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Een woord vooraf 
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er 

diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw 

kind in totaal zo'n 7600 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de 

basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook 

met zorg. 

 

Scholen verschillen in hun manier van werken, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen 

niet eenvoudig. Het team van de Prins Hendrikschool heeft voor u deze gids samengesteld 

om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In de schoolgids beschrijven wij 

waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij de kwaliteit 

optimaliseren. 

Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor de ouders van wie de kinderen al bij ons op school 

zitten. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en de 

resultaten die we op de Prins Hendrikschool behalen. De mening van ouders vinden we 

belangrijk, dit blijkt o.a. ook uit de regelmatige enquêtes die we onder de ouders van de 

school houden. Wij vragen uw mening over diverse onderwerpen. Deze gegevens 

verwerken we in een meerjarenplanning om zo de kwaliteit van de school op een nog 

hoger niveau te brengen. 

 

In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle 

volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben. 

 

We hopen dat u onze schoolgids met interesse leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, 

opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons! 

Dat het komende schooljaar een fijn jaar mag worden voor u en uiteraard voor uw kind(-

eren)! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het team van de Prins Hendrikschool. 
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1. Van de Stichting 

De Stichting 
De Stichting  voor Christelijk Basisonderwijs Lochem-Laren  

(SCBO L-L) komt voort uit de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs 

Lochem- Laren, die is opgericht op 6 maart 1998. De Vereniging is ontstaan 

door fusie van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Laren 

en de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Lochem. 

Het doel van de Stichting is het oprichten en/of in stand houden van scholen 

voor Christelijk basisonderwijs in de gemeente Lochem. 

De scholen waar dit momenteel gestalte krijgt, zijn: 

De Rank te Lochem 

De Prins Hendrikschool te Lochem 

De Prins Willem-Alexander school te Laren. 

 

Het bestuur houdt zich, samen met de directeuren van de scholen, bezig met 

het management over de scholen. Het bestuur is daartoe gesprekspartner van 

o.a. de lokale overheid. Intern vindt overleg plaats met de organen voor 

medezeggenschap. 

 

Voor verdere informatie betreffende de Stichting kan contact opgenomen 

worden met de leerkrachten van de scholen; zij zullen u eventueel 

doorverwijzen naar een lid van het bestuur. 

 

Wij willen u bedanken voor uw belangstelling voor één van onze scholen en 

mocht uw keuze op één van deze vallen, dan hopen en verwachten wij dat de 

school u datgene zal brengen waarop uw keuze gebaseerd werd. 

 

Het bestuur van de SCBO Lochem-Laren. 
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2. Een eerste kennismaking met 

de Prins 

Hendrikschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles 

aan om uit uw kind te halen wat erin zit. U, als ouder, speelt daarbij een 

belangrijke, stimulerende rol. 

 

Gezinnen die kiezen voor de Prins Hendrikschool, kiezen voor een school die 

waarden en normen hanteert, die voortkomen vanuit een moderne kijk op de 

christelijke identiteit. Belangrijk vinden we het inzicht in eigen doen en 

handelen. Wij willen uitgaan van de positieve eigenheid van het kind, die het 

verlangen heeft om goed te doen. 

 
Ieder kind is welkom ongeacht geloof, afkomst, nationaliteit of 
levensbeschouwing. We vieren samen de christelijke feestdagen. Van ouders 
verwachten we dat ze respect hebben voor de identiteit van onze school en dat 
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de leerlingen mee doen met de activiteiten die we op school op dit gebied 
aanbieden en organiseren. 
 

Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze 

kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van 

anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. 

We zijn alert op discriminatie en pesten en als dit toch gebeurt, grijpen we 

direct in. 

 

          Visie-Missie van onze school 

In de periode januari –april 2016 zijn wij met onze leerlingen, onze ouders en 

het team bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe visie. 

                                                                                                                                  
Onze visie op onderwijs  

Ieder mens heeft een mensvisie, een bepaalde kijk op mensen. Binnen de 

levensvisie van iemand speelt zo’n mensvisie een fundamentele rol. 

“Hoe ga ik om met de medemens”? “Zijn alle mensen gelijk”?, zijn voorbeelden 

van vragen die binnen een mensvisie worden beantwoord. 

 

In het onderwijs, de opvoeding en de vorming speelt deze mensvisie impliciet 

en expliciet een belangrijke rol. De wijze waarop men bijvoorbeeld het 

onderwijs aanbiedt, de wijze waarop binnen onderwijs organisaties ( scholen!) 

professionals worden aangestuurd, wordt mede ten diepste bepaald door de 

visie die men heeft op de mens in algemene zin. Onderwijs en haar organisatie 

( de aansturing, de cultuur en de structuur ) kan niet zonder mensvisie. 

 

Met het oog op de (levensbeschouwelijke) identiteit van de school/organisatie 

is het dan ook van groot belang te bepalen welk mensbeeld wordt gehanteerd 

ten aanzien van de professionals die er werken en de leerlingen die er 

onderwijs/vorming ontvangen. 

Hoe kijken wij tegen “mensen” aan en op welke wijze zetten we in op de 

ondersteuning van het leer-en werkproces binnen de over het algemeen 

mensgerichte organisatie? 
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Onze missie 

Het team van de PH handelt vanuit wederzijds vertrouwen en 

kenmerkt zich als bevlogen en groeigericht. 

We stimuleren het eigenaarschap van de kinderen in het leerproces 

en de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind. 

Vanuit veiligheid en met eigentijdse middelen bouwen we aan 

boeiend en uitdagend onderwijs, om recht te doen aan ieder kind. 

 

Zo kijken wij op de Prins Hendrikschool naar kinderen in ontwikkeling  

Wij zien het kind als uniek, sociaal en autonoom dat zich ontwikkelt vanuit 

vertrouwen, respect en veiligheid tot een kritisch denkend en zelfstandig 

functionerend vrij mens. 

Ieder kind mag zijn eigen kwaliteiten en talenten ontdekken en inzetten in een 

samenleving die voortdurend in ontwikkeling is. 
 

 
Onze missie 

In onze missie beschrijven we: 

Wie we willen zijn 

Wat we gaan doen 

Hoe we dat gaan doen 
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3. Wie werken er op de Prins 

Hendrikschool? 

De Prins Hendrikschool heeft een rijke historie, want zij bestaat namelijk al 

meer dan een eeuw. Er werken op dit moment 17 personeelsleden: 12 

leerkrachten, een vakleerkracht voor gymnastiek, 1 onderwijsassistent 

voor extra begeleiding van individuele kinderen  en een conciërge.   

