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1. De Prins Willem Alexanderschool
De basisschoolperiode is een stuk van je leven. Voor de kinderen en voor u. Een belangrijk deel van 
de kinderjaren wordt door u toevertrouwd aan de zorg van leerkrachten. Een school kies je dan ook 
met zorg. Daarom ook deze schoolgids.  
In deze gids willen we u de sfeer laten proeven, de zorg voor ieder kind laten zien, we willen u mee 
laten delen in ons enthousiasme voor onderwijs, het plezier dat we beleven in het werken met 
kinderen. We willen u graag tonen wat onze school zo bijzonder maakt, waarin onze kracht schuilt.  
Een echte indruk krijgt u echter pas bij een bezoek aan de school, dan kunt u de school namelijk 
ervaren. Kom langs en maak gerust een afspraak! 

1.1 Mensbeeld 
Wij zien de mens in ontwikkeling als uniek, sociaal, cognitief en emotioneel (gericht) met een eigen 
identiteit: hij is nieuwsgierig, wil ontdekken én ontmoeten. 
Het gedrag wordt mede bepaald door aanleg, achtergrond, interesse, omgeving, emoties en de 
behoefte aan verantwoordelijkheid. Wij zien mensen groeien tot kritisch denkende, zelfstandig 
functionerende persoonlijkheden, die keuzes maken en respect geven. 

1.2 Missie 
De PWA school kenmerkt zich als toegankelijk en deskundig vanuit een proactieve benadering. 
We bouwen aan een toekomstgerichte school waar kinderen gezien, gehoord en uitgedaagd 
worden om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. 
Vanuit kansen, mogelijkheden en met inzet van gevarieerde, eigentijdse werkvormen streven we 
met ouders en kinderen op elk gebied naar het beste resultaat voor ieder kind. 

1.3 Team 
Op de PWA school werken leerkrachten met passie voor het onderwijs. Het team heeft aandacht 
voor ieder kind, ontmoeting met de kinderen en ouders vormt een belangrijk uitgangspunt in onze 
school. De leerkrachten professionaliseren zich individueel en in teamverband jaarlijks door het 
volgen van cursussen en opleidingen.  

1.4  SCBO Lochem-Laren (SCBOLL) 
De ‘Prins Willem Alexander’ is een Christelijke Basisschool. Onze school wordt samen met twee 
Lochemse basisscholen bestuurd door de Stichting voor Christelijk Basisonderwijs te Lochem-Laren. 
Het doel van de Stichting is het oprichten en/of in stand houden van scholen voor Christelijk 
Basisonderwijs in de gemeente Lochem. De directeur-bestuurder heeft de leiding en het bestuur 
houdt daarop toezicht. Zij houden zich bezig met de koers en de identiteit van de scholen. Het 
dagelijks management van de scholen is grotendeels toegewezen aan de directeuren. Het bestuur 
houdt zich, in samenspraak met de directeur bestuurder, bezig met de beleidsontwikkeling op korte 
en lange termijn. Daartoe wordt o.a. overleg gevoerd met de gemeente in haar rol als lokale 
overheid.  
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2. Oudercontacten  
Een regelmatig contact tussen school en thuis vinden wij belangrijk. Dit bevordert het welbevinden 
van uw kind. Wij geven u op verschillende manieren informatie: 
 

a. Parro 
Via onze Parro-app communiceren wij nieuwsberichten en schoolactiviteiten, al dat niet 
met opgave van ouderhulp. Ook plannen we via Parro onze rapportgesprekken.  
 

b. Uit de school geklapt 
Een aantal keren per jaar verschijnt de nieuwsbrief ‘Uit de school geklapt’ (digitaal). Via 
deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen en 
activiteiten. 

 
c. Website www.schoolpwa.nl 

Op onze website vindt u algemene informatie, de kalender en foto’s en berichten van 
activiteiten in de school. In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens is 
afgesproken, dat er geen adressen en telefoonnummers van medewerkers, leerlingen en 
ouders op de site worden geplaatst. Bij de inschrijving van uw zoon of dochter ontvangt 
u een brief waarop u kunt aangeven of u wel/geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van 
foto’s van uw kind op de website.  
 

d. Oudergesprek 
In de periode na het ontvangen van het rapport, dat drie keer per schooljaar mee komt, 
zijn er rapportavonden, waar alle ouders voor uitgenodigd worden. In 15 minuten tijd 
kunt u dan met de betreffende groepsleerkrachten het rapport, de vorderingen en het 
functioneren van uw kind doorspreken. Daarnaast is het altijd mogelijk om op andere 
momenten in het jaar een gesprek aan te vragen. 
 

e. Huisbezoek 
Nieuwe gezinnen worden door de groepsleerkracht thuis bezocht. In de overige groepen 
worden huisbezoeken afgelegd, indien dit wenselijk wordt geacht. Zowel ouders, als 
leerkrachten kunnen om een huisbezoek vragen. 
 

f. Informatieavond 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar organiseren wij een informatieavond in de 
groep van uw kind(eren). De leerkracht vertelt over enkele algemene zaken, de 
methoden waar uw kind mee werkt en welke afspraken er gelden. Natuurlijk wordt u in 
de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen. Voor de ouders van de leerlingen van 
groep 8 is er ieder jaar ook een speciale informatieavond over het voortgezet onderwijs. 
 

g. Ouderenquête 
Wij vinden het belangrijk om te horen hoe u over onze school denkt. Daarom vragen wij 
u eens in de vier jaar een enquête in te vullen. Uit de gegevens van deze enquête wordt 
ons duidelijk hoe u bijvoorbeeld over het onderwijs, het schoolgebouw, de omgeving en 
het team denkt. De gegevens worden gebruikt om ons beleid verder inhoud te geven. 
 

3. Ouders in de school 

3.1 Ouderraad 
De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van kinderen die naar de PWA gaan. Namens het team heeft 
een leerkracht zitting in de ouderraad. Bij veel activiteiten in en rond de school wordt de hulp 
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ingeroepen van de ouderraad. Zij helpt bij de vieringen rond Kerst en Sinterklaas, verzorgt de 
Paasmaaltijd of doet kleine klusjes in de school.  
De ouderraad vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage. De ouderraad stelt de hoogte van deze 
vrijwillige ouderbijdrage vast en int en beheert deze bijdrage. Ouders in de MR hebben 
instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van de hoogte van deze bijdrage. De vrijwillige 
bijdrage is vastgesteld op € 27,50 per kind. Via de penningmeester ontvangt u een oproep tot 
betaling. Van de vrijwillige bijdrage worden allerlei extra dingen gedaan waarvoor het ministerie van 
onderwijs geen vergoeding geeft. Vieringen en andere bijzondere activiteiten zijn op deze manier 
betaalbaar. Wij melden u dat de bijdrage exclusief het schoolreisje is. De ouderraad draagt echter 
wel een klein gedeelte in de schoolreiskosten bij. 
In principe organiseert de ouderraad ieder jaar een ouderavond. Tijdens deze avond stelt de 
ouderraad u op de hoogte van de begroting, de jaarrekening en volgt het verslag van de activiteiten 
die in het vorig cursusjaar zijn geweest. De school nodigt voor het tweede gedeelte van de avond 
een spreker uit. Het onderwerp van het tweede gedeelte heeft altijd te maken met opvoeding en 
onderwijs. 

