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Hartelijk welkom binnen de Petraschool

Hartelijk welkom in de wereld van de Petraschool. Voor veel ouders is dit de zoveelste editie van onze 
schoolgids. Voor andere ouders is het de eerste keer dat u de schoolgids van de Petraschool doorneemt. 
We stellen de schoolgids opnieuw alleen digitaal beschikbaar. Uiteraard kunt u deze schoolgids ook op onze 
website terugvinden. Als team, medezeggenschapsraad en ouderraad zijn wij blij met uw belangstelling 
en betrokkenheid. Wij hopen dat u deze gids met plezier zult lezen en daarbij een goed beeld krijgt van 
het schoolleven op de Petraschool. Zijn er nog vragen die onbeantwoord blijven, komt u dan gerust langs 
voor een gesprek of belt u ons. Vooraf vinden wij het belangrijk om opnieuw onze dankbaarheid uit te 
spreken naar de Here God. Hij was bij ons het afgelopen jaar. Mede daardoor kon het onderwijs het afgelopen 
jaar goede voortgang vinden. We bidden voor het komende jaar opnieuw om Gods hulp en bijstand. Voor 
de kinderen, voor u als ouders en voor ons als team van de Petraschool. Of God de kinderen, u als ouders 
en ons als personeel van de Petraschool wil sparen en leiden in ons werk, zodat we een goed en gezegend 
schooljaar tegemoet mogen gaan. 

Gerard de Hoop (directeur)

Waarom een schoolgids?

Als u als belangstellende ouder zoekt naar een goede school voor uw kind kunt u in deze schoolgids veel 
lezen over onze identiteit, over ons onderwijs en over hoe wij met elkaar als leerkrachten, kinderen en 
ouders omgaan. Hopelijk krijgt u een goede indruk. Wij doen ons best om kwalitatief goed onderwijs te 
geven, waarbij wij ons sterk inzetten voor een veilig klimaat op de school, zodat alle kinderen zich op hun 
plaats en erkend weten. Als u als betrokken ouder deze schoolgids ontvangt, kunt u lezen wat we willen, 
hoe we dat willen en u weet als ervaringsdeskundige of er ook gebeurt wat we beloven. Want dat is wat 
we bedoelen met kwalitatief goed onderwijs. Dat is onderwijs wat gegeven wordt, zoals we dat beloven in 
deze schoolgids. Kwaliteit is immers doen wat je belooft. In deze Schoolgids 2015 - 2016 worden zaken van 
belang voor het betreffende schooljaar vermeld. In ons nieuwe Schoolplan 2015 - 2019 vindt u informatie 
over de plannen met betrekking tot ons onderwijs voor de komende jaren (zie onze website).

Wat staat er in deze schoolgids?

In deze gids kunt u lezen over de basis van waaruit onze school werkt, welke zorg er aan de kinderen 
wordt besteed, hoe het onderwijs is opgezet, wat u van de school kunt verwachten en wat er van de 
ouders verwacht wordt. We wensen u veel plezier bij het doorlezen van deze gids en hopen dat u zo een 
goede indruk van onze school krijgt en tenslotte vindt u achterin veel actuele informatie over vakanties, 
groeps verdeling en relevante adressen.

Welkom
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De Petraschool gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet. 
Tot de leden van de vereniging behoren ouders van kinderen en anderen die zich betrokken weten bij het 
protestants christelijk onderwijs. De vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) wordt 
gedragen door vier protestantse kerken in Nunspeet. Deze zijn: 
- de Christelijke Gereformeerde Kerk
- de Gereformeerde Kerk
- de Nederlands Gereformeerde Kerk
- de Nederlands Hervormde Kerk

De grondslag van de vereniging voor CNS luidt: ‘De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als 
Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid’. Deze 
grondslag is richtinggevend voor heel het bestuurlijk functio neren en het schoolgebeuren. Iedereen die 
de grondslag van de vereniging onderschrijft, kan lid worden en zo meedenken met het protestants-
christelijk basis onderwijs in Nunspeet. U kunt zich aanmelden als lid, door een briefje te schrijven naar 
Postbus 172, 8070 AB Nunspeet. U kunt ook op school om een aanmeldingskaart vragen. De doelstelling 
van het CNS is het in stand houden van christelijk nationaal schoolonderwijs. Op dit moment beheert de 
vereniging 5 basisscholen in Nunspeet en Elspeet, verdeeld over 8 locaties.

Het bestuur

Uit de leden van de vereniging wordt een bestuur gekozen. Jaarlijks zijn één of meer bestuursleden af-
tredend. Kanditaat-bestuursleden worden voor de ledenvergadering voorgesteld. Het verenigingsbestuur 
bestaat uit zeven personen van wie er drie het dagelijks bestuur vormen en vier het algemeen bestuur. 
Het dagelijks bestuur bestuurt de ver eniging. Het algemeen bestuur ziet erop toe, dat dit gebeurt conform 
de missie en visie van de vereniging.

Verenigingsdirectie

De Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs heeft vijf scholen verdeeld over acht onderwijs-
locaties. In principe is op iedere school een directeur benoemd. Hij / zij is eindverantwoordelijk voor alle 

De school (algemeen)1
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beleids  terreinen van zijn / haar school. De directeuren leggen ver antwoording af door middel van 
manage ment-rapportages aan de algemeen direc teur. Die is eindverantwoordelijk voor de hele organi-
satie. Zijn taak is de visie van de vereniging op onderwijs en begeleiding van leerlingen te verwezenlijken. 
De algemeen directeur legt door middel van management-rapportages verantwoording af aan het bestuur. 
De algemeen directeur is binnen de organisatie ook de adviseur van het bestuur.

Geschiedenis van de Petraschool

Als we het over de geschiedenis van onze school hebben, denken we niet in de eerste plaats aan gebouwen. 
Natuurlijk kunnen we vertellen dat er na de start van de school in 1968 allerlei ver bouwingen hebben 
plaatsgevonden. Zo zijn er in 2000 - 2001 twee lokalen bijgebouwd. In 2007 is er opnieuw een lokaal 
bijgebouwd, met twee kantoorruimten. En toch voldoet het gebouw niet meer aan de onderwijs-eisen 
van deze tijd. Zeker niet sinds de invoering van de wet op Passend Onderwijs. Voor de Petraschool is het 
belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten samen hun talenten inzetten voor een school waar het 
om meer gaat dan alleen leren.

In de loop van haar bestaan hebben leerkrachten de onderwijs ontwikkelingen op de voet gevolgd. We 
hebben ons onderwijs aan gepast aan nieuwe ontwikkelingen en zijn daar nog dagelijks mee bezig. 
Daarnaast hebben de ouders altijd een belangrijke rol gespeeld bij de ondersteuning van het onderwijs 
door behulpzaam te zijn bij allerlei activiteiten. Wat niet is veranderd in de loop van haar ruim 45-jarige 
geschiedenis, is de organisatievorm van het onderwijs. We hanteren een jaarklassen-systeem waarbij 
leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Momenteel zitten we volop in de 
voorbereiding op de invoering van Passend Onderwijs.

In augustus 1998 zijn de kinderen en daarmee natuurlijk ook de ouders van basisschool De Hoeksteen uit 
Vierhouten deel gaan uitmaken van de Petraschool.

Iedere dag, als de laatste collega de schooldeur achter zich sluit, heeft de Petraschool weer een stukje 
geschiedenis gemaakt. Onder de genade van onze Heer hopen we dat nog jaren te mogen doen. Immers, 
de naam Petra verwijst naar God, de Rots (Petra) op wie wij mogen bouwen.

Voor ouders / verzorgers is het mogelijk om een school zowel binnen, al buiten de eigen wijk te kiezen. De 
kinderen die onze school bezoeken komen vooral uit de wijk rondom de school. En nog steeds komen er 
kinderen uit Vierhouten naar de Petraschool.
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2.1 Inhoudelijk

Zoals gezegd is de Petraschool een van de vijf scholen uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal 
School onderwijs te Nunspeet. Wat dat in de praktijk betekent hebben we verwoord in onze missie en visie. 

Missie
Op de scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet krijgen de kinderen christelijk 
onderwijs. Dit betekent dat de Bijbel de norm voor onze houding ten opzichte van God en de naaste en 
de schepping. Wij begeleiden de kinderen op hun weg naar volwassen heid, zodat zij straks als volwassenen 
in dienst aan God en de naaste, gebruikmakend van hun gaven en talenten kunnen deelnemen aan de 
samenleving. Vanuit die levenshouding bieden wij in een veilige omgeving kinderen kwaliteitsonderwijs 
en begeleiden hen in hun ont wikkeling tot zelfstandige, verantwoor delijke en sociaalvaardige mensen.

De mission statement van de Petraschool luidt als volgt: 

‘Petraschool, hét fundament voor ieder talent’

Visie op identiteit
Onze school is een gemeenschap van ouders, leden van de vereniging, bestuursleden, personeelsleden en 
kinderen, waarin liefde tot God en de naaste centraal staat. Al onze relaties staan in dat perspectief en in 
die relaties is eerlijkheid onmisbaar.

Vier relaties zijn van groot belang: 
a) de relatie tot God
b) de relatie tot de medemens
c) de relatie tot de natuur (schepping)
d) de relatie tot zichzelf

a)  Ieder kind is uniek en heeft voor God onvervangbare waarde. Al ons handelen is er op gericht om het 
kind te brengen tot de kennis van God en Jezus Christus.

b)  We leren onze kinderen liefde, verdraagzaamheid en vergeving daadwerkelijk te beleven in hun omgang 
met alle medemensen. Hierbij is het aanvaarden van het gezag van grote betekenis.

c)  Op onze school leren we de kinderen respect op te brengen voor alles wat groeit en bloeit in Gods 
schepping. We stimuleren hen er op een verantwoorde manier mee om te gaan.

d)  We leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf, zodat hun positieve eigenwaarde bepalend is in 
hun ontplooiing van de door God gegeven talenten.

Alle kinderen moeten optimale kansen krijgen hun talenten te ont wikkelen, maar dit mag nooit ten koste 
gaan van anderen. In al deze relaties staat het kind dus centraal en wordt tegemoet gekomen aan de 
behoefte: om beschouwd te worden als individu, aan contact met anderen: kennis, gevoelens en 
handelingen delen, aan zelfbehoud en zelfontplooiing, aan de prikkel van gezonde wedijver. Zo willen we 
kwaliteitsonderwijs geven en kinderen voorbereiden op hun latere plaats in de maatschappij.

Onderwijskundige visie van de Petraschool
Op de Petraschool bieden we de kinderen zoveel als mogelijk onderwijs op maat. Voorwaarden hiervoor zijn: 
- relatie; de kinderen weten zich geaccepteerd en horen erbij, 
-  autonomie; de kinderen weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag kunnen sturen en 
-  competentie; de kinderen hebben zoveel zelfvertrouwen dat zij weten dat ze hun werk aankunnen en 

het zich bewust zijn dat ze steeds meer aankunnen.

Vanuit de aandacht voor de eigenheid van het kind, willen wij ons onderwijs afstemmen op de specifieke 
leer- en ontwikkelings behoeften van kinderen. Dit betekent dat differentiatie, zorg op maat, zelfstandig 
werken binnen onze school een grote plaats in nemen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de zelf-
standigheid, eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van kinderen worden gestimuleerd.

Uitgangspunten2
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Visie op pedagogisch klimaat
Wij werken een goed pedagogisch klimaat met een open relatie tussen de leerkracht en de leerling. De 
leerkracht richt zich in de relatie op de eigenheid van het kind. Hij wil zich inleven in het kind en geeft het 
kind het vertrouwen, zodat de kinderen een gevoel van welbevinden ervaren hun groep. Hierdoor krijgen 
de kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen. 

De leerkracht vormt samen met de leerlingen een groep. De leerkracht schept voorwaarden om een veilig 
klimaat te creëren waarbinnen de groepsprocessen tot stand komen. Wij vinden het belangrijk dat de 
leerkracht voldoende inlevingsvermogen heeft om de individuele personen binnen de groep te waarderen. 
Hij moet in staat zijn om de verschillen in karakter en persoonlijkheid tussen de kinderen te ontdekken 
en er mee om te gaan. Elk lid van de groep is verantwoordelijk voor het groepsproces. De leerkracht stuurt 
de processen binnen de groep aan. Een ander belangrijk aspect is dat er nadrukkelijk aandacht wordt 
besteed aan het stimuleren tot weder zijds respect.

2.2 Praktisch

Wij willen als team met de kinderen omgaan vanuit dit geloof. Dat betekent dat we tijdens de Bijbellessen 
de boodschap van het Evangelie overdragen d.m.v. Bijbelvertelling, verwerking, liederen en gesprek. In het 
Woord van God leren we het volgende: 

-  God heeft ons gemaakt met als doel om in volmaakte vrede en geluk tot Zijn eer te leven.
-  Maar de mensen zijn in opstand gekomen tegen God en daardoor is zonde, verdriet, ziekte en dood 

in ons leven gekomen.
-  God liet het er niet bij zitten, maar gaf Zijn Zoon, Jezus Christus, om de wereld te redden. Hij is 

gestorven aan het kruis om de straf te dragen, die wij verdienden.
-  Daarom is het voor iedereen nodig om te geloven in Jezus Christus, want wie dat doet zal niet verloren 

gaan, wordt kind van God en ontvangt eeuwig leven (Joh. 3: 16).
-  Jezus is mens geworden om ons te redden, maar ook om ons te leren hoe wij als Gods kinderen op 

deze wereld mogen leven. Wij worden opgeroepen om door de kracht van de Heilige Geest Jezus’ 
voorbeeld van liefde na te volgen.

-  Het uiteindelijke doel van God met ons is dat wij eeuwig leven zullen in Zijn nieuwe Koninkrijk, tot 
Zijn eer in volmaakte vrede en geluk. Ons leven op aarde is daar een voorbereiding op.

2.3 Succesbepalende factoren

Om bovengenoemd visie te realiseren besteden we op de Petraschool 
vooral aandacht aan de volgende ontwikkelingsterreinen: 

-  Ontwikkeling van het christelijk geloof 
-  Ontwikkeling van goed onderwijs
-  Ontwikkeling van kennis
-  Ontwikkeling van zelfvertrouwen
-  Ontwikkeling van zelfstandigheid
-  Ontwikkeling van samenwerking
-  Creëren van een veilige omgeving
-  Ontwikkeling van communicatie tussen alle geledingen
-  Ontwikkelen van creatieve ontplooiing
-  Ontwikkeling van een goed systeem van kwaliteitszorg
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3.1 De organisatie van de school

Jaargroepen
De leerstof waarmee onze leerlingen bezig zijn, is verdeeld over de 8 schooljaren. Dat betekent dat het 
grootste deel van de kinderen van een groep werken aan dezelfde leerstof. Onze nieuwe onderwijs-
methoden bieden goede mogelijkheden om binnen een jaargroep rekening te houden met verschillen in 
leren tussen leerlingen. Kinderen die moeite hebben met de leerstof krijgen passende hulp en voor de 
leerlingen met veel inzicht en een hoog werktempo is er zinvolle aanvullende leerstof. In sommige gevallen 
krijgen kinderen een eigen leerlijn.

Groepsgrootte
Het aantal leerlingen op onze school groeit de laatste jaren. In augustus 2015 starten we het schooljaar 
met ongeveer 315 kinderen, verdeeld over 12 groepen. In de loop van het schooljaar komen daar nog zo’n 
25 leerlingen bij. De gemiddelde groepsgrootte ligt op CNS niveau rond de 26 leerlingen. 

3.2 De samenstelling van het team

De samenstelling van het team is als volgt 
- 1 directeur
- 21 groepsleerkrachten (voltijd en deeltijd)
- 1 intern begeleider
- 1  zorgcoördinator onderbouw
- 2  bouwcoördinatoren

Daarnaast kennen we een aantal specifieke taken: 
- 1  coördinator informatie- en communicatie technologie (ICT-er) 
- 1  vakleerkracht muziek
- 4  onderwijsassistentes
- 1  conciërge

De schoolorganisatie3
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3.3 De activiteiten voor de kinderen

Het Bijbelonderwijs
Het Woord van God, de Bijbel, neemt in ons schoolleven een belang rijke plaats in. Om de kinderen 
vertrouwd te maken met de Bijbel en de manier van leven en werken die daarin naar voren komt, vertellen 
we drie keer per week een bijbelverhaal. We doen dit met behulp van de methode Levend Water. Daarnaast 
vindt op vrijdagmorgen een verwerking plaats van deze bijbellessen in de vorm van allerlei opdrachten. 
Dat betekent dat er per week 2.30 uur aan bijbelonderwijs wordt besteed.
Op maandag- of dinsdagmorgen wordt er een psalm, gezang of een ander Bijbellied van de CNS-liedlijst 
aangeleerd. Voor de ouders van de kleuters is op school een liedboekje aanwezig, met daarin de bijbel-
liederen die op school aangeleerd worden. 
Elke maandagmorgen wordt er zendingsgeld ingezameld, dat bestemd wordt voor onze twee adoptie-
kinderen en voor speciale zendings projecten. Regelmatig wordt er in de Petrapraat verant woording 
afgelegd van ontvangen en uitgegeven zendingsbijdragen.

3.3.1 Activiteiten in de groepen 1 en 2
De regel is dat uw kind pas naar de basisschool mag als het vier jaar is. Daarom is uw kind bij ons op school 
welkom op de eerste opname dag na zijn / haar vierde verjaardag. In principe is dat op de laatste maandag 
van de maand.

Instroomdata
Voor schooljaar 2015 - 2016 vindt u de instroomdata voor de nieuwe kleuters op de Petra Schoolkalender. 

Ontvangst Petraschool
Al of niet gewend aan de peuterspeelzaal komt het kind een nieuwe wereld binnen. Toch zal deze omgeving 
snel vertrouwd zijn voor uw kind, omdat er dagelijks een programma wordt aangeboden dat aansluit bij 
de belevingswereld van het kind. 
In de kleutergroepen werken de kinderen meestal in groepen aan verschillende opdrachten, vaak naar 
aanleiding van een thema. Ook wordt er veel in de grote kring gedaan, zoals kringgesprek, bijbel verhaal, 
taalspelletjes, muziek, vertellen en voorlezen met behulp van prentenboeken.

Inloop kleuters
De kleuters kunnen 10 minuten voor de bel gaat al in de klas komen. Als ze dan 10 minuten in de kring stil 
zitten en daarna nog een kringactiviteit doen, zitten ze wel erg lang stil. Daarom hebben we ook de 
mogelijkheid uitgeprobeerd, om de kinderen meteen een bewegingsactiviteit aan te bieden. Soms gaan 
ze spelen en werken, buiten spelen, alvast uitkleden voor de gymles, of iets dergelijks. Behalve de beweging 
als voordeel, geeft het ook meer rust tijdens het binnenkomen van de kinderen. Er is wat meer ruimte 
voor individuele aandacht. Deze manier van inloop zetten we in naar mogelijkheid en behoefte. Tot nu 
toe waren de ervaringen overwegend positief voor alle partijen. 

Ophalen van de kleuters
Na de laatste bel gaat de school uit. De ouders / verzorgers staan op het plein te wachten tot de kleuters 
naar buiten komen. Maar omdat u zo ver uit elkaar staat, hebben de leerkrachten niet voldoende 
overzicht of uw kind ook veilig naar huis gaat. Daarom zijn de volgende maatregelen getroffen: 1. De 
kleuters komen met hun eigen juf naar buiten en gaan bij hun eigen wip-kip staan. 1 / 2a: rood; 1 / 2b: 
blauw; 1 / 2c: geel.2. De ouders / verzorgers staan te wachten op het plein voor de zandbak. Zo kunnen 
de ouders / verzorgers ook hun andere kinderen (die uit de andere uitgang komen) zien. 3. Als de kleuter 
zijn eigen ouder / verzorger ziet, mag de kleuter dit melden bij de juf. De juf noemt het kind bij de naam 
en het kind mag naar de ouder / verzorger.