Sommigen hebben zich gespecialiseerd in het werken met kleuters, 

anderen met oudere kinderen.  

De Prins Hendrikschool telt gemiddeld 160 leerlingen, verdeeld over 7 

groepen. 

 

Groepsleerkrachten 

Esther van den Berg  

Mandy Easton 

Karin Garritsen 

Irma Groteboer 

Bertine Hoekstra 

Christien Krajenbrink 

Simone Pera 

Emmy Spronk 

Emiel Stemerdink 

Jolanda Veerbeek 

Femke Wissink 

Regina Schrijver 

 

Vakleerkracht gymnastiek: Jan Evert Wensink (groep 5 t/m 8) 

Klassensassistent: Dian van der Leest 

Conciërge: Sietske Veltkamp  
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Onderwijscoach 

De onderwijscoach kan worden ingeschakeld ter ondersteuning van de 

leerkracht bij het vinden van oplossingen m.b.t. individuele leerproblemen bij 

leerlingen. Het is de bedoeling dat de ‘behandeling’ binnen de klassensituatie 

gebeurt. 

 

Interne begeleider 

Zij coördineert  de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben: Hester 

Boll. 

 

ICT-coördinator 

Deze leerkracht is de eerst aanspreekbare persoon rond het beleid over 

informatie- en communicatietechnologie. Gemakkelijker gezegd: deze 

leerkracht houdt zich namens het team bezig met de invoer van computers in 

het onderwijs en de aanschaf van hard- en software.  

ICT coördinator: Simone Pera 

Schaduw ICT-er  Femke Wissink en Bertine Hoekstra 

 

Directie 

De dagelijkse leiding over de school bestaat uit: 

                       Directeur: Antoine Rossewij 

Plaatsvervangend directeur: Simone Pera  
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4. Wat leert mijn kind op de 

 Prins Hendrikschool? 

Op de Prins Hendrikschool proberen we een goed evenwicht te vinden in 

het aanleren van kennis, praktische vaardigheden en het stimuleren van de 

persoonlijke ontwikkeling. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de 

kern van ons onderwijs. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.              

   

4.1. Groep 1-2 en 2-3 

 

We werken op onze school met een groep 1-2 en een groep 2-3. Voordelen van 

deze combinaties zijn: 

-de sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd, doordat de oudsten de jongsten 

helpen. 

-het vergroot de zelfstandigheid van de kinderen.  

-de kinderen leren spelenderwijs heel veel van elkaar. 

-de overgang van groep 2 naar groep 3 wordt verkleind, er ontstaat een 

vloeiende overgang van kleuter naar schoolgaand kind. 

-we kunnen beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. 

 

 in het begin op het wennen aan het naar 

school gaan. Er is veel aandacht voor 

gewoontevorming en regelmaat. De kinderen 

leren spelenderwijs. Op een speelse manier 

bieden we activiteiten aan die voorbereiden 

op het leren lezen, rekenen en schrijven. 

Elke schooldag starten de kinderen tijdens de 

inloop/ zelfstandige start aan tafel. Vanaf 

8.20u mogen zij met hun ouders binnen 
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komen. Ze  werken dan met ontwikkelingsmateriaal of een prentenboek. In de 

kleutergroep worden veel activiteiten in de (kleine) kring gedaan, gedurende 

de dag komen de kinderen hier weer in terug.  

Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de hal, in de 

speelzaal en op het schoolplein. We werken aan de hand van thema's (zoals 

school, vakantie, herfst, lente). Op een speelse manier leren de kinderen hoe 

hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de 

basis is voor veel ander leren. Spelenderwijs werken we in de groepen, met 

behulp van de methode ‘Kleuterplein’, aan ontluikende geletterdheid en 

gecijferdheid en de motoriek. In de Kleutergroepen werken we ook met 

Vierkeerwijzer, over deze manier van werken leest u meer op bladzijde 15 van 

deze schoolgids. 

 

Doorstromen of verlengde leertijd bij kleuters 

De onderwijsinspectie heeft besloten dat de 

kinderen die in oktober, november of 

december jarig zijn, in het daaropvolgende 

schooljaar in principe naar de volgende 

groep gaan. 

Er wordt op onze school 

ontwikkelingsgericht gewerkt binnen onze 

kleutergroepen. We voeren regelmatig 

observaties en toetsen uit om de 

ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen 

om zo o.a. ook vroegtijdig, eventuele 

problemen met leren, of een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren.  

In overleg met de ouders wordt uiterlijk in mei besloten of hun oktober, 

november, december kleuter doorgaat. Tijdens dit gesprek wordt de beslissing 

van de leerkracht aan de ouders voorgelegd. 

Deze beslissing kan zijn: 

 

1. De kleuter gaat door naar de volgende groep. 

2. De kleuter krijgt ontwikkelingsgelegenheid en blijft in dezelfde groep.  

3. De kleuter blijft in dezelfde groep en krijgt een handelingsplan vanwege 

    ontwikkelingsachterstanden. 

4. De kleuter krijgt een handelingsplan vanwege leerstoornissen en/of  

    gedragsproblemen. 

 

Voor alle andere kinderen geldt dat ouders uitgenodigd worden voor een 

gesprek als de ontwikkeling van hun kind achter blijft. In overleg met ouders 

wordt in sommige gevallen de kleuterperiode verlengd. De beslissing zal altijd 

uitgaan van het welbevinden en de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk.  
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Drie keer per jaar zijn er voor alle kinderen tienminutengesprekken om met de 

leerkracht over de ontwikkeling van uw kind te komen praten 

4.2. Groep 3 t/m 8 

 

In de lessentabel (zie hieronder) wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we 

per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om 

gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. We gaan uit van 

een lessentabel van 25.45 uur per week voor de groepen 5 t/m 8 en 22.45 uur 

voor de groepen 1 t/m 4. U ziet dat de nadruk valt op taal, lezen en rekenen. 

Daar zijn de kinderen het grootste deel van de week mee bezig. 

In de Wet op het Primair (basis) Onderwijs is opgenomen dat de leerlingen in 8 

schooljaren tenminste 7520 uren onderwijs ontvangen. De leerlingen moeten 

in de onderbouw ten minste 3520 uur onderwijs hebben ontvangen en in de 

vier daarop volgende schooljaren ten minste 3760 uur. De groepen 1 t/m 4  

krijgen minder lesuren  dan de groepen 5 t/m 8.  

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag om 12.00u vrij. 