3.2 Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

Nederland kent een Wet op de Medezeggenschap op Scholen die bepaalt dat elke school een 
Medezeggenschapsraad (MR) heeft die het overleg tussen ouders en leerkrachten enerzijds en het 
Bevoegd Gezag (bestuur/directie) anderzijds regelt. De MR adviseert het bestuur en de directie 
omtrent in de wet vastgelegde onderwerpen, heeft inspraak in oa het door de school gevoerde 
onderwijsbeleid, en houdt er toezicht op dat de school haar visie trouw is. De taken en 
bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap SCBOLL en het Huishoudelijk 
Reglement PWA Laren (beide te vinden op onze website). 
 De MR van de PWA bestaat uit vier leden. Twee leden worden d.m.v. verkiezingen gekozen uit en 
door de ouders; de overige twee leden worden gekozen uit het personeel van de PWA. Leden dienen 
voor een termijn van drie jaar (maximaal tweemaal een termijn van drie jaar) om de continuïteit te 
waarborgen is er een schema van aftreden opgesteld. De MR-leden vindt u in ons adressenboekje. 
  
Zaken die alle scholen binnen de SCBOLL betreffen en boven het individuele PWA-belang uitstijgen, 
worden geregeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin 
vertegenwoordigers van de drie scholen zitting hebben. De PWA wordt in de GMR 
vertegenwoordigd door twee leden; een ouder en een leerkracht. 
 De PWA wil er zijn van en voor leerlingen, ouders en leerkrachten en acht de betrokkenheid van 
deze partijen bij het te voeren beleid dan ook van groot belang. De agenda (zie website) en 
vergaderingen van de MR zijn – tenzij anders vermeld – openbaar. Mocht u een bepaald onderwerp 
graag behandeld zien of andere vragen hebben, dan kunt u de leden van de MR te allen tijde 
aanspreken.		
	
	3.3 Overige commissies     	

• Sinterklaascommissie 
• Tuingroep 
• Luizenouders 
• Seizoenengroep (aankleding thematafels) 

 
 

4. Het onderwijs in de dagelijkse praktijk 
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4.1 Wie werken er op de PWA? 
Goed onderwijs valt of staat met de leerkracht voor de groep. In een schoolteam werken mensen 
met verschillende taken en specialisaties. De namen van de leerkrachten en de bij hen horende 
groeps- en taakverdeling vindt u in het jaarlijkse “Vergeet-mij-nietje”.  
- De directeur. Hij zorgt voor tal van huishoudelijke, administratieve en beleidsmatige zaken en 

geeft leiding aan de school. Als u vragen of opmerkingen heeft, dan is hij graag bereid u te 
woord te staan. 

- De locatieleider. Een van de leerkrachten is locatieleider. Een aantal vaste directietaken worden 
door deze leerkracht uitgevoerd. Als de directeur niet aanwezig is, is hij of zij tevens het 
aanspreekpunt. 

- De groepsleerkrachten. De meeste leerkrachten werken parttime in de school. Wij streven 
ernaar niet meer dan twee leerkrachten voor een groep te zetten. Rust en regelmaat zijn 
belangrijke aspecten binnen onze school. 

- De intern begeleider. De intern begeleider (ib-er) heeft de verantwoordelijkheid voor de 
leerlingenzorg. 

- De ICT-er (ICT=informatie- en communicatietechnologie). Digitale leermiddelen hebben in onze 
school een belangrijke plaats. In iedere groep worden deze ingezet voor tal van activiteiten. De 
ICT-er heeft het beheer. Hij/zij zorgt voor het onderhoud, de instructies aan het team en 
probeert op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. 

- Onderwijsassistent. Deze geeft ondersteuning in alle groepen. 
- Invallers. Soms zijn leerkrachten afwezig i.v.m. een cursus of door ziekte of verlofreden. We zijn 

blij dat we bijna altijd over invallers van het Personeelscluster Oost-Nederland kunnen 
beschikken. Door krapte op de arbeidsmarkt zal er in de toekomst mogelijk voor korte 
vervanging vaker geen invaller beschikbaar zijn. Eerste maatregel dan zal zijn het samenvoegen 
van twee groepen. 

- Stagiaires. Werken met kinderen leer je het beste in de praktijk, daarom bieden wij stagiaires 
van diverse scholen de gelegenheid om op onze school het vak te oefenen en te leren.  

- Conciërge. Een dag per week krijgen wij ondersteuning van een conciërge.  

4.2 Combinatiegroepen 
Wij werken met vier groepen. Een 1/2, een 3/4, een 5/6 en een 7/8-groep. Omdat in elk lokaal twee 
jaargroepen bij elkaar zitten, vraagt dit een organisatievorm, die het mogelijk maakt goed om te 
kunnen gaan met de onderlinge verschillen. Aan de hand van een aantal voorbeelden willen we dit 
toelichten: 
- In een combinatiegroep wordt de instructie vrijwel nooit tegelijk aan de hele groep gegeven, 

iedere groep krijgt om de beurt uitleg. Er is dus altijd een deel van de leerlingen zelfstandig aan 
het werk.  

o Kinderen die wat meer tijd nodig hebben of juist sneller kunnen dan hun 
leeftijdsgenoten, kunnen meedraaien met de lagere of hogere groep, zonder dat ze van 
lokaal of leerkracht hoeven te wisselen. 

- Door het werken in groepen wordt de zelfstandigheid en het taakbesef gestimuleerd. Zo mogen 
moeilijke vraagstukken samen opgelost worden en wordt kinderen geleerd eerst zelf een 
oplossing te zoeken, voordat ze het de leerkracht vragen. Wij willen een houding aanleren 
waarbij het kind het werk niet maakt voor de leerkracht, maar zelf serieus en gemotiveerd aan 
een taak werkt. 
 