Dagindeling
De globale dagindeling ziet er als volgt uit: 
-  Kringgesprek: kinderen leren zo naar elkaar luisteren en zich verbaal te uiten. 
- Godsdienstige vorming: gebed, bijbelverhaal en christelijke liedjes.
-  Werken in groepen m.b.v. de kleine kring: het werk- en kiesbord, tekenen, knippen en plakken, kleien, 

enzovoort en spelen in de hoeken 
-  Spelles en gymles: dat kan binnen in ons speellokaal of buiten, als het weer het toelaat. Daarbij gaat 

het om het oefenen van de motoriek, het ruimtelijk inzicht en de sociale vorming. 
-  Muziekles: we leren liedjes aan en doen gehoor- en bewegings oefeningen. 
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-  Verder besteden we aandacht aan taal- en rekenactiviteiten. 
-  Er is een grote variatie aan activiteiten waarbinnen kinderen nieuwe dingen leren, zoals drama, opzegversjes, 

poppenkast, raadsels, prenten  boeken, rijmen en allerlei voorbereidende taal- en reken oefeningen. 

Op de eerste maandag na de herfst-, kerst- voorjaars- en meivakantie mogen de kinderen ‘eigen’ speelgoed 
meenemen om te spelen.

Leerlingvolgsysteem
We volgen de ontwikkeling van de kleuters zorgvuldig. Dit gebeurt vooral door goed naar de kinderen te 
kijken. De observaties verwerken we in het observatiesysteem ‘KIJK’. Het gaat bij kleuters om zaken als 
auditieve en visuele waarneming, ruimtelijke oriëntatie, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
taal en denken, rekenen en denken en motoriek. Door de ontwikkeling op deze gebieden te stimuleren 
vindt een goede voorbereiding op groep 3 plaats.

Methodes
Bij de kleuters volgen we niet de methode op een chronologische manier. Ze zijn voor ons een bron van 
kennis en activiteiten waaruit we dagelijks putten. 
-  Levend Water: bijbels onderwijs
-  Schatkist: woordenschat, mondeling taalgebruik, ontluikende geletterdheid en gecijferdheid, sociale - en 

emotionele ontwikkeling
-  Pluspunt: voorbereidend rekenen 
-  Schrijven zonder pen: voorbereidend schrijven.
-  Bewegingsonderwijs in het speellokaal: gymnastiek en muziek 
-  Kanjertraining en Kinderen en hun sociale talenten: sociaal-emotionele ontwikkeling
Daarnaast wordt door middel van een leesbevorderingsproject (Bas-project) vanuit het Gemeentelijk 
Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) de taalontwikkeling in groep 1 gestimuleerd.

Waarom combinatiegroepen 1 / 2?
Sinds een paar jaar werken we in de groepen 1 en 2 in combi natie groepen 1 / 2. Deze manier van werken 
is een bewuste keuze: De kleuterperiode kenmerkt zich door spelend leren in de jaren van ongeveer 4 tot 
6½ jaar. Daarna zijn kinderen meer in staat om mee te gaan in een op de groep gericht aanbod, uiteraard 
met de mogelijkheid om te differentiëren. Vanaf groep 3 wordt daarom gekozen voor een andere manier 
van werken. Zo bijzonder is het dus niet dat we de kleuterperiode als 1 periode markeren. Het feit dat 
kinderen in groep 1 of 2 zitten, heeft meer met de organisatie van de totale basisschool te maken dan dat 
het grenzen zijn die kwaliteiten per groep aanduiden. Zo zijn de termen jongste, middelste en oudste 
kleuters waardevoller in deze context, maar eigenlijk nog niet dekkend genoeg. De kleuter ontwikkelt zich 
namelijk in een eigenheid en die ruimte (met een ruime marge) willen wij hem ook bieden.
We laten kinderen zoveel mogelijk zelfstandig werken, waarbij de leerkracht op de achtergrond de regie 
houdt. De competentie, de motivatie en de betrokkenheid van het kind bieden op deze wijze mogelijk-
heden tot ontwikkeling. 
Om een veilig schoolklimaat te creëren is de sociaal - emotionele ontwikkeling erg belangrijk. Hier besteden 
we veel aandacht aan. We werken veel in de kleine kring. Hierdoor kunnen we gemakkelijk rekening 
houden met verschillen in niveau. Ook het samenwerkend leren is een belangrijk facet in de aanpak. De 
methodes die we volgen zijn gebaseerd op de genoemde aspecten. 
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De kwaliteiten (+ en -punten) van de combi zijn: 
- het onderwijsaanbod is groot
-  snellere aanpassing van groep 1 door voorbeeldgedrag van groep 2
- zelfstandig werken komt bij groep 1 gemakkelijker op gang
- betere verdeling aantallen leerlingen
-  voordeel voor ‘herfstkleuters’, betere doorstroming in ontwikkeling
- begaafd kind groep 1 kan gemakkelijker door
- bij een extra jaar kleuteren: niet als enige in je nieuwe groep
- meer rust en minder terugval door minder instroom in 1 groep
- in verhouding minder tijd kwijt voor zorg
- goed voor zelfvertrouwen zwakke groep 2-ers
- sociaal / emotioneel krachtig: leren van en zorg dragen voor elkaar
- bevorderend van het spel
- betere aandachtsverdeling, ook van zorgleerlingen
- minder keuze vriendjes eigen leeftijdsgroep
- gewend aan niveauverschillen

Voor de leerkracht: 
- minder huisbezoeken
- minder druk bij toetsen en besluiten
- meer uitwisseling met parallelgroepen
- meer voorbereiding, communicatieve en instructieve vaardigheden

Een aantal activiteiten doen alle kleutergroepen samen om zo kennis te maken met kinderen uit de 
andere groepen 2.

Overige zaken
Kleuters die voor het eerst naar school gaan krijgen voor de opname dag een berichtje, dat ze één keer 
op school mogen komen kijken. Voor de ouders van startende kleuters organiseren we drie keer per 
jaar een informatiebijeenkomst waarin we vertellen hoe we werken op de Petraschool. Het is tevens 
een gelegenheid om elkaar te leren kennen. We gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is. Is dit niet het geval, 
dan wordt er in overleg met de leerkracht gekeken wat de mogelijkheden zijn. 
Als uw kind ongeveer twee maanden op school zit, komt de leer kracht op kennismakingsbezoek. Van te 
voren vult u ter bespreking een entreeformulier in over uw kind. 
De school heeft een speciale kleuteringang. In dit halletje hangt een informatiebord voor de ouders. Tien 
minuten voor de aanvang van de lessen kunt u uw kind naar binnen brengen. Ook is er dan even gelegenheid 
om de juf kort te spreken. Als de tweede bel gaat kunt u afscheid nemen, want dan beginnen de lessen. U 
kunt natuurlijk altijd na schooltijd even binnenlopen om uitgebreider met de juf te praten of werk van uw 
kind te bekijken. Als uw kind al een poosje op school zit, stimuleer het dan om zelfstandig naar binnen te 
gaan. Bij verjaardagen van vader en moeder, opa en oma mogen de kleuters een kleurplaat maken. We 
horen dit graag tijdig.

3.3.2 Activiteiten in groep 3 t/m 8

Lezen
Na een fase van voorbereidende leesoefeningen in de kleutergroepen, wordt in groep 3 officieel met het 
leren lezen gestart. Hierbij maken we gebruik van de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Voor het technisch 
lezen in groep 4 t/m 8 hanteren we diverse werkvormen, te weten: duolezen, stillezen, Tutorlezen en Ralfi-lezen. 
Voor voort gezet technisch lezen gebruiken we ‘Lekker lezen’. In de hogere leerjaren wordt, naast het 
technisch lezen, ook aandacht geschonken aan het begrijpend lezen. Hierbij werken we met de digitale 
methode ‘Nieuwsbegrip’. Digitaal, omdat we dan altijd gebruik kunnen maken van actuele teksten. 
Om de ontwikkeling van het technisch lezen van de kinderen goed te volgen gebruiken we het ‘Protocol 
dyslexie’, waarbij de kinderen van groep 3 t/m 8 een aantal keren per jaar worden getoetst op hun 
technisch leesniveau. Deze toetsing gebeurt met behulp van onder andere 2 landelijk genormeerde 
toetsen: de DMT-toets (Drie Minuten Toets) en de AVI-toets. In de groepen 4 t/m 8 worden ook de Cito-
toetsen Begrijpend Lezen afgenomen om het niveau van het kind goed te kunnen bepalen. Aan de hand 
van alle toetsresultaten wordt bepaald welke kinderen extra begeleiding nodig hebben en met welke 
lesstof verder gewerkt moet worden. 
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Schrijven
Het doel van ons schrijfonderwijs is de kinderen een duidelijk, leesbaar handschrift aan te leren. Het 
schrijfonderwijs op onze school begint al in de groepen 1 en 2 met het aanleren van een correcte potlood-
hantering en voorbereidende schrijfoefeningen. In de groepen 3, 4 en 5 wordt het schrijven van kleine 
letters, hoofd letters, woorden, leestekens en cijfers getraind. Daarbij wordt op de goede zit- en schrijf-
houding gelet. In de groepen 6, 7 en 8 wordt het schrijfonderwijs uitgebreid met creatief schrijven. We 
gebruiken hiervoor de methode ‘Schrijven leer je zo’. In deze methode wordt gekozen voor het 
blokschrift. 

Taal
Voor het taalonderwijs werken we in groep 4 t/m 8 met de methode ‘Taal op Maat’. De methode behandelt 
lesstof op basis van kennismaken, begrijpen en oefenen. Daarbij staan directe en verlengde instructie 
centraal. Lessen, toetsen, evaluatie en remediëring sluiten goed op elkaar aan. Inhoudelijk omvat het 
taalprogramma vier taaldomeinen: 1. Woordenschat: woorden leren, gebruiken en onthouden. 2. Kijk op taal: 
klanken, woorden, zinnen en taalgebruik. 3. Luisteren en spreken: luistervaardig heid, sociaal-communicatieve 
vaar dig heden, gevarieerde woordenschat gebruiken, presentaties, non verbale communicatie. En 4. 
Schrijven: goed en mooi formuleren, creatief schrijven, het schrijven van zakelijke brieven, fictie-teksten, 
informatieve teksten, instructies en betogende teksten. Voor Spelling hebben we bijbehorende pro-
gramma ‘Spelling op Maat’ aangeschaft. De opbouw van de lessen verloopt ook volgens het directe-
instructiemodel. Eerst herhalen leerlingen met een 5-woordendictee eerder behandelde spelling-
categorieën, waarna de nieuwe categorie wordt geïntroduceerd en geïnstrueerd. Er wordt gezamenlijk en 
in duo’s geoefend, waarbij zwakke spellers extra aandacht kunnen krijgen. De werkwoordspelling komt in 
de leerjaren 5 tot en met 8 uitgebreid aan bod. 

Rekenen
Met het rekenonderwijs werken we met de methode ‘Pluspunt’. In de groepen 1 en 2 wordt er ook al 
‘gerekend’. Allerlei reken begrippen komen op een speelse manier aan de orde. Na deze voorbereiding 
beginnen de kinderen in groep 3 met eenvoudig optellen en aftrekken. In groep 4 worden de tafels geleerd. 
Vanaf groep 5 wordt de leerstof steeds verder uitgebreid. Zo komt er vanaf deze groep ook het aparte cijfer-
gedeelte bij. Daarnaast krijgt hoofdrekenen veel aandacht. Ook voor rekenen hanteren we een leerling-
volgsysteem door het twee keer per jaar afnemen van de cito-rekentoets en door middel van toets registratie 
op groeps overzichten. Hierbij kunnen we zien of een leerling de gestelde doelen beheerst. Tevens dienen 
deze overzichten voor het vaststellen welke specifieke hulp een leerling eventueel nodig heeft. 
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Wereldoriënterende vakken 
In de groepen 1 t/m 3 worden vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs niet afzonderlijk 
gegeven. Daar worden onder werpen behandeld die voor de jonge kinderen interessant zijn. Aan de hand 
hiervan wordt kennis en inzicht verkregen op het gebied van de wereldoriënterende vakken. Vanaf groep 
4 worden de lessen afzonderlijk gegeven, maar hiervoor geldt dat het aanbod vooral een voorbereidend 
karakter heeft. 

Aardrijkskunde
We starten met een nieuwe versie van de methode ‘Geobas’. Aardrijkskunde neemt de kinderen mee 
naar de wereld buiten hun eigen, directe omgeving. Het vak laat zien dat de wereld groter is dan gedacht. 
Andere delen van Nederland, Europa en de wereld worden gepresenteerd. Duidelijk wordt dat er veel 
verschillen zijn, maar dat er ook opvallende overeenkomsten zijn. Met de methode Geobas doen de 
leerlingen tijdens al die ontdekkingen veel inhoudelijke kennis en achtergrondinformatie op.
Bij het vak aardrijkskunde in groep 6 t/m 8 leren de kinderen Nederland, Europa en verschillende landen 
buiten Europa kennen. Ook krijgen zij inzicht in thema’s als klimaat, natuurverschijnselen, derde-wereld-
problematiek, enzovoort.

Geschiedenis
Het vak geschiedenis behandelt in grote lijnen de historie van Nederland vanaf de steentijd tot heden. 
Methode die gebruikt wordt is ‘Tijdstip’. Naast de methode is er veel digitale (beeld) informatie beschikbaar.

Natuuronderwijs
Voor de lessen Natuur en Techniek gebruiken we de methode: ‘Wijzer door Natuur en Techniek’. Met 
deze methode willen we met ons natuur- en techniekonderwijs de kin deren op een andere manier naar 
de natuur om hen heel leren kijken. Héél dichtbij is er héél veel te ontdekken. Planten en dieren, 
natuurwetten, gebouwen en apparaten vol techniek. En nog dichterbij: je eigen lichaam. Wijzer door 
natuur en techniek maakt die ontdekkingen nog boeiender door leerlingen zelf te laten experi menteren 
en observeren. Voor het techniekonderwijs maken we ook gebruik van de Techniektorens.

Verkeer
De verkeerslessen worden gegeven onder de noemer van sociale redzaamheid w.o. verkeer. Voor verkeer 
gebruiken we de methode ‘Wijzer door het verkeer’. In groep 7 maken we tevens gebruik van materiaal 
van Veilig Verkeer Nederland en wordt het landelijke verkeersexamen afgenomen. Het praktisch 
verkeers examen wordt door de ‘verkeersouders’ georganiseerd in samenwerking met de gemeente en de 
politie. 

Engels
Voor Engels maken we gebruik van de methode ‘The Team’. Deze methode is ontwikkeld voor kinderen 
vanaf groep 5. De nadruk in deze methode ligt op het spreken en het luisteren. De leerlingen krijgen een 
beperkte woordenschat aangeboden. 

Muziek
Muziek wordt vanaf groep 3 t/m 7 gegeven door een vakleerkracht. Een half uur per week krijgen de 
kinderen de gelegenheid om muziek te maken: samen zingen, spelen op staaf- en ritme-instru men ten, 
volksdansen, enz. Ook leren ze hoe je muziek moet noteren. Meester v.d. Put is aan onze school verbonden 
als muziekleerkracht. Hij geeft les op vrijdag. Daarnaast werkt de heer v.d. Put ook mee aan de maand-
sluitingen en andere vieringen.

Handvaardigheid en tekenen
Met handvaardigheid en tekenen laten we verschillende beeld elementen aan de orde komen, zoals: vorm, 
ritme, kleur, compositie, etc. Daarnaast is er een opbouw in materialen en technieken. Naast het product 
is het proces erg belangrijk. Het gaat erom dat de leerling zijn eigen creativiteit ontdekt en spelenderwijs 
diverse tech nieken en materialen leert hanteren. Daarnaast kennen we de crea-middagen. In een aantal 
blokken per jaar wordt op een middag een variatie aan materialen en technieken aangeboden met 
medewerking van ‘crea-ouders’. 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Op school werken wij met de methode ‘Kanjertraining’. Met behulp van deze methode wordt er struc-
tureel gewerkt aan de sociaal emo tionele ontwikkeling van alle kinderen. Op basis van rollenspel leren 



14 schoolgids 2015 - 2016

kinderen om te gaan met hun gedrag. De lessen sociaal emotionele ontwikkeling kunnen worden aan gepast 
aan de situatie in de klas. Op deze wijze proberen wij de kinderen de juiste aanpak te bieden, die ze nodig 
hebben. Op school zijn alle (vaste) leerkrachten bevoegd om de ‘Kanjertraining’ te geven in de klas. Als 
een klas wat extra ondersteuning moet hebben op sociaal emotioneel gebied, wordt de hulp in geroepen 
van de preventief ambulant begeleider van het Samenwerkingsverband, Wim Zonnen berg. Deze ondersteunt 
de leerkracht en biedt, indien nodig, een sociale vaardigheidstraining aan en / of doet groepsvormende 
activiteiten met de klas. 

3.3.3 Overige lesactiviteiten

Computerondersteunend onderwijs
Vanaf groep 1 wordt de computer in de klas ingezet ter ondersteuning van vakken als taal, rekenen en 
wereldoriëntatie. Er is o.a. software voor Taal Journaal en Pluspunt. Enkele programma’s zijn: Schatkist, 
Bas gaat digitaal, Geobas-topo en Ambrasoft. De leerlingen ont wikkelen verder vaardigheden in het 
tekstverwerken en het gebruik van internet. In groep 8 kunnen de leerlingen hun type-diploma via de 
computer halen.

Huiswerk
Vanaf groep 4 komt het voor dat leerlingen thuis aan een opdracht moeten werken. Soms gaat het om 
rekenen of taal dan weer zijn het repetities voor aardrijkskunde of geschiedenis. Naast extra oefening, zoals 
spellingsoefeningen door middel van woordpakketten, heeft huiswerk maken vooral een voorbereidend 
karakter met het oog op het voortgezet onderwijs. Staan voor een opdracht, discipline en zelfstandigheid 
zijn begrippen die hierbij een rol spelen. Omdat dit voor onze leerlingen een leerproces is hopen we dat 
u als ouders de kinderen daarin thuis ook wilt ondersteunen. 

Kring- en klassengesprekken
Doel: de kinderen o.a. leren op de juiste wijze naar elkaar te luisteren. Regels die we daarbij hanteren zijn 
doorgaans in alle groepen gelijk. Het onderwerp is afkomstig uit de belangstellingssfeer van het kind. De 
leerkracht begeleidt het gesprek. 

Spreekbeurten
Om de spreekvaardigheid en zelfstudie te bevorderen laten wij de leerlingen vanaf groep 5 spreekbeurten 
houden. Dit kan n.a.v. een eigen onderwerp, een opgegeven onderwerp of een gelezen boek.
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Kleutergymnastiek
Als het goed weer is spelen de kleuters buiten. Buiten spelen is een onderdeel van de kleutergymnastiek. 
Bij slecht weer gymmen de kleuters binnen. In verband met de hygiëne dragen de kinderen gymschoenen. 
Omdat we ze regelmatig gebruiken, houden we de schoenen graag op school. Het uit- en aankleden voor 
en na het gymmen in het speellokaal, is altijd een probleem. Dit neemt veel tijd in beslag. Als de kinderen 
dit zelf kunnen, komt dit de kleuter gymnastiek ten goede. Misschien kunt u ook thuis oefenen, zodat we 
de tijd op school optimaal aan bewegen kunnen besteden? 

Gymnastiek voor groep 3 t/m 8
De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal aan de Piersonstraat, vlak achter de 
school. De leerlingen gaan lopend naar het gymnastieklokaal. Wilt u voor deze gymlessen uw kind een 
sportbroekje en shirt of een gympakje meegeven? Verder is het verplicht gymschoenen te dragen i.v.m. 
het oplopen van wratten. Voor de tijden van de gymnastieklessen: zie 10.1 ‘Schooltijden’.

Zwemmen
Groep 6 krijgt op maandagmorgen volgens een vast zwemplan zwemles in De Brake. Telkens wanneer de 
kinderen een aantal vaardigheden beheersen, kunnen ze voor een zwemdiploma af zwemmen. Voor de 
tijden: zie 10.1 ‘Schooltijden’.

Sportdag
Voor de groepen 7 en 8 is er op Koningsdag een sportmorgen of -middag op ‘De Wiltsangh’. 