 

Lessentabel op weekbasis groep 3 t/m 8 (bij benadering): 

Taal/lezen: 10  uur 

Rekenen: 5  uur 

Schrijven: 1  uur 

Engels (7 en 8): 1 uur 

Wereldoriëntatie (natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis): 2 uur 

Techniek: geïntegreerd in: expressievakken en  wereldoriëntatie.  

Verkeer: 1/2 uur 

Expressievakken: 2 uur 

Lichamelijke oefening: 1 uur 

Godsdienst:  1 uur 

Burgerschap en Sociale Integratie: geïntegreerd in de andere vakken. 

Pauzes: 1¼ uur 

4.3. De vakken beter bekeken 

 
Godsdienstige vorming 

De Prins Hendrikschool is een christelijke basisschool. De school staat echter 

open voor kinderen uit gezinnen met welke levensovertuiging dan ook. 

Essentieel is dat iedereen respect toont voor alle activiteiten, die de school 

organiseert. Wij proberen de kinderen die normen en waarden aan te leren 

welke ingegeven worden door onze kijk op ‘mens-zijn’. Leidraad voor het 

bepalen van onze visie is de Bijbel. Voor het overbrengen van de Bijbelse 

verhalen gebruiken wij in de groepen de landelijk bekende 

Godsdienstmethode ‘Trefwoord’.  Hierin wordt d.m.v. de verhalen een brug 
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geslagen naar onze huidige samenleving, waardoor de Bijbel een eigentijds 

karakter krijgt. Af en toe spelen we ook in op de vragen en behoeften van de 

Lochemse kerken. U kunt dan denken aan het aanleren van een lied of het 

uitdelen van uitnodigingen voor diverse kerkelijke activiteiten. Jaarlijks is er ook 

een gezinsdienst voor school en kerk samen. 

 

Rekenen en wiskunde 

De Prins Hendrikschool gebruikt de methode ‘Wereld in Getallen’. In de 

rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op 

te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen, mag 

verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. 

We proberen kinderen een aantal rekensommen op een handige manier uit 

het hoofd te leren maken. Voor ingewikkelde bewerkingen maken we in de 

groepen 7 en 8 soms ook gebruik van de rekenmachine.  

Naast deze methode werken we met ‘Met Sprongen Vooruit’ , een effectief 

reken- en wiskundeprogramma. Dit programma werkt met oefeningen en 

spellen, die zowel interactief klassikaal als individueel worden aangeboden. De 

leerlingen mogen hierbij bewegen en eigen producties maken. Het rekenen 

wordt hierdoor betekenisvol en de leerlingen krijgen meer plezier in het 

rekenen. 

 

Nederlandse taal en spelling  

De Prins Hendrikschool werkt met de 

methode STAAL. Dit is een methode voor 

taal, spelling en woordenschat.  

Taal is bij uitstek het instrument om met 

elkaar in contact te komen en een 

boodschap aan elkaar door te geven of van 

een ander te ontvangen.  

De kinderen vergaren eerst kennis, die ze 

vervolgens in een presentatie of publicatie 

toepassen.. De bijbehorende filmpjes, thema’s, teksten en bronnen komen uit 

het echte leven. Staal werkt met de spellingaanpak van José Schraven. 

Lezen 

In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er wordt 

gewerkt met de nieuwste versie (KIM) van de methode ‘Veilig Leren Lezen’. 

Lezen is een aspect van taal (naast luisteren, schrijven en spreken). Het zou 

niet logisch zijn in groep 3 het leren lezen slechts als een technische 

vaardigheid te benaderen. Leren lezen gaat in samenhang met de 

ontwikkeling van leesbegrip, leesbeleving en leespromotie, maar ook met 

spreken, luisteren, stellen, spellen en taalbeschouwing. 
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Als aansluiting op Veilig Leren Lezen werken we in groep 4 t/m 8 met de 

methode ‘Estafette’.  

Daarnaast  besteden we veel aandacht aan het stillezen en het leren begrijpen 

van de tekst. De betekenis van de moeilijke woorden wordt uitgelegd en het 

kind vertelt het verhaaltje na. We streven er naar dat aan het einde van groep 6 

alle kinderen het hoogst mogelijke leesniveau  hebben bereikt. Dit lukt bijna 

altijd. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en 

studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt vanaf groep 5 de methode 

‘Nieuwsbegrip’ gebruikt. Op de Prins Hendrikschool leren de kinderen niet 

alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken 

bij te brengen. We lezen op school veel voor. Er is aandacht voor het 

kinderboek en traditioneel wordt tijdens de Kinderboekenweek veel extra 

aandacht aan het kinderboek gegeven. 

 

Schrijven 

Kinderen leren op de Prins Hendrikschool in de groepen 3 t/m 8 schrijven met 

de methode ‘Pennenstreken’. Een voorbeeld van de letterkaart is op school 

verkrijgbaar. Ook krijgt het schrijven van de cijfers speciale aandacht. 

Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, 

verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met anderen te 

communiceren. 

 

Engels 

Engels is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wij hebben er voor 

gekozen om vanaf dit schooljaar vanaf groep 1 Engels aan te bieden aan de 

kinderen. Vooral jonge kinderen leren heel makkelijk een tweede of derde taal. 

We gaan werken met een nieuwe methode Engels: Join in. De kinderen gaan 

spelenderwijs met Engels aan de slag m.b.v. o.a. liedjes, dansjes en spelletjes. 

Niet de technische taalbeheersing staat hierbij centraal, maar het 

communiceren met elkaar.  

 

Wereldoriëntatie en creatieve vakken  

Wij werken in alle groepen  projectmatig   

bij de wereldoriënterende en creatieve 

vakken met het model Vierkeerwijzer. Om 

tegemoet te komen aan verschillen tussen 

kinderen maakt het model gebruik van de 

theorie van professor Howard Gardner 

rond meervoudige intelligentie. Kinderen 

leren niet allemaal op dezelfde manier; de 

een leert door doen, de ander moet het 

‘voor zich zien’ en een derde persoon moet 
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de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. 

Tijdens het project dat we de komende periode draaien kiezen de kinderen zelf 

werkvormen die bij hen passen. Gedurende het jaar bieden we verschillende 

thema’s in de verschillende bouwen.  

 

Verkeer 

Voor verkeer gebruiken wij de methode ‘Wijzer door het verkeer’. In groep 7 

doen de leerlingen mee aan het verkeersexamen. 

