overblijvers. Het is niet de bedoeling dat andere kinderen dan op het plein
spelen. Het hek gaat ’s middags om 13.00u open.
3. Vrij vragen
In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hier is echter alleen sprake van in bijzondere
gevallen, bijvoorbeeld een familiejubileum of overlijden van een familielid. Het verlof moet bij de
directie worden aangevraagd. Soms is het nodig het schriftelijk aan te vragen, omdat het via de
leerplichtambtenaar van de gemeente moet lopen. Hiervoor zijn op school speciale formulieren
verkrijgbaar. De leerplicht geldt pas vanaf vijf jaar. Als uw kind nog geen vijf jaar is, hoeft u geen
verlof te vragen. Wel stellen we het op prijs als u het verlof tijdig meldt.
Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplicht- ambtenaar van de gemeente Apeldoorn.
Om eventuele misverstanden te voorkomen vragen wij u zelf vrij te regelen en dit niet door uw kind
te laten doen. Wij vragen u vriendelijk rekening te houden met onze schooltijden bij het maken van
afspraken met de tandarts etc.
4. Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit dan even doorgeven (tel. 401413). Zo weet de desbetreffende
leerkracht wat er aan de hand is.
5. Cadeautjes maken
De kinderen van groep 1 en 2 mogen op school iets maken voor jarige ouders en grootouders. De
kinderen van groep 3 en 4 alleen voor de ouders. U kunt daarvoor uw kind een briefje meegeven
(aan het begin van het schooljaar of een paar dagen van tevoren).
6. Bijzondere dingen
Het is in het belang van uw kind dat school op de hoogte wordt gebracht van bijzondere dingen, wij
kunnen daar dan zoveel mogelijk rekening mee houden.
Bijvoorbeeld:
- uw kind moet vaak naar de w.c.
- uw kind gebruikt medicijnen
- er zijn gezinsomstandigheden waardoor uw kind erg van streek is
7. Overblijfregeling
De ouders van de kinderen die wensen over te blijven, draaien mee in een “overblijfrooster”. U bent
dan één keer in de zoveel weken aan de beurt om van 12.00u tot 13.00u bij de kinderen te zijn. Voor
deze ouders is het overblijven kosteloos. Kinderen die niet regelmatig overblijven moeten vroeg
genoeg worden doorgegeven d.m.v. een agenda in het overblijflokaal. Voor deze kinderen is het de
bedoeling dat u een zgn. strippenkaart koopt (per keer zijn de kosten € 1,-). Strippenkaart is
verkrijgbaar bij de directeur. Nieuwe leerlingen die regelmatig overblijven moeten een
aanmeldingsformulier invullen. Deze is opvraagbaar bij de overblijfcoördinatoren, Lara Bronkhorst en
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Angelique

Bronkhorst.

Zij

verschaffen

verdere

informatie

en

het

overblijfreglement.