3.3.4 Andere schoolse activiteiten

Themadiensten
Elk schooljaar worden in de kerken in Nunspeet twee themadiensten gehouden. In samenwerking met de 
kerken wordt dan een bepaald thema behandeld. Een week lang horen de kinderen verhalen over het 
thema, leren daarbij behorende liederen en maken een werkstuk. Predikanten bezoeken de scholen en 
praten met de kinderen over het thema. Op zondagmorgen staat het thema centraal in de kerk diensten. 
De gemaakte werkstukken kunt u bekijken in de kerk die u bezoekt. De themadienst op zondagmorgen 
is dus een afsluiting van de themaweek. 

Startdienst
We houden ieder schooljaar met alle kinderen, ouders en leerkrachten op de dinsdag in de eerste schoolweek 
een startdienst. In die dienst danken we God voor het afgelopen jaar en de voorbije vakantieperiode. En 
we bidden om een zegen voor het nieuwe jaar. Ieder jaar verzorgt één van de scholen het programma van 
deze bijeenkomst.

Project
Eén keer per twee jaar wordt er met alle groepen aan één project gewerkt. In een teamvergadering wordt 
een onderwerp gekozen en besproken. In het tussenjaar stellen we in het voorjaar het thema ‘Lentekriebels’ 
aan de orde. Dit houdt in een campagne rond relaties en sexualiteit. In het cursusjaar 2015 - 2016 is ‘Lente-
kriebels’ weer aan de beurt.

Excursies
Voor zover dit bij het lesprogramma aansluit, maken sommige groepen excursies naar interessante 
instellingen in de omgeving, zoals de bibliotheek, een bezoek aan het Zandenbos o.l.v. de recreatiegids en 
excursies tijdens een project. 

Dierendag (4 oktober)
Op Dierendag mogen de kinderen van groep 1 t/m 3 knuffeldieren meebrengen naar school. In de andere 
groepen wordt in de natuur lessen aandacht geschonken aan deze dag. Wanneer dat in de opzet van een 
les past kan de leerkracht vragen om een huisdier mee te nemen. Voor het welzijn van de dieren, zeker 
tijdens hun ‘verjaardag’, zijn we terughoudend met het zomaar meenemen van dieren.

Sinterklaasfeest
5 december bezoekt de Sint met zijn knechten de Petraschool. Zij worden op het schoolplein ontvangen 
en toegezongen. Vervolgens brengen zij een bezoek aan alle groepen. De kinderen van de groepen 1 t/m 
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4 krijgen een cadeautje van de ouderraad. Vanaf groep 5 worden er in de groepen lootjes getrokken en 
kopen de kinderen voor elkaar een cadeautje ter waarde van ongeveer € 5,-. Het gaat daarbij in de eerste 
plaats om de originele verpakking en een mooi gedicht.

Vieringen
Ieder jaar besteden we uitgebreid aandacht aan de vieringen rondom Kerst, Pasen en Hemelvaart en 
Pinksteren. Wij vinden het belangrijk om één keer per jaar één viering samen met ouders, broers en 
zussen of andere familieleden te houden. Onze school heeft echter geen geschikte ruimte voor een 
samenkomst van zoveel mensen. Daarom maken we gebruik van de Sionskerk aan de Treubstraat. De 
andere vieringen vinden plaats in de eigen groep. De leerkrachten en kinderen maken hiervoor een 
speciaal programma. Dit schooljaar willen we een Paasviering houden. U krijgt hiervoor een uitnodiging. 
Naast deze vieringen besteden we ook aandacht aan bid- en dankdag. Ook houden we met de kinderen 
regelmatig een maandsluiting.

Koningsdag
De invulling van de Koningsdag gaat weer als volgt: De dag van de Koningsspelen: ’s morgens Koningsspelen 
voor de kinderen van groep 1 t/m 6 op het plein. ’s Middags voor de kinderen van groep 7 en 8 sport op 
De Wiltsangh. En voor de Koningsdag zelf geldt: VRIJ. De Oranjevereniging stelt een feestprogramma samen. 
De ouderraad versiert samen met enkele ouders van groep 1 t/m 3 een grote wagen, waarmee deze groepen 
naar de aubade gaan.

Ouders, leerlingen en leerkrachten maken steeds meer gebruik van deze week voor een korte vakantie en 
kunnen daarnaast tijdens een vakantieperiode niet worden ingezet. Vandaar dat meedoen met deze 
festiviteiten op vrijwillige basis gebeurt. 

Verjaardagen
We willen de verjaardagen van de jarigen vanaf dit schooljaar anders gaan vieren: Er wordt voor de jarige 
in de eigen klas gezongen en alleen de kinderen in de eigen klas worden getrakteerd. De jarige gaat níet 
meer de klassen rond. Wel krijgt iedere jarige een mooie felicitatiekaart met daarop de namen van alle 
juffen en meesters.
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Schoolreis
In samenwerking met de ouderraad worden er schoolreizen georga niseerd. De kleuters maken een 
uitstapje in de omgeving. Hierbij hebben we altijd veel hulp van ouders voor de begeleiding en het vervoer. 
De kinderen van de andere groepen gaan vaak met een bus naar diverse bestemmingen in het land. 
Informatie over de reizen en de kosten hiervan worden u van tevoren meegedeeld. Helaas worden de 
kosten voor een dagje uit steeds hoger. Daarom geeft onze ouder raad ook een bijdrage per leerling voor 
het uitstapje. 

Schoolkamp
De kinderen van groep 8 gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op schoolkamp. Onder 
begeleiding van enkele leerkrachten en ouders verblijft de groep op een kampeerboerderij. 

Afscheidsavond groep 8
Op de laatste maandag van het schooljaar organiseert groep 8 een afscheidsavond, samen met ouders, 
leerkrachten en ouderraad. Al vele jaren was een belangrijk programmaonderdeel de musical. Of dat dit 
jaar ook zo is, is nog niet duidelijk. We bespreken nog verschillende opties.

Buitenschoolse sportactiviteiten
Ook in de buitenschoolse sfeer doen we, bij voldoende belangstelling, mee aan verschillende sportactiviteiten. 
Niet altijd vinden deze activiteiten plaats in schoolverband, soms kunnen kinderen indivi dueel inschrijven. 
We doen o.a. mee met: voetballen, korfballen, tafeltennis en de avondvierdaagse. Voor deze buitenschoolse 
activiteiten geldt dat de kinderen alleen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van ouders mee doen.

We vinden het fijn als u uw belangstelling toont om onze leerlingen aan te moedigen. Data en tijden leest 
u op de Activiteitenkalender of in de Petrapraat. Als er ouders zijn die een team willen en kunnen trainen 
dan horen we dat graag.
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4.1 De aanmelding van nieuwe leerlingen

Jaarlijks houden we met alle CNS scholen de laatste maandag van januari de ‘open dag’. U bent dan in de 
gelegenheid om ’s morgens, samen met uw kind, de school ‘in bedrijf’ te zien. In principe kunt u natuurlijk 
het hele schooljaar door een leerling aanmelden op onze school. Via advertenties in de plaatselijke bladen 
wordt de juiste datum bekendgemaakt.

Op deze dag kunt u: 
-  kennismaken met directie, leerkrachten en ouderraad 
-  een kijkje nemen in de school en uw vragen stellen
-  een inschrijfformulier invullen 

We willen voluit christelijke school zijn, de toelating is echter niet afhankelijk van geloofsovertuiging. 
Ouders dienen wel de grondslag en doelstelling van de school te respecteren.

4.2 De ontwikkelingen en vorderingen van het kind

4.2.1 Handelingsgericht werken
Het is van het grootste belang dat het onderwijs goed op ieder kind wordt afgestemd. Daarom volgt het 
team vanaf 2011 een cursus Handelingsgericht Werken (HGW). Door middel van het volgen van deze 
cursus willen we ons onderwijs en de benadering van de kinderen aanpassen. Handelingsgericht werken 
(HGW) is een werkwijze voor het hele schoolteam m.b.t. het omgaan met (zorg)leerlingen en hun ouders. 
Uitgangspunt bij HGW is: wat heeft dit kind bij deze leerkracht in deze klas nodig om goed te kunnen 
functioneren? Dus niet denken ‘Wat heeft dit kind’ maar juist ‘Wat heeft dit kind nodig?’ nodig van zijn 
omgeving: op school en in de thuisomgeving en welke aanpak heeft een positief effect? Met behulp van 
HGW willen we de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van de kinderen verbeteren. We willen 
nog beter leren rekening houden met de verschillen tussen de leerlingen op onze school. Handelingsgericht 
Werken is een manier van werken die sterk de nadruk legt op een planmatige aanpak op schoolniveau. 

De kinderen4
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Belangrijk is ook dat we allemaal volgens een vast stappenplan werken.
1. We kijken goed naar de kinderen en hun werk (waarnemen).
2.   Deze informatie zetten we op een rijtje en we kijken wat ze nodig om zich verder te ontwikkelen 

(begrijpen).
3.  Met deze kennis maken we een plan van aanpak (plannen).
4. Vervolgens gaan we ook daadwerkelijk aan de slag (realiseren).
5 / 1.  Na verloop van tijd evalueren we of we de geplande doelen ook gehaald hebben (waarnemen). Waar 

nodig passen we de plannen weer aan en gaan we opnieuw aan het werk (een vaste cyclus dus).

In de benadering vraagt het van ons een andere manier van denken: wat heeft het kind van mij als 
leerkracht nodig om de volgende stap in zijn / haar ontwikkeling te maken. Minder denken in termen van 
problemen en moeiten (belemmerende factoren), maar meer in mogelijkheden en kansen (stimulerende 
factoren). Wat kan het kind al wel en hoe borduren we daarop voort?
Ouders zijn daarom van groot belang. U kent uw kind immers het beste. Op enig moment zullen we dan 
ook vast gebruik maken van die deskundigheid. 
Binnen Handelingsgericht Werken zijn een zevental uitgangspunten die voor de hele school erg belangrijk. 

Zeven uitgangspunten
De zeven uitgangspunten van HGW zijn: 
1.  Onderwijsbehoeften staan centraal; We kijken naar wat een kind nodig heeft om de volgende stap te 

maken en handelen er zoveel mogelijk naar.
2.  Het gaat om afstemming en wisselwerking; Een kind ontwikkelt zich in interactie met zijn ouders, 

leerkracht en andere kinderen. Een leerkracht beïnvloedt bijvoorbeeld een kind (zij weet het te 
motiveren tot lezen) en als dit lukt (het kind leest gemotiveerd), dan beïnvloedt het kind weer zijn 
leerkracht (zij is blij dat het haar gelukt is en gaat enthousiast verder met deze leerling).

3.  De leerkracht doet ertoe; binnen de school is zij de belangrijkste factor die invloed heeft op leerlingen.
4.  Positieve aspecten zijn van groot belang; we kijken naar wat het kind wel kan. Minder denken in 

termen van problemen en moeiten (belemmerende factoren), maar meer in mogelijkheden en 
kansen (stimulerende factoren).

5.  We werken constructief samen; vanaf het begin wordt er samen gewerkt met het kind, de ouders, 
leerkrachten en begeleiders. We kijken naar de wisselwerking tussen kinderen, hun ouders, hun groep 
en de leerkracht. De leerkracht stemt het handelen hierop af.

6.  Ons handelen is doelgericht; iedereen heeft kwaliteiten. We zijn op zoek naar mogelijkheden van 
kinderen, ouders en de leerkracht.

7.  De werkwijze is systematisch en transparant. We werken syste matisch en zijn open en duidelijk naar 
elkaar; kind, ouders, leerkracht en begeleiders.

U, als ouder, bent ervaringsdeskundige: u kent uw kind het langst en het best. Onze vraag is: ‘Help ons uit 
te vinden wat er aan de hand is en hoe we uw kind het beste op school kunnen ondersteunen.’
De leerkracht is onderwijsprofessional: hij / zij kent het kind als leerling het beste: hij / zij ziet de 
werkhouding van het kind, weet hoe het leren gaat en ziet hoe het kind omgaat met de andere leerlingen.
Door de samenwerking wordt er gebruik gemaakt van elkaars expertise en kan er samen met het kind 
gezocht worden naar wat het kind nodig heeft om goed te kunnen functioneren.
Veel van die uitgangspunten worden al toegepast op de Petraschool. Toch willen we deze uitgangspunten 
nog concreter gaan inpassen in onze organisatie.

4.2.2 Het volgen van de leerling
Op de Petraschool werken we aan de verwezenlijking van voor ons haalbare doelen. Om te kijken of dit 
lukt volgen we de ontwikkelingen van de kinderen met behulp van een leerlingvolgsysteem. Dit bestaat 
uit het doen van observaties, gesprekjes met kinderen, het maken van toetsen die bij een methode horen 
en een aantal landelijk genormeerde toetsen (die niet aan onze lesmethoden gebonden zijn) om de 
ontwikkelingen ook landelijk te kunnen vergelijken. Voor een beoordeling van de ontwikkeling van de 
kinderen betrekken we naast de resultaten van deze toetsen ook andere criteria, zoals schriftelijke en 
mondelinge overhoringen, resultaten van werkstukken, spreekbeurten, en dergelijke. Ook werkhouding 
en sociaal gedrag spelen in de beoordeling een belangrijke rol. Het gaat immers niet alleen om kennis bij 
de ontwikkeling van een kind. Alle resultaten en beoordelingen samen, worden verwerkt in observatie-
lijsten en rapporten. In de rapporten die de kinderen mee naar huis krijgen maken we gebruik van cijfers 
en woorden. Van iedere leerling wordt een dossier aangelegd. Als een kind de school verlaat, wordt een 
onderwijskundig rapport opgesteld ten behoeve van de volgende school.

realiseren waarnemen

plannen begrijpen
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4.2.3 De rapportage
De vorderingen van onze leerlingen kunnen met de leerkracht besproken worden tijdens de ouder-
gesprekken op school. Deze worden enkele keren per jaar georganiseerd. U krijgt hiervoor een uitnodiging. 
De gesprekken vinden plaats aan de hand van gegevens uit ons leerlingvolgsysteem en rapporten. Voor 
de leerlingen uit de groepen 1 en 2 zijn dat o.a. de observatielijsten. Via de overdrachts kaarten van de 
peuterspeelzaal krijgen we bij aanmelding al een beeld van het kind.

Voor leerlingen van groep 1 en 2 wordt twee keer per jaar een observatiekaart ingevuld (januari en juni). 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport. Tijdens de ouder-gesprekken heeft 
u de gelegenheid om met de leerkracht over het rapport te praten, voordat ze aan de kinderen worden 
meegegeven. 

4.3  De speciale zorg voor kinderen met specifieke problemen

4.3.1 Cirkels van zorg
In de achterliggende jaren is de leerlingenzorg een steeds belangrijker gegeven geworden binnen onze 
scholen. Immers juist leerlingen, die om wat voor reden dan ook in de problemen komen verdienen onze 
extra aandacht. In de notitie ‘Leerlingenzorg CNS’ hebben we hierin een stuk eenheid en uniformiteit 
aangebracht. In de notitie gaan wij uit van de cirkels van zorg.

De eerste cirkel: de groep
In de groep is het kind dagelijks aanwezig. Daar ligt dan ook het eerste en belangrijkste aangrijpingspunt 
voor de leerlingenzorg. Dat betekent, dat de leerkracht verantwoordelijk is voor de zorg. De leerkracht 
geeft goede instructie en draagt zorg voor goed klassen management, zodat hij / zij binnen de groep de 
leerlingen, die extra zorg nodig hebben, kan helpen. Daarvoor moet de leerkracht met het leerlingvolg-
systeem de leerlingen volgen en zonodig handelings plannen opstellen.

De tweede cirkel: de school
Voor extra ondersteuning kan de leerkracht terugvallen aop de Intern Begeleider (IB). Die heeft extra 
kennis in huis en weet wegen om leerlingen extra hulp te bieden. De IB-er kan zonodig ook advies 
inwinnen bij de leerlingbegeleidster van Expertise Centrum Adapt. Bovendien vindt twee keer per jaar 
een zgn. LOB (Leerlingen Overleg Breed) plaats. Dat is een overleg tussen tussen de IB-er, de leerlingen-
begeleidster van EC Adapt, de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werker. Uiteraard worden voor dat 
overleg de procedures zorgvuldig gevolgd.

De derde cirkel: de vereniging
Binnen CNS komen IB-ers samen in het IB-netwerk. Hier wisselen ze gegevens en ervaringen uit. Ze geven 
elkaar adviezen en werken samen aan hun kennis van zaken. De leerlingbegeleidster van EC Adapt is 
hierbij aanwezig. Als onze school niet aan de onderwijsbehoeften van een kind tegemoet kan komen, kan 
er gekeken worden of dit op één van onze andere CNS scholen wel mogelijk is.
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De vierde cirkel: Samenwerkingsverband… OZKNV (Onderwijszorgkoepel Noord Veluwe)
Deze cirkel is van belang, want als alle hulp niet het gewenste effect heeft, kan in goed overleg tussen ouders, 
school een de leerlingbegeleidster besloten worden dat een kind naar het Speciaal (Basis) Onderwijs wordt 
overgeplaatst. 

4.3.2 Extra zorg in de groep
Wij vinden dat de zorg rondom de kinderen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het hele team. 
Daarom helpen we elkaar en vragen collega’s mee te willen denken bij het vinden van op lossingen. De 
speciale zorg begint bij de leerlingbespreking waar het kind door de groepsleerkracht wordt aangemeld. 
In overleg met onze Intern Begeleider wordt vastgesteld welke extra begeleiding het kind zal krijgen. 
Uitgangspunt is om goed te kijken wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Soms 
is het nodig dat de intern begeleider het kind op bepaalde onderdelen test om een duidelijk beeld te 
krijgen waar de problemen precies liggen. Indien nodig wordt samen een handelingsplan gemaakt. We 
vinden het belangrijk dat ouders of verzorgers van het kind vanaf het begin betrokken zijn bij deze 
speciale zorg. Zij kunnen ons helpen bij het zoeken naar oplossingen en het maken van keuzes.

4.3.3 Verlengde kleuterperiode
Volgens de wet op het basisonderwijs moeten kinderen in principe in 8 jaar tijd de basisschool kunnen 
doorlopen. Dit is ook ons uitgangspunt. In speciale gevallen zal dit na overleg met de ouders 9 aan-
eensluitende jaren kunnen zijn. Door aanmelding van uw kind vraagt u aan ons om op een verantwoorde 
wijze onderwijs te geven aan uw kind. Om dat goed te kunnen doen, vinden wij dat kinderen minstens 
twee jaar over groep 1 en 2 moeten doen. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het onze school bezoeken 
en wordt het geplaatst in groep 1. Wanneer uw kind korter dan een schooljaar in groep 1 zit, wordt het 
volgende schooljaar weer in groep 1 gestart. Het kan zijn dat uw kind zich zodanig ontwikkelt, dat een 
doorstroming naar groep 2 verantwoord is. Met name de kinderen die tussen oktober en januari jarig zijn, 
komen voor deze doorstroming in aanmerking. De beslissing over doorstroming naar een volgende groep 
is gebaseerd op diverse ontwikkelingsnormen die staan verwoord in het schoolbeleid met betrekking tot 
over gangsnormen. 

Uw kind wordt het gehele jaar door geobserveerd aan de hand van het volgsysteem ‘KIJK’. Daarnaast 
worden ook diverse toetsen af genomen. Hierdoor krijgen wij een beeld van de ontwikkeling van een kind. 
De kinderen die tussen oktober en januari jarig zijn, worden in de leerling-besprekingen apart besproken 
en zonodig nader geobserveerd en / of getoetst.
Aspecten ter beoordeling zijn: taakgerichtheid, concentratie, zelfstandigheid en motorische, sociaal-
emotionele en cognitieve ontwikkeling (beginnende geletterdheid en beginnende gecijferd heid), 
ruimtelijke oriëntatie en (mondelinge) taalontwikkeling. 
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Wanneer uw kind het vereiste niveau voor de volgende groep nog niet bereikt heeft, vinden wij het 
noodzakelijk dat de kinderen een verlengde kleuterperiode krijgen. Hierbij verwijzen we naar het beleid 
van de school welke leerlingen overgaan van groep 1-2 en groep 2-3 (zie overgangs-protocollen groep 1-2 
en groep 2-3).