 

Cultuureducatie 

Alle basisscholen in de gemeente Lochem zijn aangesloten bij de KVL. Deze 

organisatie verzorgt jaarlijks een aanbod van culturele activiteiten. Ook dient 

ze als overlegorgaan en verzorgt ze scholing. Er zijn geregeld vergaderingen 

met de KVL. Deze worden vanuit elke school, door de cultuurcoördinator 

bijgewoond. 

Wij besteden met de kinderen ook ruim aandacht aan het genieten van 

zelfgemaakte kunst. We doen dit door creaties van de kinderen in de school en 

in de lokalen een geschikte plek te geven, door het geven van presentaties 

(groepsvoorstelling) in de vorm van muziek, toneel e.d. 

 

Techniek 

Techniek is een vak dat in alle groepen voorkomt. Het is geïntegreerd in de 

verschillende vakken (o.a. rekenen, projectonderwijs).  

Voor dit vak gebruiken de ‘Techniektorens’ (boordevol leskisten), gastlessen 

en excursies. 

 

Sociaal-emotionele vorming 

Om de  spelontwikkeling en het gedrag positief en tijdig te kunnen 

beïnvloeden, maken we gebruik van de methode  ‘Kanjertraining’. Zo leren we 

kinderen o.a. dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en wat dat 

gedrag oproept bij anderen.  

Het team van de Prins Hendrikschool is gecertificeerd als ‘Kanjerschool’. ‘De 

Kanjertraining’ is gericht op de sociale ontwikkeling van de leerlingen, met als 

doel dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. De 

Kanjertraining geeft kinderen van groep 1 t/m 8 handvatten in sociale situaties. 

Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de training zich beter kunnen 

concentreren op school en betere leerresultaten behalen. Ook de ouders 

worden betrokken bij het traject; tijdens de jaarlijkse informatieavond worden 

zij geïnformeerd over het lesprogramma en over de Kanjertraining. 

Om kinderen tijdens dit aspect van hun ontwikkeling goed te kunnen volgen 

maken we gebruik van ons leerlingvolgsysteem. De leerkrachten houden hier 
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een observatiesysteem bij en de kinderen vanaf groep 5 vullen jaarlijks een 

vragenlijst in 

 

Burgerschap en Sociale Integratie 

Als school doen wij mee aan acties voor goede doelen. Er worden speciale 

projecten ondersteund die meehelpen aan het realiseren van verbeteringen in 

ontwikkelkansen voor kinderen dichtbij en ver af.. De kinderen van groep 7 en 

8 doen mee aan de Kinderpostzegels. Dergelijke acties en activiteiten zijn 

voorbeelden van goed burgerschap.  

 

Bewegingsonderwijs 

In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We 

spelen op het schoolplein en in het speellokaal. De kinderen van de groepen 3 

en 4 krijgen onder leiding van de eigen leerkracht één keer per week een 

gymles in het gymlokaal binnen onze school. Daarnaast krijgen zij wekelijks 

zwemles in De Beemd. Er wordt voor de zwemles een eigen bijdrage gevraagd 

van € 60,- per kind per schooljaar. De lessen van de bovenbouwgroepen 

worden door de eigen leerkracht en/ of door de vakleerkracht verzorgd in 

gymlokaal de Zuiderenk en het gymlokaal aan het Curieplein.  

Binnen onze andere lessen besteden wij ook aandacht aan bewegend leren. 

 

Meer informatie over de verschillende methoden vindt u op: 

www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/taal/staal.htm 

www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-

getallen.htm 

www.trefwoord.nl 

www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/engels/join-in.htm 

www.vierkeerwijzer.nl 

www.kanjertraining.nl 

www.nieuwsbegrip.nl/page/494/informatie-voor-ouders 
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5. De Prins Hendrikschool: een fijne 

school   

De Prins Hendrikschool streeft ernaar 

de kinderen zich thuis te laten voelen 

op school. Dan kan een kind zich het 

best ontwikkelen. We zorgen op de 

Prins Hendrikschool voor een 

ongedwongen sfeer. Er is veel aandacht 

voor gedragsregels. ‘Heb respect voor 

elkaar en ga zuinig met de spullen van 

jezelf en van een ander om’ staan bij 

ons hoog in het vaandel. Gedragsregels 

moeten gerespecteerd en nageleefd 

worden. Vooraf en bij overtreding 

wordt over het waarom van de regels 

gesproken. Het begrijpen van de regel 

staat voorop, niet de regel zelf. 

 

 

Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun 

persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen, zelfkennis te verwerven, 

enz. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te 

doen van andere culturen en andere opvattingen. We proberen dit te bereiken 

door kringgesprekken, gezamenlijke vieringen en gerichte projecten. Maar ook 

door: ‘de Kanjertraining’. 

 

Prestatie is een relatief begrip. We vinden het belangrijk dat kinderen op 

school presteren, maar prestaties kunnen voor ieder kind verschillend zijn. Met 

onderwijs op maat proberen we te werken aan de ontwikkeling van de eigen 

mogelijkheden van alle kinderen. 
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Graag naar school gaan is de basis van al het leren. Als uw kind niet graag naar 

school gaat, willen we graag met u en uw kind praten om er achter te komen 

wat de reden daarvan is. Misschien kunnen wij op school maatregelen treffen 

ter verbetering. . 

 

Als school hebben wij twee contactpersonen die u kunt raadplegen bij seksuele 

intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. 

Als u met vragen zit over genoemde onderwerpen, dan kunt u bij hen terecht. 

Zij helpen u en uw kind en verder. 

In hoofdstuk 9.6 van deze schoolgids leest u hier meer over. 

5.1. De vieringen van de Prins Hendrikschool. 

 

Jaarlijks zijn er op de Prins Hendrikschool allerlei vieringen. Festiviteiten die elk 

jaar terugkomen zijn:     

• de Kinderboekenweek met een feestelijke 

opening 

• de Sinterklaasviering 

• de Kerstviering 

• de Paasviering- en maaltijd 

• de verjaardag van de leerkracht 

• het schoolreisje 

• een feestavond voor het hele gezin 

• groepsvoorstelling waarbij één groep iets 

opvoert voor hun ouders en waarbij er ook 

een andere groep te gast is  

• meelopen met de avondvierdaagse 

• projecten voor de hele school met een 

feestelijke opening en afsluiting 

• een feestelijke afsluiting van het schooljaar  

• de musical, ingestudeerd door groep 8 

• een schoolkamp voor groep 8 

• de verjaardagen van de kinderen 

• natuuractiviteiten voor alle groepen zoals: Kabouterpad, herfstexcursie en 

kleine diertjes-excursie etc. 

 

Bij veel van deze activiteiten is de hulp van de ouders onmisbaar. 