4.3 Identiteit 
De PWA is een Christelijke school. Dagelijks wordt er met een lied, gedicht of een verhaal 
stilgestaan bij het ‘mens zijn’ op deze aarde. Hoe gaan we met elkaar om? Wat leren wij van de 
verhalen in de Bijbel? Hoe kunnen wij die vertalen naar ons leven in deze tijd? Wij willen de 
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ontmoeting centraal stellen.  
Vanaf de herfstvakantie vinden er elke drie weken met alle kinderen en leerkrachten weekvieringen 
plaats. Het thema van onze methode Trefwoord wordt dan geïntroduceerd. Iedereen heeft recht op 
een eigen mening. Geloven doe je met je gevoel en kan nooit opgelegd worden. Iedere 
leeftijdsgroep spreken wij op een eigen niveau aan. In de lagere groepen zal het verhaal en het lied 
een belangrijke plaats innemen, terwijl in de hoogste groepen juist de verdieping en de 
achtergronden van de verhalen meer aandacht krijgen. 

4.4 Het werken in groep 1/2  
In de groepen 1 en 2 staat het spel centraal. Dit spel (ontwikkelingsgericht) vinden we heel 
belangrijk. De schooldag voor de kleuters biedt veel structuur. Iedere opdracht heeft een doel en de 
leerkracht weet precies de volgorde waarin hij of zij de verschillende activiteiten moet aanbieden. 
Een van de taken van de leerkracht in groep 1/2 is het observeren van de kinderen. 
Daarnaast is het stimuleren en uitdagen van de ontwikkeling een belangrijke taak. De leerkracht 
hanteert vaste observatielijsten die voor ieder kind ingevuld worden. Daarnaast worden op taal- en 
rekengebied signaleringen ingevuld om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. 

4.5 Rekenen, taal en leren lezen 
Onze school heeft een methode voor realistisch rekenen. Dit betekent dat er, eenvoudig gezegd, 
veel wordt gewerkt met voorbeelden uit de praktijk. Het gaat niet zozeer om de oplossing, het gaat 
om het proces: “Hoe is het kind aan het antwoord gekomen?” We werken met de methode Wereld 
in Getallen. 
Onze taalmethode kent een speciale leergang voor spelling en woordenschat, heeft toetsen en biedt 
veel mogelijkheden om ieder kind dat te geven wat hij of zij (extra) nodig heeft.  
In groep 2 en 3 start het leesproces. In groep 2 gebeurt dit met behulp van veel spelletjes en 
materialen die nauw aansluiten bij het materiaal dat in groep 3 wordt gebruikt. Omdat bij het leren 
lezen het horen en nazeggen van klanken erg belangrijk is kiezen wij ervoor om het lezen 
groepsgewijs aan te bieden. Het ene kind leert echter sneller lezen dan het andere kind. Wij hebben 
een moderne methode die veel mogelijkheden biedt om verschillen tussen kinderen op te vangen. 
Daarnaast gebruiken we landelijk genormeerde toetsen om het leesniveau van de kinderen te 
bepalen. 

4.6 Zelfstandig werken 
Het is belangrijk dat de kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen. Dit bereiken we door vanaf 
groep 1/2 de kinderen te leren zelfstandig te werken. Het zelfstandig werken loopt als een rode 
draad door de school. In elke groep wordt er gewerkt met een ‘stoplicht’ voor de instructie en iedere 
leerling heeft een blokje waarmee hij/zij kan aangeven of hij/zij een vraag heeft, alleen wil werken of 
samen wil werken. 

4.7 Wereldoriëntatie 
Wat in de onderbouw begint met de verkenning van de eigen omgeving groeit in groep 5 uit naar 
geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. Een school wil en moet kinderen zoveel mogelijk 
kennis meegeven. Het gemakkelijkste is natuurlijk om een methode uit de kast te pakken en lezend 
en studerend uit boeken te leren over de verschillende vakgebieden. Wij willen meer. Wij willen 
verwondering oproepen, dieper in de onderwerpen duiken en laten voelen en beleven. We willen ons 
richten op talentontwikkeling, zelfontplooiing en motivatie die vanuit de kinderen komt in plaats 
van opgelegd door school. Voor deze projectmatige manier van werken maken we met ingang van 
vorig schooljaar gebruik van het model 4 keer wijzer. Met 4 keer wijzer passen we de getrainde 
vaardigheden toe binnen thema’s. We koppelen de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde en 
natuur aan elkaar waardoor onderlinge samenhang ontstaat. Het model is gericht op levensecht 
leren. Kinderen doen ervaring op door zelf onderzoeksvragen te stellen en samen op zoek te gaan 
naar informatie uit diverse bronnen. Ze leren oplossingsgericht te zijn, kritisch te denken, samen te 
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werken, open te staan voor andere zienswijzen en hun creativiteit aan te boren en te leren op de 
manier die bij ze past. Allemaal vaardigheden die kinderen nodig hebben om verder te komen. 

4.8  Groene school 
Al jaren gaat groep 5-6 zo’n twintig middagen per schooljaar naar de boerderijschool alwaar ze met 
de handen in de aarde leren en hun eigen moestuin onderhouden. 
We willen de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving nog meer betrekken in ons 
onderwijsaanbod. Onze patio is geschikt gemaakt voor natuureducatie voor de leerlingen van groep 
1 t/m 4. We hebben schooltuintjes gerealiseerd in vierkante meter bakken en vogelhuisjes geplaatst. 
Voor groep 7-8 organiseren we excursies naar educatieve plekken in de omgeving. 
Daarnaast is ons schoolplein aangepast ten behoeve van natuurlijk spelen.

4.9 Cultuureducatie 
Alle basisscholen in de gemeente Lochem zijn aangesloten bij de KVL. Deze organisatie verzorgt 
jaarlijks een aanbod van culturele activiteiten. Ook dient de organisatie als overlegorgaan en 
verzorgt ze scholing. Er zijn geregeld vergaderingen met de KVL. Deze worden vanuit elke school, 
door de cultuurcoördinator bijgewoond.  

4.10 Techniek 
De groepen 7/8 bezoeken vier keer per jaar Technieklokaal Berkelstreek in Borculo en krijgen daar 
techniekles. 

4.11 Sociaal-emotionele vorming 
Om kinderen op dit vlak goed te kunnen volgen gebruiken we het leerlingvolgsysteem. Daarnaast 
zijn er diverse materialen in de school om onder andere spelontwikkeling en gedrag positief en tijdig 
te kunnen beïnvloeden. Onze leerkrachten zijn gecertificeerd in de Kanjertraining. Deze training is 
gericht op het welbevinden van de leerling in de groep. Door middel van de Kanjertraining maken 
wij het gedrag van de leerlingen meer inzichtelijk. Ons uitgangspunt is altijd dat iedere leerling met 
plezier naar school gaat en zichzelf mag zijn. 