Wij zijn van mening dat geen kind gelijk is, dus is er geen standaard leeftijd te noemen voor een overgang. 
Het ene kind ontwikkelt zich nu eenmaal anders en / of sneller dan het andere kind. Deze overgang heeft 
tegenwoordig dus minder te maken met de leeftijd, maar meer met de ontwikkeling die het individuele 
kind heeft door gemaakt. De beslissing om een kind een verlengde kleuter periode te geven of een kind 
vervroegd te laten doorstromen, wordt in goed overleg met ouders en onder invloed van de opvattingen 
van de ouders, genomen door de school.

4.3.4 Vervroegde doorstroming
Vervroegde doorstroming houdt in dat de leerling eerder dan gebruikelijk naar een volgende groep gaat. 
De inspectie geeft aan dat leerlingen die tussen 1 oktober en 1 januari 6 jaar worden en na 1,5 jaar in 
groep 3 beginnen, niet vallen onder de groep vervroegde doorstromers. Dit sluit aan bij het uitgangspunt 
van ons protocol (hoog) begaafdheid: er is bij kleuters alleen sprake van vervroegde doorstroming als de 
leerling jarig is na 31 december en de kleuter nog geen anderhalf jaar in groep 1-2 heeft gezeten op het 
moment dat het nieuwe schooljaar begint. Omdat vervroegd doorstromen een ingrijpende maatregel is 
en om weloverwogen tot een beslissing te komen of vervroegde doorstroming een goede optie is, 
hanteren we criteria, die staan omschreven in het protocol (hoog)begaafdheid.
Vervroegde doorstroming is alleen gewenst als zowel de leerling als de school voldoen aan de gestelde 
criteria. Deze criteria hebben te maken met het niveau en de capaciteiten van de leerling, maar ook met 
de beperkingen waar we als school mee te maken hebben.

Tenslotte merken we op dat vervroegd doorstromen alléén nooit voldoende is als maatregel: ook na overslaan 
van een groep zal aanpassing (in meer of mindere mate) van het lesprogramma nood zakelijk zijn.
In alle gevallen is het erg belangrijk dat er tussen de leerkracht en de ouders steeds goed overleg is, zodat 
duidelijk is hoe de ont wikkelingen zijn.

4.3.5 Protocol hoogbegaafdheid
Op de Petraschool wordt gewerkt met een protocol hoog begaafd heid. De doelstelling van het protocol 
is om (hoog)begaafde leer lingen met plezier naar school te laten gaan, hen leren te leren en zich in te 
spannen voor hun werk om onderpresteren te voorkomen. Het protocol is met name gericht op: 
signalering, diagnosticering en begeleiding van (hoog)begaafde kinderen met passende leerstof en goede 
pedagogische begeleiding. Er zijn verschillende momenten waarop de signalering van (hoog)begaafde 
leerlingen kan plaats vinden. Van belang is dat de signalering vroeg tijdig plaatsvindt. We maken gebruik 
van het Digitaal Handelings protocol Hoogbegaafd heid, een interactief instrument dat de school 
ondersteunt bij de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen.
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4.3.6 Plusklas
Binnen CNS hebben we een bovenschoolse ‘Plusklas’. Deze klas is bedoeld voor kinderen uit groep 5, 6 en 
7 die meer- of hoogbegaafd zijn. In de Plusklas wordt meer uitdaging gegeven en komen we tegemoet aan 
de specifieke leerbehoefte. Na overleg tussen school en ouders meldt de IB-er van een school de leerling 
aan bij een toelatingscommissie die beoordeelt of de leerling voor plaatsing in aanmerking komt. Als de 
commissie besluit tot toelating bezoekt het kind gedurende één morgen per week de bovenschoolse 
plusklas. 

Vorig schooljaar is er gestart met een tweede Plusklas: voor kinderen vanaf groep 4 (3 middagen per 
maand). Doel van de plusklas is dat de leerlingen in de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken zich aan 
elkaar kunnen spiegelen, zich verder kunnen ontwikkelen, hun zelfvertrouwen kunnen verbeteren en de 
natuurlijke drang om te leren (weer) opbouwen. 
Ook het onderdeel studievaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen komt elke 
week aan bod. Iedere leerling werkt hierbij op zijn eigen niveau en zet zich ook in om met elkaar een 
ontdekkende, lerende omgeving te vormen. De kinderen werken bovendien met behulp van zelfopgestelde 
leerdoelen en zijn veel ontdekkend bezig. Op deze manier ontwikkelen we vaardig heden die zij nodig 
hebben om op een zelfstandige en kritische manier met de leerstof om te gaan en zich optimaal te kunnen 
ontwikkelen op ieder gebied. Ook op gebieden waar zij nog wat meer moeite mee hebben. Zo kunnen we 
als school voor ieder kind een lerende en stimulerende omgeving vormen.

4.3.7 Dyslexie
Een belangrijke verantwoordelijkheid van school is dat alle kinderen leren lezen. Als school willen wij 
bereiken, dat alle kinderen aan het eind van groep 8 teksten kunnen lezen van niveau AVI 9. Alle 
groepen werken volgens het landelijke Protocol leesproblemen dyslexie. De toetskalender volgt de 
signaleringsmomenten.
Wanneer uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat uw kind in halfweg groep 3, ondanks intensieve begeleiding, 
een grote achterstand heeft bij het lezen en / of spellen (Cito-score E bij lezen, spelling en begrijpend 
lezen) kan er sprake zijn van dyslexie.
Uit het dossier van de school moet blijken dat het een hardnekkige achterstand is, die ook na een 
intensieve begeleiding door de school blijft bestaan. Ook mag er geen sprake zijn van andere belemme-
ringen, zoals gedrags- of leerstoornissen of een psychische stoornis. 
Naar aanleiding van eventuele aanvullende lees- en spellingtesten van de intern begeleider, wordt samen 
met de leerlingbegeleider van EC Adapt bepaald of er een nader onderzoek naar dyslexie plaats zal vinden 
of niet, zodat er eventueel een dyslexieverklaring voor uw kind afgegeven kan worden.

Mocht uw kind de diagnose ernstige dyslexie krijgen en hij / zij ná 1 januari 2000 geboren is, dan is het 
zelfs mogelijk dat uw zorg verzekeraar een behandeling van uw kind buiten school gaat ver goeden (één 
keer per week, drie kwartier). Als u voor deze vergoeding van een behandelaar (van Centraal Nederland) 
in aanmerking wil komen dan moet u deze aan de hand van de dyslexieverklaring zelf bij uw zorgverzekeraar 
aanvragen. Voor het slagen van de behande ling is de betrokkenheid en inbreng van zowel school als die 
van de ouder(s) wel van groot belang en zal van het kind en hun ouder(s) een behoorlijke inspanning 
vergen. De school ontvangt geen ver goeding om bij te dragen in de behandeling. Daarom zullen de 
begeleidingsactiviteiten op het behandelcentrum en thuis plaatsvinden.

Als uw kind een lichte vorm van dyslexie blijkt te hebben, zal de school (eventueel in overleg met de 
schoolbegeleider en het kind) een plan van aanpak opstellen, voor een behandeling van het kind op 
school zelf. Dit plan zal dan met de ouders besproken worden. 
Het is de bedoeling dat dyslectische kinderen in de klas worden begeleid door de eigen leerkracht. Alleen 
in bijzondere gevallen zullen kinderen buiten de groep geholpen worden: voor intensieve lees- en 
spellingsinstructie, voor begeleiding op sociaal emotioneel terrein en voor het leren gebruiken gebruik 
van software (Kurzweil). Kurzweil is een computerprogramma, dat dyslectische kinderen ondersteunt in 
het volgen van de leerstof in de klas. 

4.3.8 De orthotheek
We hebben op school een orthotheek. Dat is een soort bibliotheek met materialen bestemd voor 
kinderen met leer- en / of sociaal-emotionele problemen. Ook voor meer begaafde kinderen is materiaal 
voorhanden. Leerkrachten maken in overleg met de intern begeleider gebruik van deze orthotheek voor 
hun hulpprogramma’s.
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4.4 Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 van kracht en zorgt voor een aantal veranderingen. 
Scholen krijgen een zorgplicht en de landelijke indicatiestelling met de daarbij behorende rugzak-
financiering zijn vervallen. Wat betekent dit? Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. 
Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen school, een andere 
reguliere basisschool of een speciale school binnen de regio regelen. De school heeft dus de zórgplicht. Als 
extra ondersteuning gewenst is, regelt de school dit zelf in de klas, of op een andere basisschool (lichte 
ondersteuning). Ook kan een kind op een speciale school geplaatst worden. (zware ondersteuning) 
Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. Het accent verschuift 
van ‘wat heeft dit kind’ naar ‘wat heeft dit kind nodig’? De onderwijsbehoefte is dus meer uitgangspunt. 

Als een kind met een extra ondersteuningsbehoefte op de Petraschool wordt aangemeld verzamelen wij 
meer informatie over welke ondersteuning het kind nodig heeft. Dit gebeurt ook als het kind al op school 
zit en de extra ondersteuningsbehoefte pas later duidelijk wordt. Van u als ouder wordt verwacht dat u 
de informatie die u heeft, deelt met de school. Het leerling-dossier is een belangrijke bron van informatie. 
Soms is aanvullend onderzoek door een psycholoog of een orthopedagoog gewenst. De school vraagt 
daarvoor toestemming aan de ouders. Dit geldt ook voor het opvragen van informatie over uw kind bij 
andere instanties.
Scholen in het regulier- en speciaal onderwijs maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen in 
hun regio. Ze werken samen in zogenaamde regionale samenwerkingsverbanden. De Petraschool is 
aangesloten bij de Onderwijszorgkoepel Noord Veluwe (OZKNV). Binnen dit verband worden door alle 
aangesloten partijen afspraken gemaakt over afstemming van onderwijszorg en jeugdzorg voor kinderen 
en jeugdigen van 4 t/m 20 jaar.

De scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin geven ze aan welke onderwijs-
ondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel van de Petraschool 
staat op onze site. 

CNS heeft een uitgebreid plan opgesteld om invoering Passend Onderwijs maximaal kans van slagen te 
bieden:
1. Een scholingsplan voor alle leerkrachten.
2.  Iedere school krijgt een onderwijsassistent om leerkrachten te ondersteunen bij het bieden van zorg 

op maat.
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3.  Er worden plannen gemaakt om de huisvesting zodanig te verbeteren dat het voldoet aan de eisen die 
bij Passend Onderwijs horen.

Procedurele criteria CNS Nunspeet rondom mogelijke aanvraag Toelaatbaarheid speciaal Onderwijs 
en Speciaal Basisonderwijs
Onderstaand schrijven is te beschouwen als een tijdelijke maatregel. In afwachting van toekomstige 
ontwikkelingen zal er een definitieve procedure moeten worden ontworpen. 
Centraal staan: welbevinden van het kind en een passende onderwijsplek.

Er is sprake van een zorgvuldig gevoerde en compleet gedocumenteerde procedure waaruit duidelijk 
blijkt dat er sprake is van een handelingsgerichte aanpak. De volgende fasen van het onderwijscontinuüm 
zijn doorlopen:
Fase 1:  basiszorg in de groep
Fase 2:  aanvullende onderwijszorg binnen de school
Fase 3:  speciale onderwijszorg binnen de school (inzet van interne en externe expertise, m.n. schoolarts) 

Wanneer na doorlopen van fase 3 blijkt dat de school met dit arrangement niet het beste antwoord is op 
de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een kind, dan wordt gekeken of er een andere CNS-school 
of eventueel een school van een ander schoolbestuur wel een passende plek kan bieden: bespreking van 
de leerling tijdens een CNS IB-overleg (de aanvraag voor bespreking is schriftelijk geaccordeerd door 
ouders en school). IB-overleg formuleert een advies, algemeen directeur neemt een besluit.

4.5 Centrum voor Jeugd en Gezin Nunspeet

Onder deze naam werken diverse organisaties met de scholen samen om vragen over opvoeden en 
opgroeien, gezondheid en ontwikkeling te beantwoorden. De verpleegkundigen en de jeugdarts van de 
GGD, maar ook schoolmaatschappelijk werksters zijn aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers in scholen en de voorschoolse voorzieningen. 

4.5.1 GGD Noord- en Oost-Gelderland
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft als doelstelling de gezondheid, 
groei en ontwikkeling van 4 tot 19 jarige kinderen te bevorderen en te beschermen. Samen met ouders en 
school zorgen de medewerkers JGZ ervoor dat kinderen zich zo gezond mogelijk ontwikkelen. Dit gebeurt 
door preventieve gezondheidsonderzoeken en vaccinaties van kinderen, adviseren van ouders, 
ondersteuning van leerkrachten en samenwerking met andere instanties. De gezondheidsonderzoeken 
vinden plaats in groep 2 en groep 7. 
Soms zijn er tussentijds vragen over een kind bij de leerkracht of ouders. Over het gedrag, de opvoeding, 
gezondheid of ontwikkeling, cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch of op het gebied van spraak/taal. 
Dan kunt u contact opnemen met de GGD. 

Naam en contactgegevens van de GGD medewerkers:
Jeugdarts:   Mevrouw W. van Dongen 
Verpleegkundige:  Mevrouw D. Kralemann
Logopedist:   Mevrouw A. Smit

4.5.2 Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
De schoolmaatschappelijk werkster heeft regelmatig contact met de intern begeleid(st)er van school. Zij 
adviseert school met name bij vragen over de opvoeding en sociale emotionele ontwikkeling van 
leerlingen. Ook geeft het schoolmaatschappelijk werk begeleiding aan ouders en kinderen. Deze 
ondersteuning kan zowel op school thuis als op kantoor uitgevoerd worden. 
Voorbeelden waar het SMW voor wordt ingeschakeld zijn; kinderen die te maken krijgen met echt-
scheiding, versterken van sociale vaardigheden, tegengaan van pesten en opvoedingsondersteuning aan 
ouders. Zowel ouders als kinderen kunnen gebruik maken van de schoolmaatschappelijk werker. Het school -
maatschappe lijk werk geeft advies, kortdurende begeleiding en betrekt collega’s van meer gespecialiseerde 
hulp waar nodig. 
De begeleiding vanuit het schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin en is gratis.

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 46, 3840 AA Harderwijk 
Telefoon: 088 - 443 30 00
Oosteinde 17, Harderwijk
ggd@ggdnog.nl
www.ggdnog.nl

Naam en contactgegevens van de 
schoolmaatschappelijk werkster:
Ilse Hartman
i.hartman@cjgnunspeet.nl
06 - 13 96 84 07

mailto:ggd@ggdnog.nl
www.ggdnog.nl
mailto:i.hartman@cjgnunspeet.nl
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4.5.3 Centrum voor Jeugd en Gezin 
De intern begeleider kan via het schoolmaatschappelijk werk of de GGD een beroep doen op diverse 
professionals die actief zijn in Centrum voor Jeugd en Gezin in Nunspeet. Op die manier is de juiste kennis 
en ondersteuning beschikbaar voor ouders en kinderen. Ouders kunnen informatie over het Centrum 
voor Jeugd en Gezin vinden op www.cjgnunspeet.nl 

4.5.4 CJG - Zorg Advies Team 12- 
Het Zorg Adviesteam (ZAT) beantwoordt vragen van ouders of leerkrachten, waarbij meer kennis vereist 
is, dan direct aanwezig binnen de school. De intern begeleider kan een beroep doen op professionals die 
actief zijn in Centrum voor Jeugd en Gezin in Nunspeet.

4.5.5 De verwijsindex
Onze school maakt gebruik van de verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals 
van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs en mede-
werkers van de GGD) een signaal kunnen afgeven wanneer zij betrokken zijn bij de zorg voor een kind 
tussen 0 en 23 jaar. Het systeem koppelt de betrokkenen aan elkaar door uitwisseling van telefoonnummer 
en email-adres. In het systeem staat geen inhoudelijke informatie. 

Voor alle duidelijkheid: Alleen degene die de naam van een kind / jongere registreert kan die gegevens in de 
verwijsindex lezen. Niemand anders kan daar dus zomaar op kijken!

Als de school zorgen heeft over een kind / jongere, worden die eerst met de ouders besproken. Blijven er 
dan zorgen bestaan, dan kan de school het kind / de jongere registreren in de verwijsindex. De school mag 
dat doen zonder toestemming van de ouders. Wel zal de school deze stap bespreken met de ouders. Dit 
alles, zodat de benodigde hulp goed kan worden afgestemd op het kind / de jongere.

4.5.6 Logopedische screening 
Voor de 6 scholen die vallen onder CNS Nunspeet, zal in het schooljaar 2015 - 2016 de logopedische 
screening 5-jarigen weer worden uitgevoerd. Bij de screening kunnen 5-jarige kinderen op verzoek van 
ouders en / of leerkracht door de logopedist worden gezien. Met behulp van een logopedisch screenings-
instrument kijkt de logopedist naar de taal, de spraak, de stem, de luistervaardigheid en het mondgedrag. 
Het doel van de screening is eventuele logo pedische problemen op tijd te signaleren, zodat de gevolgen 
van deze problemen voorkomen of beperkt kunnen worden.
Voorafgaand aan deze screening ontvangt u een oudervragenlijst. Ook de leerkracht van uw kind ontvangt 
een soortgelijke vragenlijst. Dit helpt de logopedist een beter beeld van uw kind te krijgen. Als op één of 
meerdere vragenlijsten bijzonderheden zijn aangegeven, zal uw kind op school gescreend worden. 
Uiteraard alleen wanneer u hiervoor toestemming verleend. Wanneer op beide vragenlijsten geen 
bijzonderheden aangegeven zijn, zal bij uw kind geen logo pedische screening plaatsvinden. Over de 
uitslag van de screening wordt u achteraf schriftelijk geïnformeerd.

www.cjgnunspeet.nl


cns nunspeet 27

4.5.7 Medicijnverstrekking en medisch handelen
Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal te 
verhelpen zijn met eenvoudige middelen (hoofdpijn, buikpijn en dergelijke). Ook krijgt de school leiding 
wel eens het verzoek van ouders om hun kind de door de huisarts voorgeschreven medicijnen toe te 
dienen of een medische handeling te verrichten. In het algemeen is een leraar niet deskundig om een 
juiste diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudend heid is dan ook geboden. Ons uitgangspunt 
is dat een kind dat ziek is naar huis moet. De school zal in geval van ziekte altijd contact opnemen met de 
ouders om te overleggen wat er moet gebeuren. Mocht dat niet lukken, dan kan de leraar besluiten om, 
na overleg met een collega, zelf een eenvoudig middel te geven. Daarnaast moet hij inschatten of niet 
alsnog een arts geraadpleegd moet worden. Voor het verstrekken van medicijnen op verzoek en medisch 
handelen hanteert de school toestemmingsformulieren die u worden over handigd bij een aanvraag.

4.6 Expertisecentrum ‘Adapt’

Het expertisecentrum ADAPT in Zwolle heeft leerlingbegeleiders in dienst met verschillende deskundig-
heden. Onze school maakt op allerlei gebieden van hen gebruik, zoals begeleiding bij nieuwe onderwijs-
ontwikkelingen en individuele hulp en begeleiding van kinderen met leer- en / of gedragsproblemen. De 
leerkracht informeert altijd vooraf de betrokken ouders, voordat de hulp van het EC wordt ingeroepen. 
In het gezamenlijk overleg tussen ouders, school en een medewerker van het EC wordt nagegaan welke 
vormen van hulp of onderzoek het meest geschikt zijn. 

4.7 Pesten op school

Het kan best eens voorkomen dat kinderen geplaagd worden. Dat is niet zo erg omdat het, als onderdeel 
van het volwassen worden, kinderen helpt weerbaar te worden. Erger wordt het als een kind langdurig 
gepest wordt. Kinderen krijgen dan niet meer de kans om zichzelf te zijn, terwijl de schoolgang een 
verschrikking kan worden. Als u signalen van pestgedrag opvangt: geef dit dan door aan de leerkrachten.
Op de Petraschool is een pestprotocol ontwikkeld. Het pestprotocol omvat de volgende stappen: 

Als er sprake is van pestgedrag: 
Stap 1: Leerlingen worden gestimuleerd er eerst zelf (samen) uit te komen.