 

Schoolkamp groep 8 

Elk jaar wordt er voor de leerlingen van groep 8 drie dagen een schoolkamp 

georganiseerd. Enkele ouders verzorgen de ondersteunende activiteiten. Om 
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de kosten te spreiden, kunnen de ouders hun kind elke maandag een 

spaarbedrag meegeven. 

 

Sportevenementen 

Regelmatig wordt er door een sportvereniging uit Lochem en omgeving een 

sportevenement georganiseerd. Deze evenementen zijn meestal bestemd voor 

de bovenbouwgroepen. De leerkrachten maken een keuze uit het grote aanbod 

van activiteiten. De verantwoordelijkheid tijdens dit soort bezigheden ligt niet bij 

de school, maar bij de ouders van de deelnemende kinderen. Leerkrachten 

komen graag even aanmoedigen en kijken hoe onze teams het doen.  

Schoolreisjes 

Voor de groepen 1 t/m 7 wordt er elk jaar een schoolreisje georganiseerd. 

We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. De uitstapjes zijn meestal in 

de maanden mei of juni.                                                                                                                                                                                                    
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6.  Onderwijs op maat op de Prins 

Hendrikschool   

 

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen 

verdienen aandacht en zorg, maar zeker diegenen die moeite hebben met 

het leren. Ook is er speciale aandacht voor de kinderen die het leren juist 

erg goed af gaat. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra 

hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende 

opdrachten. 

 

Op de Prins Hendrikschool hebben we enkele  combinatiegroepen. Ons 

onderwijs is dus klasdoorbrekend met leerstof in verschillende niveaus. De 

leerkracht sluit zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van uw kind en 

geeft zo nodig onderwijs op maat.  

 

  

 

 6.1. Hulp aan individuele leerlingen 

 

Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat 

het tempo te hoog ligt of juist te laag. De capaciteiten van alle leerlingen zijn 

immers verschillend. Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen 

omgaan met de verschillen in de groep. Hiervoor worden de teamleden 

voortdurend geschoold. 

Om extra hulp en zorg te coördineren en te structureren is er een Intern 

Begeleider aangesteld. Hij/ zij ondersteunt de groepsleerkracht in het 

opstellen van groepsplannen en schuift bij consulterende gesprekken met 

ouders aan. De bij ons op school aanwezige onderwijsassistente helpt die 

kinderen die dat nodig hebben (onder verantwoordelijkheid van de leerkracht), 

met extra oefening en/of begeleiding. Wij houden u op de hoogte welke hulp 
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we geven, want wellicht kunt u thuis ook meehelpen. We doen er alles aan om 

alle leerlingen te bieden wat zij nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te 

ontwikkelen. 

 

 

De IB-er: 

− initieert  en coördineert leerlingenzorg intern 

o denkt met de leerkracht mee over extra hulp aan de leerling  

o adviseert leerkrachten over extra hulpmateriaal  

o ondersteunt de leerkracht bij het maken van groepsplannen 

o gaat in gesprek met individuele leerlingen 

o observeert in de klas al dan niet met behulp van video-opname 

o neemt incidenteel diagnostische toetsen af bij individuele leerlingen 

o leidt gesprekken tussen leerkracht en ouders over extra zorg  

− initieert  en coördineert leerlingenzorg extern 

o onderhoudt externe contacten ter ondersteuning van de eigen 

leerkracht zodat deze uw kind nog beter kan begeleiden 

o is de schakel tussen school en Passend onderwijs 

o leidt de gesprekken tussen ouders, leerkrachten en WSNS leden 

o ondersteunt aanvragen voor externe hulp en/of verwijzingen 

 

 

Als u als ouder zorg en/of problemen over uw kind wilt bespreken, doet u dat in 

eerste instantie altijd met de groepsleerkracht. Deze maakt het kind de hele 

dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. 

Daarnaast kunt u bij leer-, sociaal-emotionele en gedragsproblemen ook de 

interne begeleider hierover aanspreken. 

6.2. Passend onderwijs  

 

Wat is passend onderwijs?                                                                                                               

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning 

nodig hebben. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om 

ondersteuning op maat te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. Zo 

hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de 

samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het 

speciaal (basis)onderwijs. Dat blijft. Daarnaast werken we nauw samen met 

partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als 

thuis passende ondersteuning krijgen.  
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Wat is de zorgplicht?
1
  

Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen 

met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit heet de zorgplicht. Of uw kind nu 

‘gewoon’ of ‘anders’ leert: elke school heeft de plicht een passend aanbod te 

doen. Het liefst op de reguliere basisschool. En als dat niet kan, dan op een 

andere basisschool,  in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs.  

Altijd in samenspraak met u als ouder of verzorger. ‘Gewoon als het kan, 

speciaal als het moet.’  

 

Samenwerkingsverband IJssel | Berkel 

Om de extra ondersteuning aan kinderen zo 

goed mogelijk te regelen werken de 

schoolbesturen van de 106 scholen in de 

gemeenten Brummen, Zutphen, Voorst, 

Lochem, Berkelland en een deel van de 

gemeente Bronckhorst (de kernen Vorden, 

Wichmond en Kranenburg)  samen in het 

samenwerkingsverband  IJssel I Berkel. Onze 

school maakt deel uit van dit 

samenwerkingsverband. 

 

Welke ondersteuning biedt een school?  

In het schoolondersteuningsprofiel van onze school staat  beschreven welke 

ondersteuning de school kan bieden. We maken daarin onderscheid tussen 

basisondersteuning en extra ondersteuning.  

Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in de regio biedt. De 

basisondersteuning is voor alle scholen, en dus voor alle kinderen, gelijk. Voor 

ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een arrangement op 

maat. Deze extra ondersteuning wordt toegekend en betaald door het 

                                                 
 
1 Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsprocedure 

en moet de school hebben vastgesteld dat het kind extra ondersteuning nodig 

heeft. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het schoolbestuur. In de praktijk 

vult de school waar het kind is aangemeld de zorgplicht in. De procedure 

zorgplicht  is niet van toepassing indien op de school waar het kind is aangemeld 

geen plaatsruimte beschikbaar is en/of ouders de grondslag van de school niet 

respecteren.  
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samenwerkingsverband IJssel | Berkel. Daarnaast bieden sommige scholen zelf 

extra ondersteuning aan kinderen die tijdelijk extra begeleiding nodig hebben.  

 

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? 

Situatie 1: uw kind bezoekt nog geen basisschool.  