4.12 Burgerschap en sociale integratie 
In onze school gaan kinderen en volwassenen op een zorgzame en positieve manier met elkaar om. 
Kinderen hebben een stem, voelen zich gehoord en gezien en zijn betrokken bij de cultuur in de 
school. Het is onze klas en onze school, we zijn samen verantwoordelijk. Kinderen hebben eigen 
taken en verantwoordelijkheden binnen de school. Dit gaat van het sparen voor een goed doel tot 
het verzamelen van oud papier. We laten aan kinderen weten dat we ze nodig hebben, dat ze 
belangrijk zijn. Zo leren ze, door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) 
burger in onze democratische samenleving. 
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5. Kwaliteitsbeleid en resultaten 

5.1 Kwaliteitsverbetering 
Onze school biedt kwaliteit! Maar we zijn ook een school in ontwikkeling, een voortdurend proces 
van verbetering. Dit hoort ook zo, de maatschappij verandert, onderwijskundige en opvoedkundige 
inzichten wijzigen, leerkrachten wisselen, de Larense bevolkingsopbouw wordt in de loop van de 
jaren anders en stelt andere eisen. Ook de overheid verplicht scholen tot aanpassing en het 
doorvoeren van vernieuwingen. Een school is daardoor constant in beweging. 
Het belangrijkste uitgangspunt voor het invoeren van veranderingen is dat de rust in de school 
gewaarborgd blijft, het één moet vloeiend overgaan in het ander. Verder is het natuurlijk wenselijk 
dat vernieuwingen door alle betrokkenen ook als verbeteringen worden gezien en dat het plan zo 
breed mogelijk gedragen wordt. Daarom werken wij met een schoolplan dat voor een periode van 4 
jaar in kaart brengt welke onderwerpen aandacht krijgen. Een instrument dat wij, naast de toets- en 
observatiegegevens gebruiken om onze kwaliteiten te meten is de enquête voor de ouders. Deze is 
zeer uitgebreid en een ieder kan hier zijn suggesties en opmerkingen in kwijt.  

5.2 Centrale eindtoets 
Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets te 
maken. Wij nemen sinds schooljaar 2016-2017 bij onze kinderen de IEP eindtoets af. Deze toets is 
door het ministerie van OCW goedgekeurd. De score van de eindtoets heeft een ondersteunende 
functie bij de advisering over naar welke school voor voortgezet onderwijs de kinderen gaan. Het 
kan voorkomen dat een score hoger of lager uitvalt dan we hadden gedacht. Dit kan verschillende 
oorzaken hebben. Vandaar dat we grote waarde hechten aan het advies van de leerkracht van groep 
8. Dit is per slot van rekening degene die de leerling in verschillende leersituaties meemaakt. De 
scores van de eindtoets worden ook gebruikt om te analyseren hoe de “opbrengsten” van ons 
onderwijs zijn. 
Aan de ene kant vinden wij het leren heel belangrijk, daar is de school immers voor bedoeld, maar 
aan de andere kant willen wij meer meegeven dan kennis alleen. Aspecten als zelfstandigheid, 
respect voor elkaar, jezelf accepteren zoals je bent en verantwoordelijkheidsgevoel t.o.v. je eigen 
handelen, vinden wij zeker zo belangrijk als het prestatieniveau van de kinderen. Deze aspecten zijn 
echter niet terug te vinden in een score behaald op een Cito-eindtoets. 
De gemiddelde landelijke score dit jaar voor de IEP toets was 81. Het schoolgemiddelde van onze 
leerlingen bedroeg 76.4. Daarmee zitten we dit jaar onder het landelijk gemiddelde. Naar 
verhouding vallen de scores op het gebied van rekenen lager uit dan de scores op gebied van lezen 
en taalverzorging. Er is inmiddels een reken verbeterplan in werking. 

5.3 De resultaten 
In samenspraak met ouders, leerling en leerkracht wordt de richting van voortgezet onderwijs 
gekozen. Het is van groot belang dat het kind op de plaats komt waar het zich lekker voelt en waar 
hij of zij zijn/haar kwaliteiten optimaal kan benutten. 
In onderstaand schema kunt u zien naar welke richting van voortgezet onderwijs onze kinderen zijn 
gegaan. 

 2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017
2018 

VSO     1  
Praktijk  1  1 2 1 
Vmbo 1 5 3 5 2 9 
Mavo/havo 4 1 2  1 1 
Havo/vwo 2 4 4 5 4 5 
Vwo  1  2 1  
Gymnasium  1 1 3    



- Schoolgids Prins Willem Alexanderschool - 11 

6.  Extra ondersteuningsbehoefte 

6.1 Zorg 
Het is belangrijk om de ontwikkeling van een kind te volgen. Naast een uitgebreid rapport, werken 
wij op school met landelijk genormeerde toetsen. Deze toetsen zijn gemaakt door het instituut Cito. 
Op deze manier ontstaat zicht op de ontwikkeling van ieder kind door de jaren heen. Wij signaleren 
snel dat een kind in zijn ontwikkeling vooruit gaat. Het kan natuurlijk ook zijn dat een kind een 
achterstand in zijn leerontwikkeling heeft. Hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind 
verloopt, volgen we door observaties en het invullen van een formulier.  
 
Wij hebben ook een aanbod voor meer begaafden. Wij vinden het belangrijk om zowel het 
basisniveau, als de niveaus naar beneden én naar boven te bedienen.  
 
De intern begeleider bekijkt en analyseert samen met de leerkracht de toets gegevens van de 
kinderen, de groepen en de school. Het is zijn/haar taak om speciaal bezig te zijn met de zorg 
rondom het kind. 
De intern begeleider stemt het onderwijs samen met het kind, de leerkracht en de 
ouders/verzorgers af op de ontwikkeling van het kind. Wanneer het wenselijk is dat de intern 
begeleider ingeschakeld wordt bij een kind, wordt u als ouder of verzorger altijd op de hoogte 
gebracht. Met u wordt de aanpassing in het onderwijsprogramma van uw kind besproken. 

6.2 Passend Onderwijs 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met 
Passend Onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor alle 
kinderen die dit nodig hebben. Zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen 
in de samenleving. Wij werken nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en 
hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen. 

6.3 Zorgplicht 
Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen met een extra 
ondersteuningsbehoefte (zorgplicht). Of uw kind nu ‘gewoon’ of ‘anders’ leert; elke school heeft de 
plicht een passend aanbod te doen. Het liefst op de eigen school. En als dat niet kan, dan op een 
andere basisschool, in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Altijd in samenspraak 
met u als ouder of verzorger. ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet.’ 

6.4 Dossiervorming 
Van ieder kind is een dossier. De dossiers worden beheerd door de leerkrachten onder leiding van de 
intern begeleider. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en gaan pas naar ‘derden’ nadat de 
ouders hiervoor toestemming hebben verleend. Vijf jaar na het verlaten van de school wordt het 
dossier van het kind vernietigd. 