Stap 2: Leerling / leerkracht / ouder maakt melding van pestgedrag bij de groepsleerkracht. De leerkracht 
neemt iedere klacht serieus.

Stap 3: Groepsleerkracht houdt een verhelderings-gesprek: 
-  afspraken maken met beide partijen (eventueel m.b.v. ‘goed gedrag kaart’)
-  ouders van beide partijen worden telefonisch op de hoogte gesteld (indien nodig volgt een persoonlijk 

gesprek)
-  collega’s worden op de hoogte gebracht (o.a. met het oog op pleinwacht)

Stap 4: Groepsleerkracht houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest: 
-  naam van de pester wordt in de klassenmap genoteerd
-  eveneens: ‘de toedracht’ en de datum
  (Gegevens vormen concrete punten voor een eventueel gesprek met de ouders.)

Stap 5: Er worden sancties opgelegd aan de pester. 
- gesprek over bewustwording voor wat hij met het gepeste kind uithaalt.
- afspraken over gedragsveranderingen.
- met het oog op de gepeste: voortgangsgesprekken.

Stap 6: Een gesprek met beide ouders.
(De leerkracht heeft alle activiteiten vastgelegd in de klassenmap)

Stap 7: In overleg met de directie: deskundige hulp inschakelen.
In uiterste gevallen kunnen nog twee stappen gezet worden: 
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Stap 8: In overleg met directie en team: leerling tijdelijk in een andere groep plaatsen. Indien nodig en in 
overleg: leerling (tijdelijk) plaatsen op een andere school.

Stap 9: Laatste mogelijkheid: leerling schorsen of verwijderen.

4.8 Schorsing, verwijdering

Indien het gedrag van een kind zodanig is dat daardoor goed onderwijs belemmerd wordt of dat er 
onveilige, bedreigende situaties ontstaan, kan in overleg met de algemeen directeur een leerling voor een 
aantal dagen geschorst worden. Dit kan met name gebeuren als er sprake is van een dusdanige acute 
verstoring van de orde of rust op school dat het beter is dat de leerling voor een bepaalde periode niet op 
school komt. In uitzonderlijke gevallen kan een kind van school verwijderd worden. Dit gebeurt pas nadat 
de ouders en andere betrokkenen hierover gehoord zijn.
De directeur en de intern begeleider zullen dan hun uiterste best doen om voor deze leerling een andere 
school te vinden. 

4.9 Informatievoorziening gescheiden ouders

Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden, biedt de wet ons als school een duidelijke richtlijn 
wat betreft informatie verstrekking aan ouders. De school is verplicht beide ouders op gelijke wijze te 
informeren. Dus ook de ouder, die niet met het ouderlijk gezag is belast, heeft recht op informatie. De 
positie van beide ouders is dus gelijk. Onze werkwijze is als volgt: de school verstrekt informatie van o.a. 
rapporten en nieuwsbrieven aan de ouder waar het kind woont. Deze ouder dient de informatie door te 
geven aan de andere ouder. Desgevraagd, in uitzonderlijke situaties, geven wij de informatie direct aan de 
ouder, waar het kind niet woonachtig is. Als het verstrekken van informatie aan een van beide ouders niet 
is toegestaan (b.v. via een gerechtelijke uitspraak), moet het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie 
worden overlegd.
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5.1 Groepsindeling en gegevens personeel

Verdeling over de dagen, zie hoofdstuk 10.4

5.2 Duurzame Inzetbaarheid (DI)

De oude BAPO-regeling is van de baan. Daarvoor in de plaats is de regeling Duurzame Inzetbaarheid 
gekomen. Dit betekent dat alle leerkrachten 40 (of deels, indien parttime) uren beschikbaar krijgen om in 
te zetten ten gunste van een gezonde, duurzame eigen ontwikkeling. 
Leerkrachten vanaf 57 jaar krijgen daar 130 uur bij, die in de vorm van verlof opgenomen kan worden.

5.3 Specifieke taken

5.3.1 Activiteiten coördinator voor ICT
De activiteiten coördinator ICT is een leerkracht met een speciale taak ten aanzien van de ontwikkeling 
van de Informatie- en Communicatie Technologie binnen het onderwijs op onze school. Hij ziet toe op 
het gebruik van de computers, doet voorstellen voor nieuwe toepassingen, aanschaf van programma’s. 
Het systeembeheer wordt verzorgd door een extern bedrijf. Daarnaast stimuleert en helpt de coördinator 
andere leerkrachten bij het gebruik van de computer in hun groep of verzorgt een stukje scholing. Onze 
specialist op het gebied van ICT is dhr. G. Kruisselbrink (in dienst van CNS).

5.3.2 Interne begeleiding
De interne begeleider (IB-er) werkt aan de ontwikkeling van de zorg structuur op onze school en houdt 
toezicht op de zorg voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Dat kunnen leer lingen zijn met 
leer- of gedragsproblemen maar ook kinderen die meer aankunnen dan de basisstof die hen wordt 
aangeboden. Zij ondersteunt de leer krachten om extra zorg aan deze kinderen te besteden, begeleidt de 
leerkracht in het opstellen van handelings plannen, test waar nodig kinderen en is betrokken bij eventuele 

Personele zaken5

Groep Naam

1a/2a Mw. G. van Loo - van ’t Veen (MT)

Mw. D. Viets - Esselink

1b/2b Mw. L. den Boer - van Wijhe

Mw. H. Engeltjes - Stip

1c/2c Mw. J.G. v.d. Weg

Mw. J. Bakker - v.d. Werfhorst

3a Mw. M. Boeve - Vlijm 

Mw. V. Trouwborst - Heij

3b Mw. B.J. v. Bokhorst - v.d. Uithoorn 

Mw. K. Aarten - Zoet

4a Mw. A. Trap - Strijker

Mw. S. Blaauw - Holstege

4b/5b Mw. S. Hoek

Mw. J. Oosterhof - Noort

5a Dhr A. Westerbroek

Dhr. J. Foppen (MT)

6b Dhr. C. Korteweg 

Mw. J. Oosterhof - Noort

Groep Naam

7a Dhr. J.M. Heldoorn

Mw. V. Trouwborst - Heij

8a Mw. A. v.d. Beek-Koolhaas

Mw. K. Aarten - Zoet

7b/8b Mw. D. Hettema - van Helden

Dhr. J. Foppen (MT)

Muziek Dhr. G. v.d. Put

I.B. Mw. J.G. Hoff - Hienekamp (MT)

Mw. H. Engeltjes - Stip (OB)

Plusklas Mw. J. Pranger - Kroon

Onderwijs assistenten Mw. S. v.d. Ree - v.d. Bosch

Mw. J. Oosterhaven - Reezigt

Mw. J. Drost

Mw. A. Vinke

Conciërge Dhr. G.J. Bouw

Directeur Dhr. G. de Hoop

De directeur, de bouwcoördinatoren en de IB-er vormen het 
managementteam (MT).
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verwijzing van kinderen naar het speciaal onderwijs. De IB-er is voor leerkrachten en ouders op dit gebied 
een vraagbaak. Haar taak is er op gericht om de hulp aan leerlingen met leer- en sociaal-emotionele 
problemen zoveel mogelijk binnen de eigen school te helpen organiseren. De taak van intern begeleider 
wordt uitgevoerd door juffrouw Josephine Hoff. 

5.3.3 Zorgcoördinator onderbouw
De leerlingenzorg in de onderbouw vraagt steeds meer expliciete deskundigheid van de intern begeleider. 
Dit heeft ertoe geleid dat één van de onderbouwleerkrachten zich - naast de zorg voor haar groep - gaat 
bezighouden met de leerlingenzorg van speciaal de kleuters. Deze taak zal worden uitgevoerd door 
juffrouw Ernie Engeltjes. Zij richt zich vooral op de begeleiding van collega’s. In de begeleiding zal zij zich 
vooral richten op het voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Daarnaast zal haar aandacht gericht zijn 
op begeleiding op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling.

5.3.4 Bouwcoördinatoren
Op de Petraschool werken we met twee bouwcoördinatoren. In overleg ook met de MR hebben we hun 
taken en bevoegdheden op papier gezet, zodat ieder weet wat van hem of haar verwacht wordt. Samen 
met de IB-er en de directeur vormen zij het managementteam (MT). Het MT ontwikkelt beleid voor de 
Petraschool.
Onderbouwcoördinator:  Mw. G. van Loo - van ’t Veen
Bovenbouwcoördinator:  Dhr. J. Foppen

5.3.5 Onderwijsassistente
Op de Petraschoolzijn drie onderwijsassistenten aangesteld die de leerkrachten ondersteunen in de 
zorg voor de kinderen. Dit jaar hebben we een extra onderzoeksassistent toegevoegd aan de formatie, 
omdat we diverse grote groepen hebben. We hebben niet opnieuw voor een dertiende groep gekozen, 
maar voor extra handen in de klas door deze onderwijsassistent. Stagiaires worden eveneens ingezet 
om leerkrachten binnen en buiten de klas te onder steunen bij het extra begeleiden van leerlingen. Zij 
wordt eveneens ingezet bij de begeleiding van leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte (zie 
hoofdstuk 4.4).

5.4 Ziekte van de leerkracht

Wanneer een leerkracht ziek wordt, zal er vervanging worden gezocht. Kunnen we geen invaller krijgen, 
dan proberen we in eerste instantie intern naar een oplossing te zoeken. Het kan echter ook voorkomen 
dat een groep vrij gegeven moet worden. Hierbij zien we erop toe dat er geen kind vertrekt zonder dat 
bekend is dat er opvang is.
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6.1 Medezeggenschap 

In het kader van de Wet op de Medezeggenschapsraden kent CNS Nunspeet medezeggenschap toe aan 
het personeel dat in dienst is en aan ouders van de leerlingen die op school zitten. Bij de Vereniging CNS 
Nunspeet is de medezeggenschap geregeld bij: 
-  De Medezeggenschapsraad (MR)
-  De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Zowel de GMR als de MR bestaat uit een personeelsdeel en een ouderdeel. In de reglementen staan de 
bevoegdheden (instemming- en adviesbevoegdheden) beschreven.

6.1.1 Medezeggenschapsraad
Op iedere school is een MR actief. De MR bestaat uit 6 leden afkomstig uit het personeel (3) en de ouders 
(3). De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders van de leerlingen die op school zitten. De 
leerkrachten kiezen uit hun midden hun ver tegenwoordigers. Binnen CNS Nunspeet is er in het algemeen 
voor gekozen om advies- en instemmingsrecht over schoolspecifieke zaken aan de MR te geven.

6.1.2 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Van alle bij CNS Nunspeet aangesloten scholen vindt een afvaardiging plaats naar de GMR. Iedere school 
vaardigt een personeelslid en een ouder af. De medezeggenschap van de GMR heeft betrekking op zaken die 
alle scholen of het personeel aangaan. Als u vragen heeft over MR en / of GMR of u wilt inzage in de 
reglementen van de MR en GMR, dan kunt u daarvoor bij de directie of de MR-leden terecht.

6.2 Ouderraad 

We zijn blij met een actieve ouderraad die ons helpt bij het opzetten en uitwerken van allerlei activiteiten, 
zoals ouderavond, schoolreisjes, sportactiviteiten, koningsdag, vieringen, schoonmaak, klusjes en de 
organisatie van het overblijven. De ouderraad komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar. De ouderraad 
stelt steeds jaarlijks haar jaarverslag op. Dit kan ter inzage bij de secretaresse worden opgevraagd. 
Daarnaast vindt er jaarlijks kascontrole plaats. Hiermee vindt verantwoording plaats naar het bestuur. 
Het bank nummer van de Ouderraad van de Petraschool is NL 72 RABO 03475.17.943 van de Rabobank. 
Voor de samen stelling van de MR en OR: zie hoofdstuk 10.4 ‘Adressen’.

De ouders6
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6.3 Ouderparticipatie

Wij vinden de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind(eren) heel belangrijk. Het tonen 
van belangstelling en het maken van een stimulerende of corrigerende opmerking heeft een positieve 
uitwerking op het leerproces. Ouders nemen op de Petraschool een belangrijke plaats in bij allerlei 
schoolactiviteiten en met die betrokkenheid zijn wij heel blij. Door die goede samenwerking en de 
onderlinge contacten ontstaat een echte schoolgemeenschap. 

Activiteiten waarbij ouders ons helpen: 
-  ondersteuning bij taal en lezen
-  meedoen tijdens crea-middagen
-  begeleiden en organiseren van excursies, feesten en sport activiteiten
-  repareren van defecte leermiddelen en andere klusjes
-  het schoonmaken van o.a. leermiddelen 

6.3.1 Verkeersouders
Op de Petraschool is een groep Verkeersouders actief. Het doel is om meer aandacht te krijgen voor de 
verkeersveiligheid van onze kinderen. Naast de verkeerslessen, die de kinderen op school krijgen, is het de 
bedoeling van de verkeersouders om door middel van het organiseren van diverse acties de kinderen 
bewust maken van het verkeer en de gevaren die daar mee gepaard gaan. De jaarplanning qua 
evenementen ziet er op dit moment als volgt uit: 
-  Het praktisch verkeersexamen voor groep 7 in april, na het mondeling examen.
-  Algehele fietscontrole, incl. verlichting
-  Dode hoek project, groep 8
-  Streetwise voor alle groepen (dit jaar aan de beurt, zie kalender)
-  Radarcontrole, groep 5

Wij staan open voor goede ideeën en mogelijkheden om de ver keersveiligheid rondom school te 
verbeteren. De samenstelling van de Verkeersouderwerkgroep is: 
-  Mw. B. Hooijer  
-  Mw. G. Soboll
-  Mw. M. van de Put 
-  Mw. L. Russchen

6.3.2 Gebedsgroep
Er is een gebedsgroep verbonden aan onze school. Wat is het belang rijk dat er biddende ouders achter de 
school staan. Natuurlijk kan dat thuis, maar het is ook heel mooi om met een groepje ouders te danken 
en voorbede te doen voor school en allerlei schoolse zaken. Betreffende ouders hebben op eigen initiatief 
de gebedsgroep gevormd. Zij komen regelmatig op school bij elkaar. Als u inlichtingen wilt, wilt u mee 
doen, of als u gebedspunten wilt doorgeven, dan kan dat bij Mw. L. Russchen, telefoon 0341 - 36 38 78, 
mailadres: ahrusschen@gmail.com. De data van de bijeenkomsten staan op de activiteitenkalender.

6.3.3 Hoofdluiswerkgroep
Op iedere basisschool komt het wel eens voor: bij één of meer leerlingen wordt hoofdluis geconstateerd. 
Dat kan vervelend zijn, maar als we met z’n allen alert zijn, kunnen ‘hoofdluisexplosies’ voorkomen 
worden. In verband hiermee zijn op de Petraschool de volgende afspraken gemaakt: 

1.  Na iedere vakantie worden alle kinderen van school op maandag morgen door een ervaren team van 
ouders op hoofdluis gecon troleerd (graag geen gel in (laten) doen).

2.  Na deze controle rapporteert één van deze ouders aan de directeur.

3.  Ouders van kinderen bij wie hoofdluis is geconstateerd worden dezelfde dag door de directeur 
schriftelijk of telefonisch benaderd. Het verzoek is om onmiddellijk met de bestrijding van de hoofdluis 
te beginnen. Er is op school foldermateriaal beschikbaar over de behandeling van hoofdluis. Deze 
kinderen worden na ongeveer 14 dagen op school opnieuw gecontroleerd. Indien nodig wordt opnieuw 
contact opgenomen met de ouders.
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4.  De andere kinderen uit de betreffende groep krijgen een brief mee waarin melding wordt gemaakt 
van het feit dat bij één of meer kinderen uit de groep hoofdluis is geconstateerd. Het verzoek aan deze 
ouders is om de komende weken regelmatig de eigen kinderen te controleren. Als er in de groep 
meerdere kinderen met hoofdluis zijn, dan wordt de groep na ongeveer 14 dagen opnieuw gecontroleerd.

5.  Als er sprake is van sterke toename zullen we op schoolniveau maatregelen nemen.

Tenslotte: Mocht u zelf bij één van de kinderen hoofdluis constateren, dan willen we u vriendelijk vragen 
dit z.s.m. door te geven aan school, zodat de andere kinderen in de groep ook gecontroleerd kunnen 
worden. Mocht u er bezwaren tegen hebben dat uw kind wordt gecontroleerd, dan moet u dat via de 
directie van de school kenbaar maken. Contactpersoon namens de werkgroep: Mw. R. Dijkmans, telefoon 
06 - 30 11 87 56, mailadres: reinette1988@hotmail.com. 

6.4 Informatie naar de ouders

6.4.1 Oudergesprekken / inloopmiddagen
Enkele keren per jaar is er gelegenheid voor ouders of verzorgers om met de leerkrachten te spreken over 
de onderwijsontwikkelingen van hun kind. U krijgt voor deze oudergesprekken een schriftelijke uit-
nodiging. Als u hiervan gebruik wilt maken, wordt u de tijd door gegeven waarop we u op school 
verwachten. Data staan aangegeven op de activiteitenkalender. U kunt natuurlijk ook altijd met uw vragen 
bij de groepsleerkracht van uw kind terecht.
Dit jaar willen we in de informatieavond voor groep 1 en 2 handhaven. Voor groep 3 t/m 8 vervangen we 
deze door het ‘omgekeerde oudergesprek’. In dit gesprek willen we u laten vertellen wat uw kind nodig 
heeft om met plezier en succesvol het jaar te doorlopen.

6.4.2 Huisbezoek
Als een kind op school komt, krijgen ouders het entreeformulier leerling basisonderwijs. Dit formulier is 
een algemene vragenlijst met vragen over de voorschoolse ontwikkeling van de nieuwe leerling op diverse 
ontwikkelingsgebieden. De leerkracht van groep 1 zal tijdens het huisbezoek deze vragenlijst met de 
ouders bespreken, zodat school nog meer informatie krijgt over het kind. 
Alle ouders van de kinderen uit groep 1 worden in de loop van het schooljaar door de leerkracht bezocht. 
Meestal vinden deze bezoeken vrij snel plaats, nadat uw kind op school is gekomen. Het huisbezoek staat 
vooral in het teken van wederzijdse kennismaking. Belangrijke zaken die verband kunnen hebben met de 
ontwikkeling van uw kind kunnen dan besproken worden.

6.4.3 Ouderavond / informatieavond
Wanneer daartoe aanleiding is wordt er een ouderavond gehouden. Dit kan als afsluiting van een 
projectweek of wanneer er onder wijskundige ontwikkelingen zijn waarvan we de ouders graag op de hoogte 
stellen. Ook kunnen dan zaken aan de orde komen vanuit de ouderraad en de medezeggenschapsraad. 
Aan het begin van het schooljaar wordt er alleen voor de groepen 1 en 2 een informatieavond gehouden. 
U kunt dan kennismaken met de ‘nieuwe’ leerkracht van uw kind en met de onderwijsprogramma van het 
betreffende jaar. Voor de groepen 3 t/m 8 is deze vervangen door het ‘omgekeerde oudergesprek’ (zie 
hierboven).

6.4.4 Periodieke informatie
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze schoolgids met allerlei informatie betreffende de 
school. Ook ontvangt u de activiteiten kalender, waarin alle activiteiten die tijdens het schooljaar zullen 
plaatsvinden, vermeld worden. Eens per drie weken verschijnt een nieuwsbrief, de Petrapraat. U vindt 
hierin actuele informatie over schoolzaken, onderwijs ontwikkelingen en bijdragen van de kinderen. Deze 
nieuwsbrief wordt per email verstuurd en hij wordt op de website van school geplaatst. Ouders, die niet de 
beschikking hebben over een computer met een internetverbinding kunnen een papieren versie opvragen 
op school.

6.4.5 Klachtenprocedure
Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over sommige zaken 
de school betreffende. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing 
van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie. Wij gaan er 
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vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. U kunt bij ontevredenheid de 
leerkracht(en) en de directie aanspreken. Als u er met de leerkracht en de directie niet uitkomt, oftewel 
als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het bevoegd 
gezag. 