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra 

ondersteuning nodig heeft. Als u een keuze heeft gemaakt voor een school 

dan kunt u uw kind aanmelden. U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school 

van uw eerste voorkeur middels een aanmeldingsformulier. Dit kan vanaf de 

leeftijd van 3 jaar, maar zo mogelijk ten minste 10 weken voor de start van het 

nieuwe schooljaar. U geeft daarbij aan of uw kind (naar verwachting) extra 

ondersteuning nodig zal hebben. Het is mogelijk om uw kind bij meerdere 

scholen tegelijk aan te melden. Als u dat doet, dan moet u bij de aanmelding 

aangeven op welke andere scholen u uw kind ook heeft aangemeld. Als u uw 

kind heeft aangemeld, dan zal de school informatie verzamelen over welke 

ondersteuning uw zoon of dochter nodig heeft. Van u wordt verwacht dat u de 

informatie die u heeft deelt met de school. Daarnaast zal de school het 

ondersteuningsteam inzetten (zie kader). Dit gebeurt altijd in overleg met u als 

ouder of verzorger. Ook voor het opvragen van informatie over uw kind bij 

andere instanties vraagt de school om uw toestemming.  

Op basis van de verkregen informatie maakt de school samen met u de 

afweging over wat het beste is voor uw kind. Binnen 6 tot 10 weken laat de 

school weten of uw kind wordt toegelaten (eventueel met extra 

ondersteuning)  of dat de school samen met u op zoek gaat naar een beter 

passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw 

overleg met u. 

 

Situatie 2: uw kind zit al op school.  

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Wij raden u aan in 

gesprek te gaan met de leerkracht van uw zoon/dochter over de ontwikkeling 

van uw kind. Waar heeft u vragen over? En wat heeft uw kind volgens u nodig? 

De leerkracht zal samen met u en de intern begeleider overleggen welke route 

wordt doorlopen. Een eerste stap voor het aanvragen van extra ondersteuning 

is een bespreking in het ondersteuningsteam op school (zie kader).  
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Ondersteuningsteam  

Onze school kent een ondersteuningsteam voor de bespreking van kinderen met een 

extra ondersteuningsbehoefte. U als ouder wordt altijd uitgenodigd om deel te nemen 

aan de bespreking over uw kind.  Aan het ondersteuningsteam nemen verder deel:  

• leerkracht 

• intern begeleider 

• onderwijscoach (vanuit het samenwerkingsverband) 

• gezinscoach (vanuit jeugdhulp / Centrum voor Jeugd en Gezin)  

Daarnaast kunnen ook partners op afroep deelnemen aan het overleg, bijvoorbeeld 

een orthopedagoog.   

 

In het ondersteuningsteam bespreken we samen met u de vraag: wat heeft uw kind 

nodig om een bepaald doel te behalen? Daarbij kijken we ook naar andere factoren, 

zoals de groep, de school en de thuissituatie.  

In iedere bespreking komen ook de positieve aspecten en de talenten van uw kind  aan 

de orde.  

Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een arrangement op 

maat. Dit arrangement wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband 

IJssel | Berkel. Is een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest 

passende plek? Dan vragen we hiervoor een ‘toelaatbaarheidsverklaring'  aan bij het 

samenwerkingsverband. Met deze toelaatbaarheidsverklaring heeft uw kind recht op 

plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.  

 

 

Meer informatie 

www.ijsselberkel.nl 

www.passendonderwijs.nl  

 

6.3. Begeleiding (hoog)begaafde leerlingen 

 

Leerlingen die extra goed kunnen leren en zij die meer getalenteerd zijn dan 

anderen, krijgen op de Prins Hendrikschool die speciale zorg en aandacht die 

ze nodig hebben. Binnen de methodes is meestal extra oefen-, verdiepings- en 

verrijkingsstof aanwezig die deze leerlingen kunnen maken. Bovendien 

gebruiken we voor deze leerlingen speciale leerstof en materialen waaraan en 

waarmee ze zelfstandig mogen werken. In uitzonderlijke gevallen stromen 

leerlingen versneld door (klas overslaan). Dit gebeurt in principe éénmalig. Er is 
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op onze school beleid ontwikkeld ten aanzien van het omgaan met en het 

aanbod voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Dit beleid is tevens onze 

leidraad voor het uitbreiden van de voor deze kinderen op school aanwezige 

materialen. 

 

6.4. Een jaar overdoen en aangepaste programma's 

 

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet helaas toch 

onvoldoende effect heeft. Soms nemen we dan in overleg met de ouders het 

besluit om hun kind een jaartje over te laten doen. Dit gebeurt vooral als een 

kind op meerdere onderdelen – vaak ook lichamelijk en/of emotioneel - 

achterblijft bij de meeste klasgenootjes. 

Ons streven is om voor alle kinderen minimaal de kerndoelen van het 

basisonderwijs te realiseren. Toch kan het voorkomen dat we een afspraak 

moeten maken dat een kind voor een bepaald vak of bepaalde vakken met een 

aangepast programma gaat werken; in overleg met ouders en WSNS wordt er 

dan een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld, waarin voor de 

leerling haalbare, ambitieuze doelen verwoord staan. In de meeste gevallen is 

dat om en nabij groep 5. De consequentie van een OPP voor één of meerdere 

vakken is, dat een leerling op het betreffende vakgebied niet de vastgestelde 

einddoelen van het basisonderwijs gaat halen. Onze insteek is, dat we ook in 

deze situatie proberen het programma te laten aansluiten bij voor elke leerling 

passend vervolgonderwijs. Het protocol ‘OPP’ is op school aanwezig ter inzage. 

 

 

6.5. Verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) 

 

Soms is een kind beter af op een speciale school voor basisonderwijs. In het 

kader van Passend Onderwijs en de zorgplicht zal de school samen met u op 

zoek gaan naar een school die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van uw 

kind. Dit traject is altijd in overleg met u als ouders, de leerkracht, de intern 

begeleider en de onderwijscoach van WSNS. We volgen de richtlijnen en 

procedures van ons SWV IJssel Berkel. Voor meer informatie verwijzen we naar 

de website: 

www.ijsselberkel.nl 

www.passendonderwijs.nl  
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7. Steeds op zoek naar 

kwaliteitsverbetering 

 

Op een aantal manieren werkt de Prins Hendrikschool aan verdere 

kwaliteitsverbetering: werken met goede methoden, bekwaam personeel, 

het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen en het verder 

ontwikkelen van het onderwijs met behulp van het schoolplan.     