6.5 Schoolondersteuningsprofiel 
In het schoolondersteuningsprofiel van onze school staat beschreven welke ondersteuning wij 
kunnen bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. 
Basisondersteuning is de ondersteuning die elke school in de regio biedt. De basisondersteuning is 
voor alle scholen, en dus voor alle kinderen gelijk.  
Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft, maken we een arrangement op maat. Deze 
extra ondersteuning wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel-Berkel 
(samenwerking van de schoolbesturen van 106 scholen in de gemeente Brummen, Zutphen, Voorst, 
Lochem, Berkelland en een deel van de gemeente Bronckhorst). 

6.6 Ondersteuningsteam 
Onze school kent een ondersteuningsteam voor de bespreking van kinderen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. U als ouder wordt altijd uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking 
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over uw kind. Aan het ondersteuningsteam nemen verder deel de leerkracht, de intern begeleider, 
de onderwijscoach en mogelijk de gezinscoach. In het ondersteuningsteam bespreken we samen 
met u de vraag: Wat heeft uw kind nodig om een bepaald doel te behalen? Daarbij kijken we ook 
naar andere factoren, zoals de groep, de school en de thuissituatie. In de bespreking zijn de positieve 
aspecten en de talenten van uw kind het uitgangspunt. Voor ieder kind dat extra ondersteuning 
nodig heeft maken we een arrangement op maat. Dit arrangement wordt toegekend en betaald 
door het samenwerkingsverband IJssel-Berkel. Is een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal 
(basis)onderwijs de meest passende plek? Dan vragen we hiervoor een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ 
aan bij het samenwerkingsverband. Met deze toelaatbaarheidsverklaring heeft u kind recht op 
plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs. 

6.7 Extra ondersteuning nodig? 
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Ga dan in gesprek met de leerkracht van uw 
zoon/dochter over de ontwikkeling van uw kind. Waar heeft u vragen over? En wat heeft uw kind 
vervolgens nodig? De leerkracht zal samen met u en de intern begeleider overleggen welke route 
wordt doorlopen. Een eerste stap voor het aanvragen van extra ondersteuning is een bespreking in 
het ondersteuningsteam op school. 

6.8 Aanmelding van een leerling 
Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als 
u een keuze heeft gemaakt voor een school dan kunt u uw kind aanmelden. U meldt uw kind 
schriftelijk aan bij de school van uw eerste voorkeur middels een aanmeldingsformulier. Dit kan 
vanaf de leeftijd van 3 jaar, maar zo mogelijk ten minste 10 weken voor de start van het nieuwe 
schooljaar. U geeft daarbij aan of uw kind (naar verwachting) extra ondersteuning nodig zal hebben. 
Het is mogelijk om uw kind bij meerdere scholen tegelijk aan te melden. Als u dat doet, dan moet u 
bij de aanmelding aangeven op welke andere scholen u uw kind ook heeft aangemeld. Als u uw kind 
heeft aangemeld, dan zal de school informatie verzamelen over welke ondersteuning uw zoon of 
dochter nodig heeft. Van u wordt verwacht dat u de informatie die u heeft, deelt met de school. 
Daarnaast zal de school het ondersteuningsteam inzetten. Dit gebeurt altijd in overleg met u als 
ouder of verzorger. Ook voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties vraagt 
de school om uw toestemming. Op basis van de verkregen informatie maakt de school samen met u 
de afweging over wat het beste is voor uw kind. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw 
kind wordt toegelaten (eventueel met extra ondersteuning) of dat de school samen met u op zoek 
gaat naar een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw 
overleg met u.  
 
Voor meer informatie: 
www.ijsselberkel.nl 
www.passendonderwijs.nl 

6.9 Onderwijs aan (langdurig) zieke kinderen  
Voor kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen, of langdurig ziek thuis zijn, is het belangrijk dat 
het gewone leven zo veel mogelijk door gaat. Onderwijs hoort daar zeker bij. Onderwijs aan zieke 
leerlingen is o.a. om de volgende redenen van belang: 
- Het leerproces wordt voortgezet en een onnodige leerachterstand wordt zoveel mogelijk 

voorkomen. 
- De zieke leerling houdt contact met de buitenwereld en raakt zo niet in een isolement. 
Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs 
aan de leerling. De school staat er echter niet alleen voor. De school kan voor ondersteuning bij het 
onderwijs aan de zieke leerling een beroep doen op de Consulent Onderwijs Zieke Leerlingen van de 
organisatie OZL IJsselgroep/Expertis. Alle consulenten OZL zijn bevoegde leerkrachten met 
daarnaast nog specifieke kennis over de invloed van ziek zijn op onderwijs. De leerkracht van de 
school en de consulent OZL maken in overleg met ouders/verzorgers van de zieke leerling afspraken 
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over de vorm en inhoud van de ondersteuning bij het onderwijs. Het belang van de zieke leerling 
wordt daarbij steeds als uitgangspunt genomen. Aanmelding voor deze vorm van ondersteuning bij 
het onderwijs kan worden gedaan door ouders/verzorgers en door de school van de zieke leerling. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het centrale kantoor van OZL 
IJsselgroep/Expertis, telefoon: 088  0931880 (www.ozl.nu) 

6.10  Onderwijskundig rapport 
Over iedere leerling die de school verlaat wordt door desbetreffende leerkracht een 
onderwijskundig rapport opgesteld. De ouders ontvangen een afschrift van dit rapport. 
 

7       Belangrijk om te weten

7.1 Schooltijden en pauzes 
Wij werken met een continurooster. De schooldag begint om 08.30 uur en eindigt om 14.30 uur. 
Woensdagmiddag blijft een vrije middag. Alle kinderen zijn dan om 12.30 uur vrij.  
De onderbouw ( groep 1 t/m 4 ) is op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij.   
In de Wet op het Primair Onderwijs is opgenomen dat de leerlingen in 8 schooljaren tenminste 7520 
uren onderwijs ontvangen. De leerlingen moeten in de onderbouw ten minste 3520 uur onderwijs 
hebben ontvangen en in de vier daarop volgende schooljaren ten minste 3760 uur. De groepen 1 t/m 
4  krijgen minder lesuren dan de groepen 5 t/m 8. Door dit verschil hebben de groepen 1 t/m 4 op 
vrijdagmiddag vrij. Desondanks krijgen de groepen meer uren les dan het hierboven aangegeven 
minimum van 7520 uur.  
Alle kinderen mogen tussen 8.15 en 8.30 uur op school komen. Vanaf groep 3 kan de tas naar binnen 
gebracht worden, daarna kunnen de kinderen nog even buiten spelen tot de bel gaat. 
De kleuters kunnen ’s morgens vanaf 8.15 uur direct binnen blijven. De leerkracht is dan ook in de 
klas. De ochtendpauze van de groepen 3 t/m 8 begint om 10.00 uur en duurt tot 10.15 uur.  
 ’s Middags blijft iedereen buiten tot de bel gaat. De bel gaat ’s middags om 12.30 uur.  
Het personeel is ’s morgens voor schooltijd in de personeelskamer. U kunt daar altijd naar binnen 
lopen om iets te vragen of te zeggen.  
Bij ziekte of schoolverzuim graag even een telefoontje, voor 08.30 uur, naar nummer 0573-401856. 
Te laat, ziek of ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd. 
 