Indien u na deze eerste stappen nog van mening bent dat er ook op een ander niveau over de klacht moet 
worden gesproken, bijvoorbeeld omdat u ontevreden bent over de afhandeling, dan kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon van onze school. Deze contact persoon heeft geen bevoegdheid de 
melding te onderzoeken maar zorgt voor de eerste opvang van de melder en kan (indien gewenst) deze 
begeleiden bij het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie. U kunt echter ook 
rechtstreeks de klachten commissie benaderen. Het bestuur van onze vereniging heeft zich voor de uit-
voering van de klachtenregeling aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Primair en Voortgezet 
Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, ingesteld door de Besturen raad, de organisatie van het 
Christelijk Onderwijs.

Deze commissie is op donderdag van 09.00-11.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur telefonisch 
bereikbaar op nummer: 070 - 348 11 48.

Klachten over ongewenste omgangsvormen
Het kan ons helaas allemaal overkomen dat we ons niet veilig voelen in bepaalde situaties. Het kan 
gebeuren dat u of uw kind zich bedreigd voelt door woorden of gebaren die anderen gebruikt hebben. 
Of dat er sprake is van lichamelijke contacten die u of uw kind ongewenst vindt. Het kan gaan om 
pesten door kinderen of volwassenen. Het kan ook gaan om discriminatie of ruzies al dan niet met 
vormen van agressie en geweld. In al deze situaties is sprake van machtsmisbruik. Er is een ‘dader’ die 
een zekere macht heeft over zijn ‘slachtoffer’. Het ‘slachtoffer’ kan zich niet ver dedigen, durft dat niet 
of weet niet hoe hij / zij moet reageren. Machtsmisbruik kan overal voorkomen, dus ook op scholen. 
Voor de gevallen waarin er op school sprake is van machtsmisbruik heeft onze school een klachten-
regeling. Hierin staat hoe een klacht over machtsmisbruik wordt behandeld. De klachten regeling 
beschrijft ook de taken en bevoegdheden van de contact personen en de vertrouwenspersonen van 
onze school vereniging.

Contactpersoon en vertrouwenspersoon
Binnen de Petraschool zijn twee contactpersonen actief: Dat zijn de juffrouwen Sandra Hoek en Karin 
Aarten. Bij hen kunt u, of kunnen kinderen altijd terecht om een klacht of een geval van (vermeend) 
machtsmisbruik te bespreken. De contactpersonen weten of uw klacht misschien op een andere plek 
thuis hoort en verwijzen u dan naar de goede persoon. De gesprekken met de contactpersonen zijn altijd 
vertrouwelijk. De contactpersonen zijn er om u bij te staan. Zij begeleiden u, of de kinderen als klager en 
ondernemen in overleg met u actie.

Voor Petraschool is er ook een vertrouwenspersonen aangetrokken om op te treden in gevallen wanneer 
dat wenselijk is. U kunt de vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. 
De vertrouwenspersoon is mevrouw N. Hendriks (van hogeschool VIAA). De contact personen zullen in 
overleg met u bekijken of het inschakelen van de vertrouwenspersoon wenselijk is. De contact persoon 
kan bij klacht behandeling samenwerken met de vertrouwens persoon. De contact  persoon kan de 
vertrouwens persoon ook om advies vragen en een geval anoniem voorleggen. De vertrouwenspersoon kan 
naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar. Tenslotte: U kunt ook zelf 
rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij (vermeend) machtsmisbruik.

Meldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, contactpersoon en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders / leerlingen 
zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk 
sprake is van een zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de politie / officier van 
justitie. Omdat mogelijk de veilig heid van meerdere kinderen in het geding is.

Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van pesten, ongewenste intimiteiten, psychisch of fysiek geweld, 
kunt u ook dagelijks terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs tussen 08.00 - 17.00 uur via het 
centrale telefoonnummer: 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).

Het adres is: 
Landelijke Klachtencommissie
postbus 907
2270 AX Voorburg

Contactgegevens Viaa:
Mw. N. Hendriks
n.hendriks@viaa.nl
038 - 425 55 42
06 - 51 97 51 54
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Heeft u nog vragen?
De complete klachtenregeling, waarin de procedure klacht be handeling beschreven staat, ligt bij de 
directie ter inzage. Meer informatie over de werkwijze van de klachtencommissie en / of de 
klachtenregeling van de school kunt u verkrijgen bij de contact persoon van de school. Hij geeft graag 
antwoord op uw vragen. U kunt een afspraak met hem maken.

Klachtroutes 
Bovenstaande informatie wordt hierna nog vermeld in een schema: 

6.5 Diversen

De meeste klachten verlopen langs 
de informele weg.

Informele klacht

1. Gesprek met leerkracht. Oplossing? nee 

2. Gesprek met directeur. Oplossing? nee

3. Gesprek met bevoegd gezag (overkoepelende directie). 
Oplossing? nee (dan kan een formele klacht ingediend worden)

Klachten kunnen (in speciale 
gevallen) uiteraard ook direct
het formele traject aflopen.

Formele klacht 

1. De contactpersoon brengt actief het contact tot stand tussen de vertrouwenspersoon en de kla(a)g(st)er.

2. De Vertrouwenspersoon onderzoekt of er op schoolniveau naar een oplossing is gezocht. 
De vertrouwenspersoon kan de klager de overweging geven om: 

- geen klacht in te dienen.
- klacht in te dienen bij de klachtencommissie

- aangifte te doen bij politie / justitie

3. De klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie.
Alleen schriftelijk ingebrachte klachten worden behandeld.

4. De klachtencommissie deelt aan bevoegd gezag, klager en aangeklaagde mee dat de klacht wordt 
onderzocht. Ook de directeur van de betrokken school ontvangt bericht.

De klachtencommissie houdt een hoorzitting binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. 
Zij kan externe deskundigen inroepen.

De Klachtencommissie heeft 4 weken de tijd voor het opstellen van een advies. 
(met een verleng ingsmogelijkheid van 4 weken)

Het bevoegd gezag heeft 4 weken de tijd voor het opmaken van een eindoordeel. 
(met een verlengingsmogelijkheid van 4 weken)

Uitspraak en afronding
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6.5 Diversen

6.5.1 Ziekmeldingen
Als uw kind niet op school kan komen, bijvoorbeeld door ziekte, dan ontvangt de desbetreffende 
leerkracht daarvan graag voor 8.30 uur bericht. Dat geldt ook wanneer uw kind de gym- of zwemles niet 
kan bijwonen. 

6.5.2 Buitengewoon verlof
Aanvragen voor buitengewoon verlof dienen minstens 10 dagen van tevoren schriftelijk gericht te worden 
aan de directie. Speciale formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar op school. Op deze formu lieren staat de 
wettelijke verlofregeling vermeld, zodat u kunt zien of u recht heeft op verlof. In het algemeen moet er 
sprake zijn van buitengewone omstandigheden, zoals: 
-  ernstige ziekte van ouders
-  huwelijk
- jubileum

Uiteraard kan ook i.v.m. sterfgevallen verlof worden verleend. Meer info: www.leerlingzaken.regionoordveluwe.nl
Buitengewoon verlof geldt nadrukkelijk niet voor de planning van (tussentijdse) vakanties of verlengen 
van vakanties, omdat daardoor de voortgang van het leerproces onnodig wordt onderbroken. In speciale 
gevallen kan in overleg met de leerplicht ambtenaar extra buitengewoon verlof gegeven worden. Is dit 
verlof meer dan 10 dagen dan wordt met de ouders en de leerkracht van het kind een huiswerkregeling 
getroffen. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

6.5.3 Overblijfregeling
Overblijven op school gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De Petraschool huurt 
professionele krachten van de Stichting Kindcentrum Nunspeet in om het overblijven te begeleiden. De 
kinderen kunnen van 12.00 tot 13.00 uur overblijven en moeten zelf eten en drinken meenemen. Het 
overblijven geldt alleen voor school dagen waarop de kinderen de hele dag les hebben. Voor de goede gang 
van zaken is er een reglement voor de kinderen en de over blijfkrachten. Met vragen en opmerkingen 
rondom het overblijven kunt u terecht bij de directie of overblijfcoördinator. Teamleden die overblijven 
dragen dus geen verantwoordelijkheid en hebben zelf pauze.

Betalingsregeling
1   De hoogte van de kosten wordt per jaar bepaald. Als er niet vol doende vrijwilligers zijn, moet onze 

school extra overblijf krachten inhuren. Dan zullen de prijzen aangepast moeten worden.
2   De 10-strippenkaart en de losse kaartjes kunnen worden gekocht bij de overblijfkracht. 
3   Voor degenen die zo nu en dan gebruik maken van de overblijf regeling, zijn er losse kaartjes à € 2,50 

per kind per keer.
4   Regelmatige gebruikers kunnen een 10- of 30-strippenkaart kopen. Deze is één schooljaar geldig en kost 

€ 20,- c.q. € 50,-
5   De strippenkaarten blijven op school en worden met datum afgetekend door de overblijfkracht. Een 

volle kaart wordt mee naar huis gegeven ter controle. 
Kinderen uit Vierhouten betalen € 0,50 per keer, mits hun ouders meedraaien in het overblijfrooster. 
Overblijf krachten van Nunspeetse kinderen mogen hun kinderen gratis laten deelnemen op moment van 
overblijven.

Algemene regels
1   Het reglement Overblijven wordt opgenomen in de Schoolgids.
2   De kinderen en de overblijfkrachten nemen zelf eten en drinken mee (geen snoep).
3   Er wordt in principe gewerkt met vaste overblijfkrachten.
4   Het is nodig de kinderen vooraf aan of af te melden voor het overblijven via de website (www.

petraschool.net).
5   Ouders blijven aansprakelijk voor de schade die ontstaat door toedoen van hun kind. Een goede 

WA-verzekering wordt dan ook aangeraden. Overblijfkrachten en school kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld bij eventuele ongevallen.

Overblijfregels 
1   Aan het einde van de ochtendschooltijd gaan de overblijfkinderen uit de groepen 1 t/m 4 naar de 

overblijfruimte. 

www.leerlingzaken.regionoordveluwe.nl
www.petraschool.net
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2   Er wordt om 12.05 uur gegeten. De kinderen kunnen vooraf hun handen wassen en naar de wc. 
Iedereen zoekt zijn plekje, pakt zijn spullen uit de tas en zet de tas op de grond. Als iedereen zit, wordt 
de maaltijd gezamenlijk begonnen. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen eerst even op het plein 
gaan spelen. Om 12.30 uur worden zij binnen geroepen om te komen eten.

3  Tijdens het eten mogen de kinderen niet onnodig van tafel lopen of zonder toestemming naar het toilet. 
4   Als de meeste kinderen klaar zijn (ong. 12.25 uur en 12.55 uur) wordt er gezamenlijk afgesloten met en 

gebed of een lied. De kinderen kunnen dan buiten gaan spelen. Eén overblijfouder gaat alvast mee 
naar buiten, de ander blijft binnen opruimen en houdt ondertussen toezicht op de kinderen die nog 
niet klaar zijn. Iedereen gaat naar buiten als het opruimen klaar is.

5     Bij goed weer wordt er altijd buiten gespeeld, waarbij iedereen op het plein moet blijven. De kinderen 
die thuis eten en daarna vóór 13.00 uur op het plein komen, worden teruggestuurd, tenzij er 
toestemming is van een leerkracht om eerder te komen en dit gemeld is bij de overblijfouders. De 
overblijfouders dragen alleen de verantwoording over de kinderen die overblijven. Vanaf 13.00 uur 
wordt er weer pleinwacht gelopen door de leerkrachten.

6   Niemand mag zonder toestemming van de overblijfkrachten naar binnen. Er gaat één kind tegelijk 
naar de wc.

7   Bij slecht weer blijven de kinderen in de overblijfruimte. In overleg met de overblijfouders kan er naar 
een video of dvd gekeken worden. Er wordt geen gebruik gemaakt van de computers van de school.

8   De normale schoolregels blijven ook tijdens het overblijven van kracht. Een uitgebreide lijst met regels 
hangt in de overblijfruimte. Deze regels worden regelmatig met de kinderen besproken.

9   Naar de overblijfkracht moet net zo goed worden geluisterd als naar de leerkracht. Wanneer te vaak 
gewaarschuwd moet worden, kan de school verdere deelname aan de overblijf regeling weigeren.

6.5.4 Kleding en andere persoonlijke zaken merken
Het gebeurt regelmatig op school dat er spullen van kinderen blijven liggen. Dit kan variëren van kleding-
stukken tot bekers. Het blijkt soms moeilijk om de eigenaar te achterhalen. Kleding en andere zaken die 
achterblijven, ruimen wij op in een kast. Kijkt u gerust even. Wij raden u aan om kleding, bekers, etc. te 
merken. 

6.5.5 Studenten
De Petraschool is een stageschool voor opleidingen voor leer krachten in onze regio. Onze school stelt 
stageplaatsen ter beschikking aan verschillende opleidingsinstituten. We ontvangen studenten van leraren-
opleidingen, opleidingen voor orthopedagogiek en middel bare beroepsopleidingen. Bij de laatst 
genoemde opleiding gaat het dan om studenten die willen gaan werken als klasse- of onderwijsassistent. 

6.5.6 Zendingsgeld
Iedere maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Wij vinden het belangrijk dat op 
een christelijke school ook op deze manier de aandacht wordt gevestigd op onze naaste, ver af en dichtbij. Wij 
proberen het zendingsgeld altijd te besteden aan een doel dat kinderen aanspreekt. Een deel van het geld heeft 
een vaste bestemming: Via Compassion’ wordt een moeder met haar kind ondersteund. Verder wordt het 
zendingsgeld ingezet voor projecten die bijvoorbeeld goed passen in een projectweek of voor hulp aan door 
rampen getroffen gebieden. In de Petrapraat wordt u op de hoogte gehouden over de besteding van ons 
zendingsgeld.

6.5.7 Eten en drinken tijdens de pauze
Voor de pauze om 10.15 uur, mogen de kinderen zelf eten en of drinken meebrengen. Wilt u bekers en tasjes 
wel van een naam voorzien? Natuurlijk bevelen wij een gezonde versnapering van harte aan. Wilt u drinken 
zoveel mogelijk in goed afsluitbare drink bekers meegeven. Lege drinkpakjes vervuilen het milieu enorm. 

6.5.8 Fietsen
Kinderen die verder dan 400 meter van school wonen, mogen op de fiets komen. Om ongelukken te 
voorkomen mag op het pad naar het plein en op het plein niet gefietst worden. En om beschadiging aan 
de fietsen te voorkomen, spelen we ook niet in het fietsenhok of tussen de fietsenrekken.

6.5.9 Pleinwacht
’s Morgens wordt er een kwartier voor schooltijd (door 2 leer krachten) en in de ochtendpauze en 
lunchpauze op het plein (door 3 leerkrachten) toezicht gehouden. Stuur uw kind daarom niet te vroeg 
naar school, zeker niet als het regent.
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6.5.10 Schoolregels
Voor een goed leefklimaat op onze school heeft de ouderraad in samenwerking met het team een aantal 
schoolregels opgesteld. We streven er naar dat kinderen zelf een gevoel ontwikkelen voor een plezierig 
leef- en werkklimaat.

1.   Uitgangspunt van de schoolregels zijn de geldende statuten en het huishoudelijk reglement van de 
Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet (CNS). Van de leer krachten, ouders / 
verzorgers en leerlingen van de Petraschool wordt verwacht, dat zij zich in woord en daad gedragen 
overeenkomstig het karakter van de school c.q. de vereniging voor CNS-Nunspeet.

2.   Wanneer een leerling door ziekte of andere oorzaken niet op school kan komen, moet dit telefonisch, 
schriftelijk of via email voor 8.30 uur worden gemeld aan de school of leerkracht.

3.   Wanneer een leerling later komt of eerder naar huis moet, kan men dit tot de dag ervoor (schriftelijk 
of telefonisch) melden met opgaaf van reden aan de betreffende leerkracht. 

4.   We verwachten de kinderen vanaf vijftien minuten voor aanvang van de schooltijd. Dan is er ook 
pleinwacht.

5.   Pleinwacht: 1 leerkracht op kleuterplein en 1 leerkracht op boven bouwplein voor schooltijd. In de 
pauze is er een derde leerkracht op het plein.

6.   De pleinwacht beslist over het binnenkomen / -blijven bij slechte weersomstandigheden voor 
schooltijd en in de pauze.

7.   Als de eerste bel gaat: stoppen met spelen en direct binnenkomen (gr. 5 t/m 8). Groep 3 en 3 / 4 
stellen zich op het plein op en gaan op een teken van één van de leerkrachten naar binnen. Bij de 
tweede bel, om half negen en kwart over een is iedereen in de groep. Van de ouders verwachten we 
dat ze op dat moment de school verlaten.

8.   Voor schooltijd, in de pauze, in de middagpauze en na schooltijd zijn er geen kinderen binnen (behalve 
na toestemming van leer kracht of overblijfleiding). Alleen met toestemming van de leer kracht mogen 
kinderen en het lokaal zijn.

9.   Kinderen uit groep 1 en 2 (groep 4 / 5 bij het uitgaan) maken gebruik van de kleuteringang, kinderen 
uit groep 3 t/m 8 van de hoofdingang.

10.   De nooduitgangen worden alleen in geval van nood gebruikt.
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11.   Leerkrachten, ouders / verzorgers en leerlingen dragen samen de verantwoordelijkheid voor de 
omgeving rondom de school zelf. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan: rustig gedrag, mee werken 
aan netheid in en om het schoolgebouw, niet fietsen op het schoolterrein, de fiets in de fietsenrekken 
stallen, vuilnis in de prullenbak deponeren, en dergelijke.

12.   Voor leerlingen is er in de middagpauze onder toezicht van over blijfkrachten gelegenheid tot overblijven. 
De overblijvers gedragen zich tijdens de maaltijd correct en mogen niet in de lokalen komen en werken 
of werken op de computers. Voor het overblijven zijn regels vastgesteld, die apart in de schoolgids 
worden gepubliceerd.

13.   Kinderen die niet overblijven, komen niet vóór 13.00 uur op het schoolplein.

14.   De Petraschool is een rookvrije school. 

Voor het gebruik van computers en mobiele telefoons is een afzonderlijk protocol opgesteld.

6.5.11 Kleding
Onze school is een Christelijke school. Wij dragen het Christelijk gedachtegoed in de geest van de 
grondslag van de Vereniging voor Christelijke Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet uit. Wij helpen 
de ouders om hun kinderen te onderwijzen in de christelijke geloofs leer. Bovenstaande heeft consequenties 
voor ons handelen met en naar elkaar. Wij zullen op onze scholen uitingen van andere gods diensten 
niet toestaan. Vanuit onze overtuiging willen wij respect hebben voor het lichaam met invoelingsvermogen 
voor omgangs vormen en goede zeden. Om die reden accepteren wij geen uitdagende kleding. D.w.z. 
geen naveltruitjes, geen kleding met seksueel getinte of uitdagende teksten, geen kleding met doods-
hoofden of anderszins aanstoot gevende afbeeldingen. Dit geldt ook voor andere zaken die de school 
binnen komen. Wij denken daarbij aan tassen, etuis, mappen enz. Uit het oogpunt van fatsoenlijke 
omgangsvormen is het dragen van hoofddeksels en zonnebrillen binnen de schoolgebouwen verboden. 
Dat betekent ondermeer, dat het dragen van een baseball pet, ijsmuts e.d. onder schooltijd niet is 
toegestaan. Van medewerkers en stagiaires vragen wij, dat ze zich netjes en correct, kortom representatief 
kleden. Behalve oorbellen worden zichtbare piercings niet toegestaan. We werken aan een sfeer waarin 
iedereen zich prettig voelt en daarbij speelt ook kleding een grote rol.
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7.1 Kwaliteitszorg

Het onderwijs is in beweging en verandert voortdurend. Zo vraagt de invoering van Passend Onderwijs 
een andere visie op het onderwijs. Gelukkig zijn we daar op de Petraschool al geruime tijd mee bezig (zie 
4.2.1 en 4.4). Om deze en andere ontwikkelingen goed te kunnen volgen is nascholing van het personeel 
van groot belang (zie 7.2). We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs onder ander door middel van 
het laten maken van methode onafhankelijk Cito toetsen. De resultaten verwerken we in ons leerling-
administratiepakket. Hiermee kunnen we vervolgens overzichten samenstellen en trend / analyses maken. 
Aan de hand van deze analyses stellen we onze doelen voor een individuele leerlingen, een groepje 
leerlingen, dan wel de hele groep leerlingen vast. In groepsplannen worden deze doelen opgenomen en 
beschreven hoe we deze doelen willen realiseren. Een ander instrument waarmee we de kwaliteit van ons 
onderwijs bewaken is het houden van tevredenheidsonderzoeken onder de ouders, de kinderen en het 
personeel. In het afgelopen jaar is CNS breed het leerlingtevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hierover is 
in de Petrapraat uitleg gegeven. Aan de verbeterpunten, die we naar aanleiding van dit onderzoek hebben 
geformuleerd, is op twee niveaus aandacht gegeven. 
1.  Op schoolniveau zijn we bewust met regels en gedrag aan de slag gegaan (in de gangen, op het plein 

en tussen de leerlingen onderling). 
2.  Waar nodig is er op groepsniveau ingespeeld op de uitslag van het onderzoek. 