 7.1. Kwaliteitsverbetering door goede methoden 

 

In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Bij het 

kiezen van lesboeken en ander materiaal stellen we ons de vraag: Voldoet de 

aangeboden leerstof van deze methoden aan onze eisen en ziet het materiaal 

er aantrekkelijk uit?  

Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aankunnen en kinderen die veel extra 

oefenstof nodig hebben. We letten er bij de aanschaf van methoden op of er 

voor beide niveaus voldoende leerstof inzit. Ook kijken we of de methoden 

voldoen aan de kerndoelen die de overheid ons stelt. 

7.2. Kwaliteitsverbetering dankzij nascholing 

 

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die 

er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de 

materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. 

 

De leerkrachten van de Prins Hendrikschool werken 

niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan 

samenwerking en overleg. Vrijwel elke week zijn er 

overlegmomenten. Tevens volgen zij nascholing 

om hun taak beter te kunnen verrichten. 
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De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe 

ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zullen er ook dit schooljaar  

weer studiedagen zijn. Dit jaar zijn deze gericht op Vierkeerwijzer, bewegend 

leren en ‘de gezonde school’.  Blijvende aandacht zal er zijn voor het gestalte 

geven van onze visie/missie in de praktijk en onze identiteit.  

7.3. Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem 

 

Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te 

verhogen is het werken met toetsen. Om onze leerlingen acht jaar lang zo 

goed mogelijk in hun ontwikkeling te kunnen volgen, maken we gebruik van 

een volledig geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. Het systeem levert 

waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel 

een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. De vakken rekenen, 

spelling, technisch en begrijpend lezen worden op verschillende onderdelen 

getoetst. De resultaten van de toetsen worden besproken met leerkrachten en 

de intern begeleider binnen de  groepsbesprekingen. Als het totaalresultaat 

van de toetsen niet zo is als wij verwachten, moeten we ons gaan afvragen of 

we misschien onze manier van lesgeven of onderdelen van het 

onderwijsprogramma moeten verbeteren. 

Het leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van leerlingen die extra hulp 

nodig hebben (ook wanneer het juist erg goed met hen gaat). Niet alleen op 

leergebied, maar ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Resultaten van 

toetsen en testen zijn door ouders opvraagbaar. 

Tevens vinden er regelmatig gesprekken tussen IB, directie en leerkrachten 

plaats met als rode draad: Hoe staat het met de kwaliteit? In deze gesprekken 

komen ook de toetsresultaten aan de orde. We kijken naar schoolbrede-, 

groeps-en individuele leerling-resultaten. Twee maal per jaar evalueren we de 

zorg en stellen deze zonodig bij.  

 

7.4 Kwaliteitsverbetering door eigentijds gebruik van leermiddelen 

en werkvormen. 

 

Van kinderen wordt een steeds grotere zelfstandigheid verwacht. In onze 

veranderende maatschappij dienen zich tal van informatiebronnen aan. 

Computers met internet, e-mail, databanken, tv, enz . Kinderen moeten leren 

omgaan met informatie en opdrachten, maar ook leren keuzes te maken. Eén 

van de werkwijzen die wij in alle groepen hanteren is zelfstandig werken. De 

kinderen werken aan taken en leren zelf hun tijd in te delen m.b.v. een 

weektaak. Ze kiezen zelf de volgorde van opdrachten, maar de gehele taak 

moet wel binnen een van tevoren vastgestelde tijd af zijn. Ook de manier 

waarop de informatie vergaard wordt kan per kind verschillend zijn. Naast het 
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zelfstandig werken vinden we het ook erg belangrijk om het samenwerken te 

bevorderen; het coöperatief leren. In alle groepen krijgen de kinderen 

regelmatig opdrachten om m.b.v. diverse werkvormen samen opdrachten te 

maken. De betrokkenheid van de leerlingen is hierbij erg groot. 

Bij eigentijds lesgeven horen ook eigentijdse middelen. Vandaar dat we zoveel 

mogelijk moderne methoden en leermiddelen willen gebruiken. Daarin past 

zeker ook de computer. In de groepen 1 t/m 3 wordt gewerkt met Ipads. Vanaf 

groep 4 werken we met laptops.  Ze worden als zelfstandig hulpmiddel ingezet 

bij verschillende vakken bijv. tafels oefenen, rekenen, spellingsoefening, 

topografie, bij de verwerking van Vierkeerwijzer, als informatiebron bij 

werkstukken, etc. In alle groepen wordt gewerkt met een digitaal schoolbord. 

 

 

 

7.5. Kwaliteitsverbetering dankzij organisatie en groepering  

 

Uit ervaring weten wij dat kinderen van elkaar leren en samen nieuwe dingen 

ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat ze van elkaar leren en vertellen hoe 

ze een taak gemaakt en een probleem opgelost hebben. Maar ook dat ze leren 

“leren” en gaan samenwerken in kleine groepjes. De leerlingen zitten daarom 

variërend in werkgroepjes van verschillende leer-, emotionele- en sociale 

vaardigheden. 

Op onze school zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de 

groep. Wij werken echter met een doorbrekend jaarklassensysteem. Het komt 

soms voor dat kinderen in een andere groep een vak volgen, omdat dit beter 

aan sluit bij hun niveau. In de kleutergroepen werken de kinderen in variërende 

tafelgroepen, met vaste opdrachten en opdrachten naar keuze. Doordat het 

steeds meer geaccepteerd is dat leerlingen verschillend zijn, richten we ons 

zoveel mogelijk op ‘maatwerk’. De leerlingen krijgen die leerstof aangereikt, 

die past bij hun ontwikkeling. Er ontstaan meerdere niveaus in de groepen.  

7.6. Kwaliteitsverbetering dankzij het jaarplan en schoolplan 

 

De schoolgids geeft de huidige stand van zaken op de Prins Hendrikschool 

weer. Het is een uitgebreid document, dat jaarlijks bijgesteld moet worden. 

Het schoolplan is een meerjarig beleidsdocument voor de school, waarin de 

beleidsvoornemens voor een periode van vier jaren worden geformuleerd. Die 

beleidsvoornemens worden in jaarplannen opgedeeld.  

In augustus 2016 is er een nieuw schoolplan ingediend en dat zal werkzaam zijn 

tot augustus 2020. Het schoolplan is opgedeeld in 4 jaarplannen. Elk jaarplan 

wordt aan het eind van het cursusjaar geëvalueerd.  
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Het team, het bestuur van de SCBO L-L, de MR en de GMR van de Prins 

Hendrikschool worden betrokken bij de vaststelling van de bovengenoemde 

documenten. 

Gedurende de schoolplanperiode zullen we ons intensief bezig houden met de 

kwaliteitsverbetering. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de 

kwaliteitskaarten volgens het systeem van Cees Bos. 