7.2 Ziekte leerkracht 
Het ziekteverzuim op onze school is gelukkig over het algemeen laag. Bij ziekte van de meester of juf 
gaat het volgende protocol in werking: 
• Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht worden groepen één dag opgevangen door collega’s. 

Vanaf de tweede dag wordt er óf een interne vervanger of een vervanger van PON geregeld óf de 
kinderen gaan maximaal één dag naar huis.  

• Ouders van de groep worden daarover ingelicht middels een brief. Kinderen waarvoor geen 
opvang kan worden geregeld, kunnen op school terecht; 

• een groep mist per ziektegeval niet meer dan één dag. 
 

7.3 Verlofregeling 
Het vakantierooster wordt tijdig aan de ouders bekend gemaakt. Er zijn maar weinig geldige 
redenen die kinderen buiten de schoolvakanties extra verlof toestaan. Als u, om geldige redenen 
uiteraard, moet afwijken van het normale vakantierooster kunt u bij de directeur een formulier 
krijgen waarop u de reden van het extra verlof aangeeft. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: 
bepaalde familieaangelegenheden en beroepsmatig buiten het vakantierooster vakantie moeten 
opnemen (als het gaat om de enige vakantie per jaar). 
Het aanvraagformulier is ook te downloaden op onze website. 



- Schoolgids Prins Willem Alexanderschool - 14 

7.3 Bewegingsonderwijs 
Wij stimuleren de kinderen om te sporten. Sporten is gezond voor je lichaam, bevordert het leren en 
is een uitstekende vrijetijdsbesteding. Twee keer in de week gaan de kinderen naar de sporthal 
naast onze school. Wij hebben voor de lessen bewegingsonderwijs een jaarplan zodat de kinderen in 
aanraking komen met alle leerlijnen op het gebied van sport/beweging. De kinderen mogen voor de 
gymnastiekles een gymbroekje of turnpakje en gymschoenen meenemen.  
De kleuters gymmen ook in de sporthal waar speciaal kleutermateriaal aanwezig is. Graag 
gymschoentjes zonder veters en een korte broek in een tas meenemen. Jaarlijks doen wij ook mee 
aan een aantal buitenschoolse sportactiviteiten. U wordt tijdig geïnformeerd.  

7.4 Eten en drinken 
De kinderen krijgen iedere ochtend om 10.00 uur de gelegenheid om iets te drinken en te eten. De 
kinderen mogen een tas met drinken (goed afsluitbare beker) en eten (liefst fruit) meenemen. Op 
iedere dinsdag en donderdag is fruit of groente verplicht. Dit zijn onze groente/fruit-dagen.  
Alle bekers, bakjes en tassen dienen voorzien te zijn van een naam.  
Deze gelegenheid is er ook van 11.45 uur tot 12.00 uur. 

7.5 Speelgoed 
Soms mogen kinderen uit de onderbouw iets van hun speelgoed meenemen naar school, om daar 
samen met klasgenootjes mee te spelen. We koppelen dit aan het thema. De overige dagen mogen 
de kinderen geen speelgoed mee naar school nemen. Alleen voor de jarigen wordt er een 
uitzondering gemaakt. 

7.6 Overige zaken 
a. Studiedagen team 

Wanneer het team een studie(mid)dag heeft, zijn de kinderen vrij.  
U krijgt hiervan tijdig bericht. 

b. Ontruimingsplan 
Op school is een ontruimingsplan aanwezig. Daarin staat beschreven wat de kinderen 
moeten doen wanneer ze de school bij een calamiteit moeten verlaten. Een aantal 
leerkrachten zijn speciaal opgeleid als bedrijfshulpverlener. 

c. Educatieve excursies en kamp  
Jaarlijks organiseren wij één grote of meerdere kleine educatieve excursies voor alle 
groepen. De leerlingen van groep 7/8 gaan drie dagen op kamp. 

d. Afsluiting basisschooltijd 
In de afgelopen schooljaren werd dit gedaan door het opvoeren van een musical door de 
leerlingen van groep 7/8. 

7.7  Klachtenregeling 
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is 
op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken. Samen streven 
we naar een goede oplossing. De klachtenregeling zoals wij die hanteren kent drie niveaus. Wij 
hopen dat als u klachten of zorgen heeft dat u deze daar neerlegt, waar ze als eerste thuis horen: 
 
Niveau 1: Zorgen/klachten: 
- betreffende voorvallen in de groep horen bij de groepsleerkracht. 
- betreffende leerprestaties van uw kind horen bij de groepsleerkracht. 
- betreffende algemene schoolzaken horen bij de directeur. 
- wanneer het gesprek met de leerkracht niet naar tevredenheid is verlopen kunt u bij de directeur 

terecht. 
- wanneer het gesprek met de directeur niet naar tevredenheid is verlopen kunt u bij het bestuur 

terecht. 
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In verreweg de meeste gevallen vragen wij u dus eerst de groepsleerkracht aan te spreken, daarna de 
directeur of intern begeleider en dan het bestuur. 
 
Niveau 2 en 3. 
Mocht de behandeling van de klacht niet voldoende zijn of is de klacht van dien aard dat u niet weet 
waar u er mee naar toe moet, dan heeft onze school: 

- Een contactpersoon. Hij of zij hoort uw klacht aan en kan u vertellen waar u met uw klacht 
het beste terecht kunt. 

- Een externe vertrouwenspersoon. Deze onafhankelijke persoon zoekt samen met de 
betrokkenen naar een oplossing. Ook kan hij of zij de klacht doorverwijzen naar de 
klachtencommissie. 

- De klachtencommissie. Het bestuur is aangesloten bij de landelijke “Besturenraad”. Deze 
organisatie heeft een onafhankelijke klachtencommissie, die de vertrouwenspersoon kan 
bijstaan. 
 

Contactpersoon in de school: mevrouw H Boll 0573-401856 
Extern vertrouwenspersoon: 
Mevr H. Remmers 
Dhr. K.J. van den Heuvel Rijnders 

7.8 Regels toelating, vrijstelling, schorsing en verwijdering 
Wanneer kinderen drie jaar en tien maanden zijn mogen ze ten hoogste 10 dagdelen komen kennis 
maken. Kinderen kunnen worden toegelaten als ze vier jaar zijn. We gaan er wel vanuit dat uw kind 
zindelijk is. De ouders/verzorgers dienen de grondslag en doelstelling van de school te 
onderschrijven. In bepaalde gevallen kan, alvorens tot toelating over te gaan, worden bekeken of de 
school kan voldoen aan de specifieke behoeften die een bepaalde leerling heeft. 
 
Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan 
bepaalde onderwijsactiviteiten met uitzondering van de centrale eindtoets of de andere 
eindtoetsen. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde 
gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in 
de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend. 
 
Bij ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en veiligheid op school kan het bestuur 
een leerling schorsen. Dit kan pas na overleg met de leerling, de ouders en de groepsleerkracht en 
geldt voor een beperkte periode. Een besluit van schorsing wordt schriftelijk meegedeeld aan de 
ouders/verzorgers. 
Verwijdering van een leerling, op basis van niet te tolereren gedrag van een leerling of diens 
ouders/verzorgers, kan slechts plaatsvinden nadat het bestuur de betrokken groepsleerkracht heeft 
gehoord. Verwijdering kan niet binnen 8 weken en het bestuur moet kunnen aantonen dat 
gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een andere school. De volledige regeling voor 
schorsing en verwijdering is op aanvraag op school verkrijgbaar. 

7.9 Jeugdgezondheidszorg 
Samen met u als ouders of verzorgers en samen met de school wil de afdeling 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Gelre IJssel ervoor zorgen dat uw kind zich goed 
ontwikkelt. Het is belangrijk dat factoren, die de groei en ontwikkeling van uw kind kunnen 
verstoren, in een vroeg stadium opgespoord kunnen worden. Daarom wordt uw kind tijdens 
zijn/haar basisschoolperiode een aantal keren door de JGZ onderzocht. 
Heeft u vragen over de gezondheid, de ontwikkeling of het gedrag van uw kind dan kunt u altijd 
contact opnemen met de GGD Gelre IJssel, telefoon: 088-4433802. Zie voor meer informatie bijlage 
2 bij deze schoolgids. 
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7.10 Logopedie 
Alle leerlingen worden rond hun vijfde verjaardag op school logopedisch onderzocht door de 
schoollogopediste (screening). Eventuele problemen met taal en spraak, met de stem en/of luisteren 
worden hierbij opgespoord. 
Op verzoek van ouders, leerkrachten en/of artsen kunnen ook kinderen uit de andere groepen 
logopedisch onderzocht worden. U kunt daarvoor rechtstreeks of via de leerkracht contact 
opnemen met de schoollogopediste. De leerkracht kan u zeggen wanneer zij op school is. 
Mochten er uit de screening of het onderzoek bijzonderheden naar voren komen, dan wordt in 
overleg met de ouders (en de leerkracht) besloten wat er moet gebeuren. 

7.11 Hoofdluis 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Wij zijn van mening dat zowel school als ouders 
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de 
verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de 
verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Zo hebben alle kinderen een luizentas. 
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en 
zonodig te behandelen. 
Om het hoofdluisprobleem systematisch aan te pakken werken we met een oudergroep die op een 
aantal vaste tijdstippen per jaar alle leerlingen op school zal controleren op de aanwezigheid van 
hoofdluis.  

7.12 Verzekering 
Wij hebben voor de kinderen een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Deze verzekering geldt voor ongelukjes die plaatsvinden op weg van huis naar school en 
omgekeerd, onder schooltijd en tijdens activiteiten waar in schoolverband aan wordt meegedaan. 
Deze verzekering moet gezien worden als een soort aanvulling op de eigen verzekering. Het 
betekent niet dat elk gesneuveld achterlichtje of gescheurde jas vergoed wordt.  
Rijdt u als ouder mee met een excursie dan bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele schade (dit 
geldt ook voor bekeuringen). In geval van schade moet u uw eigen verzekering aanspreken. Bij 
vervoer met eigen auto dienen de bestuurders een inzittende-verzekering te hebben. Bij het vervoer 
met auto’s gaan we er vanuit dat kinderen op de achterbank in de gordel zitten. De begeleiding van 
de kinderen gedurende de excursie valt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. 

7.13 Sponsoring 
Het bevoegd gezag heeft als beleid dat sponsoring niet mag leiden tot het aangaan van 
commerciële verplichtingen. Voorkomende sponsoractiviteiten worden door het bevoegd gezag 
beoordeeld en voorgelegd aan de MR. 

7.14 Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) 
Voor het geven van onderwijs en het begeleiden van leerlingen is het nodig dat wij gegevens 
vastleggen in onze leerlingenadministratie. Dit zijn persoonsgegevens. Over het vastleggen en 
gebruik van persoonsgegevens hebben wij afgesproken alleen het noodzakelijke vast te leggen. 
Deze gegevens worden digitaal en beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor het 
gebruik van foto’s en video’s vragen wij altijd vooraf uw tostemming. U ontvangt bij aanmelding een 
toestemmingsformulier waarop wij u een aantal toestemmingen vragen onder andere voor het 
gebruik van foto’s en video’s. U kunt deze toestemming altijd weigeren of intrekken. Indien u 
toestemming geeft, zullen wij altijd zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, foto’s of video’s. 

7.15 Vieringen  

7.15.1 Sinterklaas 
Sinterklaas komt ieder jaar bij ons op bezoek. Het precieze tijdstip wordt vermeld in de ‘Uit de 
school geklapt’. Bij de intocht ’s morgens zijn de ouders welkom, daarna is het feest alleen voor de 
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kinderen. Sint wordt met de cadeautjes geholpen door de ouders. Zij maken voor de kinderen van 
groep 1 t/m 4 een prachtig cadeau. In de groepen 5 t/m 8 worden lootjes getrokken. 

7.15.2 Verjaardag vieren 
Als uw zoon/dochter jarig is vieren we op school ook zijn/haar verjaardag. Bij de groepen 1 en 2 
wordt u uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn (eventueel om foto’s te maken). Op school zijn er 
kinderen die niet alles mogen eten. In overleg met de leerkracht kunt u bepalen wat er uitgedeeld 
kan worden. 

7.15.3      Kerst 
Het kerstfeest wordt in de Larense kerk gevierd, samen met ouders. De viering begint om 19.00 uur. 
Na de viering gaat iedereen langs een verlicht pad naar het schoolplein, inmiddels sfeervol ingericht 
met vuurkorven, om daar chocolademelk te drinken.  

7.15.4 Pasen 
Op de laatste schooldag voor Pasen komen alle kinderen samen voor het paasontbijt in het 
Kulturhus. De schooldag begint dan om 8 uur met een paasviering. Na de viering begint het ontbijt. 
En ook daar toont zich de kracht van onze school. Want hier zitten de kinderen, groot en klein, naast 
elkaar aan tafel en helpen elkaar. 
 