In juni 2013 heeft de Petraschool bezoek gehad van de onderwijsinspectie in het kader van het vierjarig 
basistoezicht. We ontvingen de beoordeling basisarrangement, wat betekent dat de inspectie vertrouwen 
heeft in de kwaliteit van het onderwijs op school. Wel werd een aantal aandachtspunten genoemd, 
waaraan we dit jaar flink hebben gewerkt. In oktober 2014 hebben we in het verlengde hiervan een audit 
laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. De rapportage leverde opnieuw een positieve beoordeling 
op met aansluitend een aantal werkpunten. Deze hebben in plan van aanpak opgenomen. Daar wordt 
aan gewerkt.

De ontwikkeling van het onderwijs7
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7.2 Onderwijskundige ontwikkelingen

7.2.1 Gerealiseerde verbeteringen in 2014 - 2015 
In het kader van invoering Passend Onderwijs heeft het bestuur van CNS een plan opgesteld wat ertoe 
moet leiden dat dit ook maximaal kans van slagen heeft:
1.  Alle scholen gaan aan de slag met Handelingsgericht Werken. Gelukkig waren wij daar al jaren mee 

bezig. Het werken volgens de principes van Handelingsgericht Werken gaat steeds beter. Dit schooljaar 
hebben we de Groepsplannen voor Beginnende Geletterdheid in de onderbouw en (Begrijpend) 
Lezen in de midden - en bovenbouw geschreven, zodat de instructie bij deze vakgebieden beter op 
maat gegeven kan worden. En we hebben een volgende studiemiddag gewijd aan Kindgesprekken. 
We ervaren het als heel waardevol om de kinderen meer bij hun leerproces te betrekken. In de 
kindgesprekken proberen we de kinderen te laten vertellen wat voor hen belangrijk is, wat zij nodig 
hebben. Dat kan zijn op sociaal emotioneel gebied, maar evengoed op het gebied van leren.

2.  Iedere school heeft een onderwijsassistent in dienst gekregen om leerkrachten beter in staat te stellen 
de kinderen onderwijs te geven wat ze nodig hebben. Wij hadden al juf Sanneke en juf Jeannette voor 
de kinderen die een ‘rugzak’ hebben. Dat gaat allemaal veranderen. We hebben juf Juliët er nu ook bij, 
zodat we ons onderwijs nog beter kunnen afstemmen op de onderwijsbehoefte van de kinderen.

3.  De nieuwe taalmethode Taal op Maat is nu een jaar in gebruik. We hebben nadrukkelijk aandacht 
besteed aan de invoering ervan. Hoe gebruiken we de methode, welke onderdelen lopen goed, waar 
kost het moeite. We hebben verschillende afspraken gemaakt, die we vervolgens in onze Schoolband 
vastleggen, zodat ieder deze afspraken ook weer kan terugvinden. Op het gebied van Spelling hebben 
we een extern deskundige gevraagd ons van goede richtlijnen te voorzien om het spellingsonderwijs 
goed op orde te hebben.

4.  Verschillende individuele leerkrachten hebben cursusdagen gevolgd waar zij juist in hun werk profijt 
van hebben. Voorbeeld Spel bij kleuters, Overgang van groep 2 naar 3, Kinderen met hechtings-
problemen, en dergelijke.

7.2.2 Verbeterpunten schooljaar 2015 - 2016
1.  Speerpunt blijft het doorontwikkelen van Handelingsgericht Werken. Dit jaar willen we in de onder-

bouw verder aandacht besteden aan Geletterdheid. In de midden- en bovenbouw gaan we de Groeps-
plannen Spelling schrijven. We hebben een jaar met de nieuwe methode gewerkt, zodat we beter 
zicht hebben op de leerlijnen en aanpak van de spelling.

2.  Een ander aandachtspunt op het gebied van HGW is het meer betrekken van de ouders bij het 
leerproces van de kinderen. Daarom willen we in september voor het eerst het ‘omgekeerde ouder-
gesprek’ invoeren met de ouders van groep 3 t/m 8. Hierin staat dan niet ons verhaal centraal, wat wij 
hebben te melden over het kind, maar uw verhaal. Wat denkt u dat uw kind nodig heeft het komende 
jaar om zich goed te kunnen ontwikkelen. 

3.  Dit jaar willen we nog beter de resultaten van de methode onafhankelijke (cito) toetsen analyseren en 
kijken hoe we deze opbrengsten kunnen vertalen naar doelen in onze Groepsplannen.

4.  Wat scholing betreft, gaan we op teamniveau met GEDRAG van kinderen en van onszelf het werk. 
Hierbij zoomen we in op allerlei vormen van gedrag bij kinderen, maar niet minder van belang onze 
manier van reageren op al die vormen van gedrag. 

5.  Een heel ander punt ter verbetering van de invoering Passend Onderwijs is zorgen voor aanpassingen 
op het gebied van huisvesting, zodat het gebouw voldoet aan de eisen die aansluiten bij Passen 
Onderwijs. Het bestuur heeft in april 2015 hierover informatie verstrekt in een brief en tijdens een 
informatieavond. Zoals aangekondigd wordt onderzocht of er een nieuw gebouw (Integraal Kind 
Centrum) gerealiseerd kan worden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Aansluitend daarop wordt tevens 
gekeken of het mogelijk is om twee CNS scholen hierin gefuseerd op te laten gaan: Petraschool en 
Morgenster. Zodra hierover nieuws te melden is, hoort ervan.

6.  In het kader van de bewaking van de kwaliteit van ons onderwijs werken we met Observatielijsten, 
waarmee we diverse deelgebieden kritisch onder de loep nemen. Hierbij moet u denken aan Pedagogisch 
klimaat, Didactisch handelen, Zelfstandig weken, Klassenmanagement, Identiteit, en dergelijke.
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8.1 Het leerlingvolgsysteem

Vanaf het moment dat uw kind op school komt volgen we zijn / haar ontwikkeling nauwkeurig. We doen 
dit met behulp van obser vatielijsten, onderzoek, gesprekjes en toetsen. Naast methode gebonden toetsen 
maken we ook gebruik van landelijk genormeerde Cito-toetsen. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van het 
onderwijs aan onze school bewaken. We vergelijken de ontwikkeling van uw kind met het landelijk 
gemiddelde. De resultaten van de toetsen worden door het team besproken. Waar nodig wordt het 
onderwijs aangepast. Natuurlijk wordt u als ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. U 
kunt daar in deze Schoolgids ook het een en ander over lezen.

De gegevens worden gebruikt bij beslissingen rondom de voort gang van het onderwijs. U kunt dan 
denken aan de keuze voor bijvoorbeeld wel of niet extra begeleiding van een kind of als hulpmiddel bij het 
advies dat de leerkracht van groep 8 geeft t.a.v. het te volgen voortgezet onderwijs.

8.2 Andere toetsen

Alle niet-methode-gebonden toetsen hebben als doel te kijken wat de leerlingen tot nu toe van het 
onderwijs hebben opgestoken. Aan onderdelen die door een kind of door de groep nog niet voldoende 
worden beheerst, kunnen extra aandacht worden gegeven.

8.3 Eindtoets basisonderwijs (Cito-toets)

Dit jaar zal voor het eerst verplicht de centrale eindtoetsbasisonderwijs worden afgenomen. Wij blijven 
vooralsnog gebruik maken van de Cito eindtoets. De afname van de centrale eindtoets heeft twee doelen: 
1.  De kinderen van groep 8 zijn dan inmiddels al aangemeld op een school voor voortgezet onderwijs. 

Hopelijk bevestigt de toets de inschrijving van het kind. 
2.  Het is een eindtoets en geeft daarmee een indruk van de prestaties van de school. Hoewel dit altijd 

moeilijk is in te schatten, want iedere groep is anders en daarom niet altijd met een ander groep te 
vergelijken. Zeker na de invoering van Passend Onderwijs.

De resultaten van het onderwijs8
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De standaardscores van de afgelopen jaren waren: 

schooljaar Landelijk gemiddelde Petraschool

2011 - 2012 535,1 539,2

2012 - 2013 534,6 534,7

2013 - 2014 534,4 530,5

2014 - 2015 534,9 533,1

Dit zijn mooie uitslagen, die aangeven dat ons onderwijs in principe op orde is. Wel analyseren we steeds de 
resultaten om te bezien op welke gebieden het goed gaat en waar de verbeterpunten liggen. 

8.4 Voortgezet onderwijs

Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van het voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar 
tot jaar. De schoolkeuze wordt mede bepaald door verschillende elementen: 
- de capaciteiten van een kind 
- de wens van de ouders en het kind
- de motivatie van een kind
- de thuissituatie
- de kwaliteit van de basisschool
- het advies van de basisschool

Al deze elementen krijgen onze bijzondere aandacht. Dat wil niet zeggen dat we er dus naar streven om 
ieder kind naar het HAVO / VWO te verwijzen. Of een schoolsoort passend is, hangt mede af van de 
aanleg en de motivatie van een kind. Ook de persoonlijke belangstelling speelt hierbij een belangrijke 
rol. We stellen ons ten doel uw kinderen het onderwijs te geven dat hen in staat stelt hun mogelijkheden 
zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het gaat er daarbij om dat ze terechtkomen in een vorm van 
voortgezet onderwijs die bij hen past en waar ze zich op een plezierige manier verder kunnen 
ontwikkelen.

8.4.1 Stappenplan schoolkeuze
Om tot een zo verantwoord mogelijk advies te komen met het oog op het vervolgonderwijs worden de 
volgende stappen genomen: 
1.  Juni (groep 7): uitvoerige overgangsbespreking 7 / 8 onder andere aan de hand van het leerling-

volgsysteem
2.  Augustus / december: informatie verzamelen door middel van observatie, gesprekken en resultaten.
- welke interesses heeft de leerling
- wat kan de leerling / niveau
- wat wil de leerling
3.  November / december: Groepsbespreking en komen tot een schooladvies. Hierbij wordt de groeps-

leerkrachten van de groepen 7 en 8, de IB-er en de directeur betrokken.
  Deze adviezen worden in een gesprek door de leerkracht van groep 8 aan de ouders overgebracht.
  In deze maanden zijn veelal ook de open dagen bij het voortgezet onderwijs. De ouders kunnen hier 

informatie krijgen over de nieuwe school.
4.  In een gesprek met ouders (en kind) komen tot een definitieve aanmelding op een school voor 

voortgezet onderwijs. Voor 1 maart moeten de leerlingen aangemeld zijn.
5.  In april volgt dan nog de centrale eindtoets basisonderwijs. De uitslag daarvan volgt in mei. Hopelijk 

geeft zij een bevestiging van de schoolkeuze die dan al heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van de 
uitslag van de Cito- eindtoets mag het schooladvies eventueel wel omhoog worden aangepast, niet 
omlaag.
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9.1 Kosteloos materiaal

Op school wordt veel met kosteloos materiaal gewerkt. Heeft u closet rollen, doppen, dozen e.d. die u niet 
meer gebruikt, dan kunt u die met uw kind mee naar school geven. 

9.2 Lijm- en verfvlekken

Om vlekken in kleding te voorkomen gebruiken we in de groepen 1 en 2 schorten. Als er toch nog een 
vlek in een kledingstuk komt, kunnen de volgende tips u misschien helpen: als de lijm nog zacht is 
uitwassen in koud water; als de lijm hard is de lijmvlek in koud water met veel zout leggen, het zout goed 
inwrijven en een nacht laten weken, wrijf de natte stof in met ossengal en wrijf over de vuile plek. Spoel 
de stof goed uit en laat het drogen.

9.3 Oud papier

Eens in de vier tot zes weken staat de container op zaterdagochtend van 9.00-11.30 uur voor onze school 
en kunt u oud papier afgeven. De ouderraad helpt mee bij de organisatie en zorgt er voor dat er een paar 
ouders zijn die samen met een leerkracht de container vullen. Het zou fijn zijn als u ook een keer kunt 
helpen. Neemt u in dat geval even contact op met een ouderraadslid.

Met de opbrengst kunnen we net even iets extra’s doen voor het onderwijs aan onze kinderen. Zoals u 
weet sparen we op dit ogenblijk voor een nieuw speeltoestel op het plein. Het zou erg fijn zijn als u voor 
school blijft sparen! De inzameldata staan op de kalender. 

9.4 Schoolfotograaf

We stoppen met het laten maken van individuele foto’s van alle kinderen. Er worden tegenwoordig zoveel 
foto’s van alle mogelijke activiteiten gemaakt, dat foto’s van de schoolfotograaf niet veel meer toevoegen. 
Wel zal meester Korteweg weer groepsfoto’s maken, zodat er bij ieder lokaal een actuele groepsfoto hangt.

9.5 Schoolverzekering

De CNS-scholen in Nunspeet zijn collectief verzekerd voor ongevallen. Alle schoolactiviteiten, alsmede de 
binnen redelijke termijn af te leggen tijd van huis naar school, vallen hieronder.
Het is geen verzekering tegen materiële schade. Wij adviseren u dan ook een goede WA-verzekering voor 
uw kind(eren) af te sluiten. Het komt nog wel eens voor dat ouders schoolkinderen vervoeren met hun 
auto tijdens een uitstapje, excursie o.i.d. van school. Belangrijk is dan dat u een ongevallen inzittenden 
verzekering hebt. Bij de meeste autoverzekeringen is dit overigens automatisch het geval. Kijkt u het in 
ieder geval even na.

9.6 Schoolfonds / ouderbijdrage

Elk jaar vragen wij van de ouders een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds. Het bedrag voor dit 
schooljaar is vastgesteld op € 20,- per kind. Dit bedrag wordt besteed aan zaken die niet uit de normale 
exploitatie betaald kunnen worden, zoals de aanschaf van extra leermiddelen, de organisatie van het 
Sinterklaasfeest, de afscheids avond van groep 8, een attentie voor ouders, een bijdrage voor school plein-
verbetering of excursies enz. 
Onze ouderbijdrage is landelijk gezien erg laag, o.a. doordat we de kosten voor het school reisje en sommige 
andere excursies apart in rekening brengen. In overleg met de GMR van CNS-Nunspeet wordt door de 

Algemeen9
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ouderraad de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. U betaalt maximaal €  50,- als u drie of meer 
kinderen op school heeft. Komt een kind in de loop van het cursusjaar bij ons op school, dan verwachten 
we dat per maand € 2,- betaald wordt voor de resterende maanden. U ontvangt van de ouderraad een 
acceptgiro met het verzoek het bedrag over te maken. Het banknummer ten name van Ouderraad 
Petraschool is 34.75.17.943 Rabo Nunspeet.

9.7 Sponsoring

We maken in principe geen gebruik van sponsoring. Mochten er zich onverwacht situaties voordoen, 
waarbij er wel sprake is van sponsoring, bijvoorbeeld bij het beschikbaar stellen van materialen bij een 
schoolfeest, zal de school zich houden aan de geldende richtlijnen.

9.8 Inspectie

In het kader van de deregulering trekt de overheid zich steeds meer terug en krijgen de scholen (besturen) 
steeds meer eigen verantwoordelijkheden. Uiteraard wil de overheid toezicht houden op de kwaliteit van 
het onderwijs. Om dat te bereiken heeft de overheid nagedacht over de manier waarop dat op een goede 
wijze gestalte kan krijgen. Met ingang van 1 januari 2003 wordt het regulier schooltoezicht (RST) en het 
integraal schooltoezicht (IST) vervangen door andere vormen van toezicht. De nieuwe wijze van inspectie 
van de scholen staat beschreven in de WOT (Wet op het Onderwijstoezicht). De belangrijkste wijziging 
bestaat hieruit, dat de inspectie nauw aansluit bij de eigen kwaliteit van de school. 
De centrale vraag waar het bij de onderzoeken om draait is: ‘Hoe is de kwaliteit van het onderwijs op de 
school?’ Een goede school waarborgt en verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Daarom wordt de centrale 
vraag uitgewerkt in drie deelvragen: 
-  Wat zijn de opbrengsten van het onderwijs. Hierbij wordt geleid op de eindopbrengsten en op de 

tussentijdse opbrengsten die door middel van het LeerlingVolg Systeem van Cito worden gerealiseerd. 
-  Hoe werkt de school aan de kwaliteit van het onderwijs en de verbetering daarvan. Hierover doet de 

school uitspraken in de Schoolgids en het Schoolplan. 
-  Zijn er signalen uit de omgeving van de school, die tot (verscherpt) toezicht leiden.
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Van ieder onderzoek maakt de inspectie en rapport. Dat rapport wordt openbaar gemaakt door het op 
het internet te plaatsen. Iedereen kan dus van de inhoud kennis nemen. Deze vorm van openbaar maken 
sluit aan bij de maatschappelijke behoefte aan inzicht in de kwaliteit van het onderwijs. Ook past 
openbaarmaking bij de verantwoording die de steeds meer autonoom wordende onderwijsinstellingen 
over hun kwaliteit dienen af te leggen.

De Petraschool heeft in juni 2013 inspectiebezoek gehad en kreeg de beoordeling ‘basisarrangement’. Dit 
betekent dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van het onderwijs op onze school (zie 7.1).
Adres en telefoongegevens: zie hoofdstuk 10.4.

9.9 Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang hebben we als volgt geregeld: Wij hebben, samen met de andere CNS-
scholen, een contract afgesloten met SKN (Stichting Kinderopvang Nunspeet).
Als u gebruik wilt maken van de voor- en / of naschoolse opvang kunt u op school alle benodigde informatie 
verkrijgen. Er liggen een informatie-boekje en aanmeldingsformulieren voor u klaar.
Na invulling van die formulieren kunt u die rechtstreeks inleveren bij SKN. Zij regelen dan verder alle 
zaken, zoals vervoer enzovoort, met u.

9.10 Mobieltjes

Hoewel mobieltjes tot de standaarduitrusting van veel kinderen behoren, mag er tijdens de schooltijden 
geen gebruik van worden gemaakt.
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10.1 Schooltijden

Groep 1 t/m 4 
Ochtend:   08.30 - 12.00 uur
Middag:   13.15 - 15.15 uur
Woensdagmorgen:  08.30 - 12.15 uur
Groep 1 en 2:  maandag- en vrijdagmiddag vrij
Groep 3 en 4:  vrijdagmiddag vrij

Groep 5 t/m 8 
Ochtend:   08.30 - 12.00 uur
Middag:   13.15 - 15.15 uur
Woensdagmorgen:  08.30 - 12.15 uur

Groep 3 t/m 8 heeft pauze van 10.15 - 10.30 uur

10.2 Bewegingsonderwijs

Groep 1 / 2  Maakt deel uit van het dagprogramma
Groep 3a  Ma. 10.40 - 11.20; do. 13.55 - 14.35 uur
Groep 3b  Ma. 11.20 - 12.00; do. 13.15 - 13.55 uur
Groep 4a  Ma. 10.00 - 10.40; do. 14.35 - 15.15 uur
Groep 4b/5b Ma. 13.15 - 13.55; do. 10.30 - 11.15 uur
Groep 5a  Ma. 9.20 - 10.00; wo. 10.45 - 11.30 uur
Groep 6  Zwemmen; do. 9.15 - 10.00 uur

Groep 7a  Ma. 13.55 - 14.35; do. 11.15 - 12.00 uur
Groep7b/8b Ma 14.35 - 15.15; wo. 9.15 - 10.00 uur
Groep 8a  Ma. 8.30 - 9.20; wo. 11.30 - 12.15 uur

Zwemonderwijs
De kinderen van groep 6: Ma. 9.15-10.00 uur.
De kinderen gaan op de fiets naar het zembad.