8. Bewegingsonderwijs
De toestellen en materialen in het speellokaal van de school zijn speciaal aangepast voor de kinderen
van groep 1 en 2 die daar hun gymnastieklessen hebben. Zij hebben geen gymkleding nodig. Wel
worden balletschoentjes aangeraden.
De andere groepen hebben op dinsdag en/of donderdag gym in de gymzaal aan de Uttilochweg.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen niet in hun schoolkleren gymmen. Stevige gymschoenen zijn
niet verplicht maar wel aan te raden. Anders moeten de kinderen op blote voeten en de gymzaal is
niet altijd even schoon.
Als de kinderen geen gymkleren mee hebben, kunnen ze meedoen in hun ondergoed. Niet elk kind
vindt dat even leuk, help uw kind dus onthouden zijn/haar gymkleren mee te nemen. Het is handig
als op de gymtas een naam is gezet.
9. Trakteren
Als een kind jarig is (geweest) mag er in de klas getrakteerd worden. Wij geven de voorkeur voor een
gezonde traktatie. In de pauze worden de meesters en juffen in de personeelskamer getrakteerd, zij
krijgen hetzelfde als de leerlingen. De jarige krijgt een grote kaart van de school.
10. Verjaardagskaarten op school
We willen u vragen verjaardagskaarten niet op school uit te laten delen. Er zijn kinderen die
weinig/niet worden uitgenodigd voor verjaardagen. Om pijnlijke momenten te voorkomen adviseren
wij u de kaarten bij de kinderen thuis te brengen. Op die manier blijft het voor iedereen leuk.
11. Besmetting
In de onderbouw heersen nogal eens verschillende kinderziekten. Om verdere besmettingen te
voorkomen kunt u, in geval van ziekte, het beste contact opnemen met school voor eventuele
maatregelen.
12. Tussendoortjes
De kinderen mogen iets meenemen om in de pauze te nuttigen. Als u uw kind iets te eten meegeeft,
denk dan eens aan iets gezonds als fruit of een boterham. Het is handig om op de bekers en bakjes
de naam van uw kind te vermelden.
13. Fietsen
We hebben op school afspraken over welke kinderen er wel of niet op de fiets naar school mogen
komen. Op die manier willen we ervoor zorgen dat er voldoende ruimte beschikbaar is in de
fietsenstalling.
Kinderen die op onderstaande adres wonen, komen lopend naar school:
Elspeterweg vanaf nr 1 t/m 45 (alleen oneven nummers)
Markveldweg nr. 20 t/m 22 en 1 t/m 25
Noord-Riezenweg t/m nr 46 (zowel even als oneven)
Binnenveldweg
Garderenseweg t/m nr 4 (alleen even nummers)
Paadje langs bakkerij Schouten
Uttilochweg vanaf nr 12 en vanaf nr 17
Harderwijkerweg t/m nr 32 en t/m nr 39
Uddelsekampweg
Essenkamp
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Veenkamp t/m Harderwijkerweg
Van Waalswijkweg
Uitzondering wanneer:
- je gym hebt
- je naar de dokter/tandarts/…. moet
14. Bereikbaarheid
Het is voor school handig om te weten waar we u kunnen bereiken, in geval van ziekte van uw kind
hebben we het telefoonnummer nodig van uw werk of iemand anders die gebeld kan worden.
15. Verloren/gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen komen sneller terug bij de eigenaar als er een naam op staat. Spullen van wie
de eigenaar niet te achterhalen zijn, liggen in een doos in de gang bij de keuken.
16. Mobieltjes etc.
Het gebruik van mobieltjes, beeld-en geluiddragers op school is niet toegestaan. Op school is
telefoon aanwezig. Indien nodig mogen kinderen daar gebruik van maken. De school draagt geen
verantwoording voor kostbare spullen van individuele leerlingen.
17. Logopedie
Elk schooljaar worden de leerlingen van groep 2, zo nodig, logopedisch gescreend. U wordt hierover
vooraf geïnformeerd. Na de screening kan de logopedist, afhankelijk van het resultaat:
- Adviezen en/of voorlichting geven aan ouders/verzorgers en leerkracht.
- Advies geven aan de huisarts om de leerling door te verwijzen naar de logopedist.
- De leerling na verloop van tijd opnieuw beluisteren.
Deze zaken worden altijd besproken met de ouders/ verzorgers van de leerling.
Ook als uw kind niet in groep 2 zit kunt u hem/haar aanmelden voor een logopedisch onderzoek, dit
kan
ook
gedaan
worden
door
een
leerkracht
of
jeugdarts.
www.ggdnog.nl
18. Schoolmelkvoorziening
Met ingang van 2015 is dit afgeschaft. Er was te weinig belangstelling voor.
19. Privacy en persoonsgegevens
We vragen of u er problemen mee heeft als :
- we uw telefoonnummer(s) op een telefooncirkel per groep vermelden
- we uw adres en telefoonnummer vermelden op een groepslijst
- we video-opnames in de groep maken van uw kind voor intern gebruik
- we foto’s in school, op het plein of tijdens een excursie maken. Deze foto’s kunnen op de website
van de school geplaatst worden
- na iedere schoolvakantie uw kind door hulpouders wordt gecontroleerd op hoofdluis.
Mochten we een maand na het verschijnen van deze schoolgids niets van u gehoord hebben, dan
gaan we ervan uit dat u geen problemen heeft met het vermelden van uw telefoonnummers, het
maken van video-opnamen en het plaatsen van foto’s op de website van de school.
20. School en bedrijf
Op school komen regelmatig folders en aanmeldingsformulieren binnen om mee te geven aan de
kinderen. Omdat niet alle ouders daarop zitten te wachten worden deze in de nieuwsbrieven
vermeld. Bent u geïnteresseerd dan kunt u de betreffende materialen op school ophalen.
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21. Hoofdluis
In de bestrijding van hoofdluis dragen zowel de school als ouders een stuk verantwoordelijkheid. Op
het moment dat op school hoofdluis wordt geconstateerd, lichten wij de ouders in.
Het is uw verantwoordelijkheid om uw kinderen te controleren op hoofdluis en waar nodig te
behandelen.
Daarnaast worden alle leerlingen ongeveer zes keer per jaar gecontroleerd (door de
ouderwerkgroep) op hoofdluis. Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd bij uw kind zal de directie
telefonisch contact met u opnemen.
De luizencontrole is (meestal) op een dag in de week na een vakantie.
23. Ophalen kleuters
De meeste kinderen uit groep 1 en 2 worden van school opgehaald. We merken dat er aan de weg
situaties ontstaan die voor de kinderen gevaarlijk zijn. Daarom vragen wij u uw kind op het
kleuterplein op te halen.

Project ‘Uddel’ (muziekvereniging Juliana)
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