8. Tot slot 
De namen van de leerlingen en de leerkrachten, bestuursleden, leden van de (Gemeenschappelijke) 
Medezeggenschapsraad en de ouderraad worden vermeld in het jaarlijkse “Vergeet-mij-nietje”. Ook 
vindt u hier de activiteiten die per jaar kunnen wisselen. Het “Vergeet-mij-nietje” wordt voor het 
begin van ieder cursusjaar aan alle ouders uitgereikt. 
 
Met deze schoolgids hebben wij geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld van onze school en ons 
onderwijs te geven. Toch kunnen er nog vragen zijn waarop u geen antwoord heeft kunnen vinden in 
deze gids. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.  
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Bijlage 1: Doorstromen of verlengde leertijd bij kleuters. 
 
Alle kleuters starten in groep 1. De onderwijsinspectie heeft besloten dat de kinderen die in oktober, 
november of december jarig zijn, in het daaropvolgende schooljaar in principe naar de volgende 
groep gaan. 
Er wordt binnen onze kleutergroepen ontwikkelingsgericht gewerkt. We voeren regelmatig 
observaties en toetsen uit om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen om zo o.a. vroegtijdig, 
eventuele problemen met leren, of een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Wanneer deze groep 
kinderen die in oktober, november of december jarig is, één maand op school is, wordt peilpunt 1 
van het leerlingvolgsysteem van Pravoo ingevuld.  
Tijdens de contactavond worden de ouders ingelicht over de ontwikkeling van de kleuter.  
Mocht de kleuter weinig aansluiting vinden bij de huidige groep 1, we kijken naar de totale 
ontwikkeling, worden de ouders hierover ingelicht. De kleuter wordt dan bijgeschreven op een 
kindstaat. 
Een kindstaat is een blad waarop alle kinderen waar beslissingen over worden genomen, vermeld 
staan: 

- Oktober, november of december kinderen die niet naar groep 2 of 3 gaan. 
- Eventueel andere kinderen waarvoor groep 1/2 verlengd is. 

 
In principe gaan oktober, november of december kinderen na hun eerste schooljaar door naar groep 
2. Bestaat er twijfel over het al dan niet verlengen van de kleutertijd, dan worden ouders 
uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de beslissing van de leerkracht aan de 
ouders voorgelegd. 
Deze beslissing kan zijn: 

- De kleuter gaat door naar de volgende groep.  
- De kleuter krijgt ontwikkelingsgelegenheid en blijft in dezelfde groep. 
- De kleuter blijft in dezelfde groep en krijgt een handelingsplan vanwege achterstanden. 
- De kleuter krijgt een handelingsplan vanwege leerstoornissen en/of gedragsproblemen. 

 
De beslissing komt tot stand m.b.v. het leerlingvolgsysteem van Pravoo. Een juiste beslissing is van 
het allergrootste belang, aangezien het om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind gaat. 
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Bijlage 2: GGD Gelre IJssel 
      
 
GGD op school  
Bij de GGD Gelre-IJssel is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondergebracht bij gemeentelijke 
gezondheidsteams (GGT’s). Binnen deze teams werken artsen, verpleegkundigen, assistenten en 
logopedisten. Samen met ouders en school zorgen de medewerkers van de GGD ervoor dat 
kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Zij doen dit door kinderen te onderzoeken, door 
kinderen te vaccineren en door ondersteuning te bieden aan ouders en leerkrachten en hierin ook 
samen te werken met andere instanties.  
 
Onderzoeken en vaccinaties  
De bekendste taak vanuit de GGD voor schoolgaande kinderen zijn de preventieve onderzoeken. 
Het is belangrijk dat factoren, die de groei en ontwikkeling van een kind kunnen verstoren, in een 
vroeg stadium worden opgespoord. De GGD onderzoekt gedurende de basisschoolperiode een kind 
meerdere keren. Daarnaast krijgen de kinderen in deze periode ook twee vaccinaties. 

• Rond de leeftijd van 5 jaar vindt de logopedische screening plaats. De logopedist onderzoekt 
naar aanleiding van deze screening kinderen die in hun spraak- en taalontwikkeling risico’s 
lopen. De logopedist let dan vooral op taal, spraak, mondgedrag en stem. 

• Bij 5/6-jarige kinderen doet de jeugdarts en de assistente een uitgebreid onderzoek. Hierin 
komen het zien, horen, bewegen, groei, gezondheid en gedrag en ontwikkeling aan bod. 

• Op 9-jarige leeftijd ontvangen de kinderen de vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio (DTP) 
en tegen bof, mazelen, rodehond (BMR).  

• In groep 7 vindt bij alle kinderen een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige. 
Daarin wordt aandacht besteed aan groei, gezondheid en gedrag. 

• Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV) 
 
Voor ieder onderzoek en elke vaccinatie ontvangen de ouders vooraf een uitnodiging. Bij alle 
onderzoeken en de vaccinatie van de 9 jarigen zijn de ouders aanwezig. Dit geldt niet voor de 
logopedische screening. Na elk onderzoek informeert de GGD de ouder(s)/verzorger(s) over de 
bevindingen.  
 
Advisering en verwijzing  
Naar aanleiding van het onderzoek kan de JGZ-medewerker - afhankelijk van de bevindingen – het 
volgende doen:  

• gericht advies en/of begeleiding geven aan kinderen en ouders. Bijvoorbeeld bij 
gedragsproblemen met kinderen op school of thuis, gezondheidsvragen of problemen in de 
spraak- en taalontwikkeling 

• een kind na verloop van tijd opnieuw oproepen voor een vervolgonderzoek 
• het kind (en de ouder) voor uitgebreider onderzoek of behandeling verwijzen naar een 

andere hulpverleningsinstelling. De GGD werkt samen met de huisarts, de specialist in het 
ziekenhuis en met Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, psychologen, pedagogen en 
anderen. Een eventuele doorverwijzing gebeurt altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s). 

 
Onderzoek op verzoek  
Ook leerlingen uit andere groepen kunnen door hun ouders, leerkrachten of intern begeleider 
aangemeld worden voor nader onderzoek door jeugdarts, verpleegkundige of logopedist. 
  
Ondersteuning van leerkrachten  
GGD-medewerkers kunnen ook leerkrachten ondersteunen en adviseren bij het opzetten en 
uitvoeren van activiteiten, bijvoorbeeld gericht op het aanleren en/of verbeteren van gezond 
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gedrag. Ook adviseren zij over het gebruik van leskisten, lespakketten en andere 
voorlichtingsmaterialen uit het documentatie- en informatiecentrum van de GGD.  
 
Bereikbaarheid en informatie 
U kunt de GGD om advies vragen op diverse terreinen. Bijvoorbeeld infectieziekten, hygiëne en 
veiligheid op school. Meer informatie over diverse onderwerpen kunt u vinden op de website: 
www.ggdgelre-ijssel.nl  
 
U kunt de GGD telefonisch bereiken op telefoonnummer: 088 – 4433802 
   
 
        
               