10.3 Vakanties

Herfstvakantie:  19 10 2015 - 23 10 2015
Kerstvakantie:  21 12 2015 - 01 01 2016
Voorjaarsvakantie:  22 01 2016 - 26 02 2016
Paasvakantie:  25 03 2016 - 28 03 2016
Meivakantie:  25 04 2016 - 06 05 2016
Pinkstervakantie:  16 05 2016
Zomervakantie:  11 07 2016 - 19 08 2016

Vrije mid/dagen in verband met studie team:
Donderdagmiddag 10 september 2015
Maandag 26 oktober 2015
Dinsdagmiddag 1 december 2015
Donderdagmiddag 18 februari 2016
Dinsdag 29 maart 2016
Dinsdagmiddag 17 mei 2016
Dinsdagmiddag 28 juni 2016 

10 Diversen
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10.4 Groepsverdeling / Adressen

Personeel
1a / 2a Mw. G. van Loo - van ’t Veen (MT) Elzenweg 13 8096 RV Oldebroek 0525 - 63 29 90  ma - do 
 Mw. D. Viets - Esselink Veldbiesweg 5 8084 RC ’t Harde 0525 - 65 24 61 ma / vr
1b / 2b Mw. L. den Boer - van Wijhe Tufsteenstraat 41 8084 XT ’t Harde 06 - 57 69 84 38 ma - wo 
 Mw. H. Engeltjes - Stip De Buntezoom 80  8071 TT Nunspeet 0341 - 25 78 19 wo - vr 
1c / 2c Mw. J.G. v.d. Weg Beekstraat 13 8051 NA Hattem 06 - 19 08 50 88 ma - wo 
 Mw. J. Bakker - v.d. Werfhorst Glindeweg 6 8085 SP Doornspijk 0525 - 66 21 54 do - vr 
3a Mw. M. Boeve - Vlijm  Kuntzestraat 144  8071 KR Nunspeet 0341 - 25 67 16 ma - wo 
 Mw. V. Trouwborst - Heij Zandrug 32 8266 LE Kampen 038 - 333 09 37 do - vr 
3b Mw. B.J. v. Bokhorst - v.d. Uithoorn Tijmlaan 12 3862 GE Nijkerk 033 - 754 93 53 ma - wo
 Mw. K. Aarten - Zoet Eeckelhagen 38 8071 ZS Nunspeet 0341 - 84 50 38 wo - vr 
4a Mw. A. Trap - Strijker De Wetstraat 5 3851 ZT Ermelo 06 - 13 39 15 24 ma - di 
 Mw. S. Blaauw - Holstege Larixweg 10 8084 HV ’t Harde 0525 - 65 23 36 do - vr
4b / 5b Mw. S. Hoek Pluutstraat 11 8081 ME Elburg 0525 - 68 07 18 ma / wo - do 
 Mw. J. Oosterhof - Noort Scholekster 4 8081 ZK Elburg 0525 - 68 40 52 di / vr
5a Dhr A. Westerbroek Vlaanderenlaan 27 8072 CC Nunspeet 0341 - 25 04 21 ma - di & do - vr
 Dhr. J. Foppen (MT) Beethovenlaan 36 8071 VL Nunspeet 0341 - 25 81 79 wo
6 Dhr. C. Korteweg Van Goghstraat 59  8072 JW Nunspeet 0341 - 26 16 99 ma - di & do - vr
 Mw. J. Oosterhof - Noort Scholekster 4 8081 ZK Elburg 0525 - 68 40 52 wo
7a Dhr. J.M. Heldoorn Sterrenwacht 87 3901 SV Veenendaal 06 - 12 08 52 20 ma - vr 
 Mw. V. Trouwborst - Heij Zandrug 32 8266 LE Kampen 038 - 333 09 37 vr mi
8a Mw. A. v.d. Beek - Koolhaas Jasmijnweg 13  8072 EN Nunspeet 0341 - 26 51 02 ma - vr 
 Mw. K. Aarten - Zoet Eeckelhagen 38 8071 ZS Nunspeet 0341 - 84 50 38 wo - vr mi
7b / 8b Mevr. D. Hettema - v. Helden Schoolweg 2 8071 BC Nunspeet 0341 - 26 01 50 ma - wo 
 Dhr. J. Foppen (MT) Beethovenlaan 36 8071 VL Nunspeet 0341 - 25 81 79 do - vr 
Muziek Dhr. G. v.d. Put Mezenbergerweg 18c 8085 SV Doornspijk 0525 - 76 90 14 vr
IB Mw. J.G. Hoff - Hienekamp (MT) Kuyperstraat 104 8072 BL Nunspeet 0341 - 26 02 62 di - vr
 Mw. H. Engeltjes - Stip (OB) De Buntezoom 80   8071 TT Nunspeet 0341 - 25 78 19 di
Plusklas Mw. J. Pranger - Kroon Ben Viegersstraat 26  8072 ZH Nunspeet 0341 - 27 92 71 di
Onderw.ass. Mw. S. v.d Ree - v.d. Bosch Martensweg 48 8071 KK Nunspeet 0341 - 25 80 70 ma - vr
 Mw. J. Oosterhaven - Reezigt Vlaanderenlaan 24  8072 CE Nunspeet 0341 - 25 30 07 ma - do 
 Mw. J. Drost Boven Nieuwstraat 6 - 9  8261 HD Kampen 06 - 23 20 50 97 ma - vr
 Mw. A. Vinke Thorbeckestraat 1 8072 XK Nunspeet 06 - 10 44 63 14 ma - vr   
Conciërge Dhr. G.J. Bouw Martensweg 50 8071 KK Nunspeet  0341 - 25 40 32 
Directeur Dhr. G. de Hoop Buurskamp 3 8091 CX Wezep 038 - 376 35 41 ma - do 

We merken dat er toenemend behoefte is om iets aan een leerkracht door te geven, of te vragen. Naar school bellen kan altijd, maar mailen 
kan ook. De meeste collega’s hebben een school - mailadres. Dat geef ik hierbij door. Natuurlijk kunt u ook altijd even binnenlopen om een 
afspraak te maken.

G. van Loo - van ’t Veen gvanloo@petraschool.net 

J. Bakker - van de Werfhorst jbakker@petraschool.net

J.G. van de Weg hdekker@petraschool.net

E. Engeltjes - Stip hengeltjes@petraschool.net 

J. Oosterhof - Noort joosterhof@petraschool.net 

A. Westerbroek awesterbroek@petraschool.net 

J.G. Hoff - Hienekamp jhoff@petraschool.net 

A. Trap - Strijker atrap@petraschool.net 

J.M. Heldoorn jmheldoorn@petraschool.net 

B.J. van Bokhorst - van de Uithoorn bbokhorst@petraschool.net 

S. Blaauw - Holstege sblauw@petraschool.net 

M. Boeve - Vlijm mboeve@petraschool.net 

V. Trouwborst - Heij vtrouwborst@petraschool.net

A. Vinke avinke@petraschool.net

D. Viets - Esselink dviets@petraschool.net 

L. den Boer - van Wijhe ldeboer@petraschool.net

S. Hoek shoek@petraschool.net

C. Korteweg ckorteweg@petraschool.net

K. Aarten - Zoet kzoet@petraschool.net 

A. v.d. Beek - Koolhaas akoolhaas@petraschool.net 

J. Foppen jfoppen@petraschool.net

S. van de Ree - van den Bosch svdbosch@petraschool.net 

J. Oosterhaven - Reezigt joosterhaven@petraschool.net 

G. de Hoop gdehoop@petraschool.net

D.M. Hettema - v. Helden dhettema@petraschool.net

Algemeen mailadres info@petraschool.net

mailto:gvanloo@petraschool.net
mailto:jbakker@petraschool.net
mailto:hdekker@petraschool.net
mailto:hengeltjes@petraschool.net
mailto:joosterhof@petraschool.net
mailto:awesterbroek@petraschool.net
mailto:jhoff@petraschool.net
mailto:atrap@petraschool.net
mailto:jmheldoorn@petraschool.net
mailto:bbokhorst@petraschool.net
mailto:sblauw@petraschool.net
mailto:mboeve@petraschool.net
mailto:vtrouwborst@petraschool.net
mailto:avinke@petraschool.net
mailto:dviets@petraschool.net
mailto:ldeboer@petraschool.net
mailto:shoek@petraschool.net
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mailto:kzoet@petraschool.net
mailto:akoolhaas@petraschool.net
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mailto:svdbosch@petraschool.net
mailto:joosterhaven@petraschool.net
mailto:gdehoop@petraschool.net
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GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 46, 3840 AA Harderwijk 
ggd@ggdnog.nl, www.ggdnog.nl
Telefoon 088 - 44 33 000  
Oosteinde 17,  Harderwijk 

Schoolmaatschappelijk werkster
Ilse Hartman  
i.hartman@mdveluwe.nl
Telefoon 06 - 41 83 14 63

Onderwijsinspectie
Informatie van de inspectie:  
info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl 
Telefoon 0800 - 8051
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
Telefoon 0900 - 11 13 111

Ouderraad (Bankrekeningnummer OR: NL 72 RABO 03475.17.943)
Naam  Adres  Telefoon 
Everanda Ax - van den Berg Kuyperstraat 50  Nunspeet 0341 - 25 15 80 voorzitter
Janine Blei - van Koot Vlaanderenlaan 32  Nunspeet 0341 - 84 34 56
Heidi Foppen - Bruinink Van Karnebeekstraat 60  Nunspeet 0341 - 26 38 62
Grélien Hofman - van Dorp Kuyperstraat 114  Nunspeet 0341 - 84 02 74
Evelize de Graaf - Rekers  Oosterlaan 110   Nunspeet  0341 - 45 59 11  secretaresse
Mirjam Kruithof - Coret Van Karnebeekstraat 43  Nunspeet 0341 - 75 15 34 penningmeester
Marieke van de Ruitenbeek - Bredeweg  Esdoornlaan 23  Nunspeet 0341 - 45 26 62
Linda Russchen - Pap Van Karnebeekstraat 45  Nunspeet 0341 - 36 38 78 
Jacqueline Immeker  Boudewijnplantsoen 3   Nunspeet  0341 - 84 24 85
Inez Brummel - Bonenberg  Astridlaan 16   Nunspeet 0341 - 45 25 20

Namens het personeel: 
Mw. M. Boeve - Vlijm  Kuntzestraat 144   Nunspeet 0341 - 25 67 16

Medezeggenschapsraad 
Namens het personeel: 
Dhr. C. Korteweg Van Goghstraat 59  Nunspeet  0341 - 26 16 99
Mw. A. v.d. Beek - Koolhaas Jasmijnweg 13   Nunspeet 0341 - 26 51 02 
Mw. K. Aarten - Zoet Eeckelhagen 38  Nunspeet 06 - 40 17 3248

Namens de ouders: 
Dhr. J. Hofman Heemskerklaan 34  Nunspeet 0341 - 26 32 04
Mw. A. Mulder - Nooteboom Vlaanderenlaan 47   Nunspeet  0341 - 35 54 13
Mw. M. v.d. Put - de Mots Albertlaan 17  Nunspeet 0341 - 27 94 11
Dhr. J. Vos   Vlaanderenlaan 37  Nunspeet 0341 - 45 26 11
Mw. L. Westerink  Vlaanderenlaan 71   Nunspeet  0341 - 25 04 04  voorzitter

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Namens het personeel: 
Dhr. C. Korteweg Van Goghstraat 59  Nunspeet  0341 - 26 16 99

Namens de ouders: 
Dhr. J. Vos   Vlaanderenlaan 37  Nunspeet 0341 - 45 26 11

Bestuursleden CNS
Dagelijks Bestuur: 
Dhr. A.H. Russchen Van Karnebeekstraat 45 8072 BM Nunspeet 0341 - 36 38 78 voorzitter
Dhr. J. v.d. Meer Oude Zeeweg 10 8071 TM Nunspeet 06 - 41 72 62 74
Mw. H.M. de Goede - Hoeve Van Goghstraat 56 8072 JX Nunspeet 0341 - 84 29 20 secretaris

Algemeen bestuur: 
Dhr. A.J. Asselt  Zoomweg 51 8071 EH Nunspeet 0341 - 25 69 44
Mw. E.W. Dekker - van ’t Hul Kastanjelaan 23 8071 AM Nunspeet 0341 - 25 19 49  
Dhr. J.C. van de Hardenberg Oosterlaan 3 8072 BR Nunspeet 0341 - 25 39 38 
Dhr. J. v. Harten  Grutto 6  8071 TX  Nunspeet  0341 - 45 34 40

mailto:ggd@ggdnog.nl
www.ggdnog.nl
mailto:i.hartman@mdveluwe.nl
mailto:info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
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Liedlijst CNS 2015 - 2016

Wk. Datum Groep 1 Groep 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8

35 24-08 t/m 28-08
Liederen 

openingsdienst

Liederen 

openingsdienst

Liederen 

openingsdienst

Liederen 

openingsdienst

Liederen 

openingsdienst

36 31-08 t/m 04-09 Klop, klop, klop ‘k Stel mijn vertrouwen Ps.100 : 1 OB Gez. 319 : 1 liedboek Ps : 25 : 2 NB

37 07-09 t/m 11-09
Vader en moeder ik 

moet verhuizen
Lees je Bijbel Ps. 116 : 1 NB Ps.8 : 1 OB Gez. 293 : 1 liedboek

38 14-09 t/m 18-09 Ja is ja Goliath Gez. 1 : 1 liedboek Ps.75 : 1 NB Ps.150 : 1 OB

39 21-09 t/m 25-09
Zou voor de Heer iets 

te wonderlijk zijn
Stap voor stap Ik volg de Heer Gez. E : 1 Ps.89 : 1 NB

40 28-09 t/m 02-10 Dank U Met de harp Ps. 134 : 3 OB Opw. voor kids 201 Gez. 149 : 1

41 05-10 t/m 09-10 God heeft ons lief Koningskind Kom aan boord Ps. 119 : 53 OB Opw. 553

42 12-10 t/m 16-10
Jozef zoekt zijn grote 

broers
Mijn God is zo groot Gez. 184 : 1 Ps. 121 : 1 NB Ps. 138 : 1 OB

43 Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

44 26-10 t/m 30-10 Bewaar je oog Uw woord is een lamp Ps. 6 : 1 OB Opw. 277 Gez. 477 : 1

45 02-11 t/m 06-11 Liederen themadienst Liederen themadienst Liederen themadienst Liederen themadienst Liederen themadienst

46 09-11 t/m 13-11 Liederen themadienst Liederen themadienst Liederen themadienst Liederen themadienst Liederen themadienst

47 16-11 t/m 20-11 Steek je hand omhoog
Je hoeft niet bang te 

zijn
Ik ben veilig Gez. 96 : 1 Gez. 96 : 4

48 23-11 t/m 27-11 Klein, klein kindje Bewaar je oog Gez.51 : 1 liedboek Ps. 139 : 1 OB Opw. 709

49 30-11 t/m 04-12 Zoals klei in de hand Here de Here Ps. 121 : 1 NB Ps. 43 : 4 NB Ps. 42 : 1 OB

50 07-12 t/m 11-12 Kerstvoorbereiding Kerstvoorbereiding Kerstvoorbereiding Kerstvoorbereiding Kerstvoorbereiding

51 14-12 t/m 18-12 Kerstvoorbereiding Kerstvoorbereiding Kerstvoorbereiding Kerstvoorbereiding Kerstvoorbereiding

52 Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

53 Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

1 04-01 t/m 08-01 Johannes de Doper Vijf broden Ps. 48 : 6 OB Opw. voor kids 185 Gez. 148 : 1

2 11-01 t/m 15-01 Een rivier vol van vrede Sta eens op Ps. 81 : 9 NB Ps. 79 : 7 OB Opw. 462

3 18-01 t/m 22-01 Maak een vrolijk geluid Ben je groot Gez. 57a : 1 liedboek Ps. 98 : 1 NB Ps. 84 : 2 OB

4 25-01 t/m 29-01 In een scheepje over zee Ik volg de Heer
God kent jou vanaf het 

begin
Gez. 130 : 1 Ps. 122 : 1 NB
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Wk. Datum Groep 1 Groep 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8

5 01-02 t/m 05-02
Kleine dochter van 

Jairus

Diep, diep, diep als de 

zee
Ps. 75 : 1 OB Opw. 436 Gez. 463 : 1 liedboek

6 08-02 t/m 12-02 Ben je groot Sluit vrede met God Ps. 110 : 4 NB Ps. 89 : 8 OB Opw. 719

7 15-02 t/m 19-02
Wil je wel geloven dat 

het groeien gaat
Kom in de kring Gez. 178 : 1 liedboek Ps. 142 : 1 NB Ps. 66 : 1 OB

8 Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

9 29-02 t/m 04-03 Mijn God is zo groot Onze Vader
Ben je groot of ben je 

klein
Gez. 251 : 1 liedboek Ps. 79 : 5 NB

10 07-03 t/m 11-03
Zing zing zingen maakt 

blij

Gewoon maar een 

knecht
Maria kwam bij het graf Opw. voor kids 241 Gez. 280 : 1

11 14-03 t/m 18-03 Paasvoorbereiding Paasvoorbereiding Paasvoorbereiding Paasvoorbereiding Paasvoorbereiding

12 21-03 t/m 25-03 Paasvoorbereiding Paasvoorbereiding Paasvoorbereiding Paasvoorbereiding Paasvoorbereiding

13 28-03 t/m 01-04 Ik zag een kuikentje Dit is de dag Ps. 142 : 1 NB Ps. 87 : 4 OB Opw. 427

14 04-04 t/m 15-04
Vertel het aan de 

mensen
In het huis Gez. 115 : 1 Ps. 130 : 1 NB Ps. 65 : 1 OB

15 11-04 t/m 15-04 Parel in Gods Hand Zoals Nehemia Door de kracht Gez. 93 : 1 Ps.108 : 1 NB

16 18-04 t/m 22-04 Als je bidt Als je bidt Wilhelmus Wilhelmus Wilhelmus

17 Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

18 Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

19 09-05 t/m 13-05 Pinksteren Pinksteren Ps. 121 : 4 OB Opw. 238 Gez. 293 : 1 liedboek

20 16-05 t/m 20-05 Liederen themadienst Liederen themadienst Liederen themadienst Liederen themadienst Liederen themadienst

21 23-05 t/m 27-05 Liederen themadienst Liederen themadienst Liederen themadienst Liederen themadienst Liederen themadienst

22 30-05 t/m 03-06 Martha, Martha
Als je veel van iemand 

houdt
Ps. 105 : 3 NB Ps. 95 : 1 OB Opw. 698

23 06-06 t/m 10-06
Jezus is de Goede 

Herder

Het woord van onze 

God
Gez. 308 : 1 liedboek Ps. 42 : 1 NB Ps. 68 : 10 OB

24 13-06 t/m 17-06
Diep, diep, diep als de 

zee

Weet je dat de vader je 

kent
Dag en nacht Heer Gez. 473 : 1 liedboek Ps. 99 : 1 NB

25 20-06 t/m 24-06 Is je deur nog op slot Hij is machtig Ps. 116 : 11 OB Opw. voor kids 153 Gez. 180 : 1

26 27-07 t/m 01-07 Liedje in mijn hart De Here zegent jou Ps. 136 : 1 NB Ps. 146 : 1 OB Opw. 710

27 04-07 t/m 08-07 Naar eigen keuze Naar eigen keuze Naar eigen keuze Naar eigen keuze Naar eigen keuze

Opw = Opwekkingslied B1
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