7.7. Kwaliteitsverbetering door een ouderenquête 

 

Om te weten te komen hoe u als ouders binnen onze school over schoolzaken 

denkt en u de gelegenheid te geven hierover mee te praten, houden we 

regelmatig een ouderenquête. Resultaten daaruit brengen we daarna samen in 

een lijst met verbeterpunten, die weer in actiepunten zullen worden omgezet. 
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8. De Prins Hendrikschool en het 

voortgezet onderwijs 

Welke vervolgschool voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de 

kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie en 

aanleg van het kind. Met onderwijs op maat proberen we op de Prins 

Hendrikschool het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen 

dat uw kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs 

terechtkomt en op die school goed mee kan komen. 

 

 

De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. 

De leerlingen krijgen van de leerkracht informatie over de verschillende 

mogelijkheden die er zijn en kunnen een aantal scholen bezoeken. Voor de 

ouders is er in oktober een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs. In 

februari  wordt het  advies van de school opgesteld en met u besproken. Aan 

het begin van elk kalenderjaar hebben bijna alle scholen van het voortgezet 

onderwijs open avonden/dagen die u samen met uw kind kunt gaan bezoeken. 

In maart moet u uw kind bij een school aanmelden. Dat gebeurt over het 

algemeen via de basisschool. 

8.1. Belangrijke punten bij de schoolkeuze 

 

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de 

volgende elementen: het advies van de school, de uitslagen van de IEP 

eindtoets en/of een door het VO afgenomen toelatingsonderzoek. 

 

Advies van de school 

Het advies van de groepsleerkracht is belangrijk bij de schoolkeuze. Hij/zij 

heeft meestal een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind 

beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook 
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gegevens over de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om 

zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby's en vrije tijd. 

 

Eindtoets 

De  IEP eindtoets meet de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan 

het eind van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het 

referentieniveau dat het kind beheerst én een advies voor een schoolniveau. 

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op 2 achtereenvolgende ochtenden. Beide 

dagdelen duren maximaal 2 uur. Voor kinderen met speciale 

ondersteuningsbehoeften kan eventueel in overleg meer tijd uitgetrokken 

worden. Op beide dagdelen werkt uw kind aan taal- en rekenopgaven. 

De uitslag van de toets per leerling delen we u schriftelijk mee.  

In 2016 was de gemiddelde score van onze school bij de IEP-toets 87, het 

landelijk gemiddelde was toen 80. In 2017 was ons gemiddelde 80, het landelijk 

gemiddelde was 80. In 2018 was de gemiddelde score 84, het landelijk 

gemiddelde was 81. 

 

 
 

 

8.2. Uitstroomgegevens van de Prins Hendrikschool 

 

Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet 

onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de capaciteiten 

van de leerlingen van groep 8. Wij zien het als onze opdracht, om het 

maximale uit ieder kind te halen en om samen met kind en ouders die vorm 
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van Voortgezet Onderwijs te vinden, die het beste aansluit bij de 

mogelijkheden van het kind. Een grote groep leerlingen gaat in Lochem naar 

het Staring College. Andere leerlingen gaan naar Borculo, Holten, Zutphen of 

Warnsveld.  

 

Het voortgezet onderwijs werkt over het algemeen met ‘stromen’. De VMBO-

stroom met de basiskader en de kader theoretische leerweg, de VMBO-HAVO-

stroom met de theoretische leerweg, de HAVO-VWO stroom en het 

Gymnasium. Deze indeling is ook gemaakt in onderstaande grafiek. 

 

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren  

Met de scholen van het voortgezet onderwijs bestaat goed contact en er is geregeld 

overleg. De basisscholen worden op de hoogte gehouden van de resultaten van de 

schoolverlaters. 
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9. De Prins Hendrikschool voor 

kinderen én hun ouders 
 

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets 

noemden we voorin deze gids een geregeld contact met ouders als één van 

de zaken waar we op de Prins Hendrikschool speciaal op letten. We 

informeren u niet alleen over het wel en wee van uw kind(-eren), maar over 

alle belangrijke gebeurtenissen op school. Wij van onze kant stellen het op 

prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. 

Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het 

welbevinden van een kind, dat staat vast. De communicatie tussen ouders 

en school is als volgt opgebouwd: 

Communicatie tussen school en ouders 
1. Geledingen 

1. bestuur 

2. medezeggenschapsraad 

3. ouderraad 

2. Informatief 

1. Nieuwsbrief ‘de Kletsmajoor’ 

2. schoolgids 

3. activiteitenkalender 

4. website 

3. Individuele contacten: 

1. rapportavond 

2. intakegesprek 

3.  ‘losse’ contacten 

4. Informatieve contacten 

 1. ouderavond 

 2. inloopmiddagen 

 3. groepsvoorstelling 

 4. informatieavonden 

5. Onderwijsbegeleidende hulp 

 1. hand- en spandiensten 

 2. onderwijsondersteunende hulp  

 3. de klassenouder 
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 9.1. Geledingen 

 

1. Het bestuur 

Het bestuur is als bevoegd gezag wettelijk aansprakelijk voor het gevoerde 

beleid.  

 

2. De medezeggenschapsraad van de Prins Hendrikschool 

Leerlingen en hun ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig 

opvoedingsklimaat. Voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. 

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen 

aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die 

het overleg tussen beide groepen regelt. 

 
 

 

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig 

omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school 

bestaat uit zes leden. Drie leden worden d.m.v. verkiezingen gekozen uit en 

door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de 

school. Om de continuïteit van de raad te waarborgen, is er een schema van 

aftreden opgesteld. De leden van de medezeggenschapsraad vindt u in onze 

activiteitenkalender. 

 

Het SCBO L-L heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van 

de 3 afzonderlijke scholen van belang zijn. 

Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in het 

reglement zijn vastgelegd. In de GMR wordt onze school vertegenwoordigd 

door twee personen: een ouder en een leerkracht Zowel MR als GMR zijn 

bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te 

geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het 

bestuur. 
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Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van 

ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op 

school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u 

een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de 

medezeggenschapsraad aankaarten (mr@schoolprinshendrik.nl).  

De vergaderingen van MR en GMR zijn - tenzij anders vermeld - openbaar. 

 
 

3. De ouderraad 

De Prins Hendrikschool heeft een ouderraad waarvoor iedere ouder, die een 

kind op onze school heeft, zich verkiesbaar kan stellen. De belangrijkste 

doelstellingen zijn: 

- de belangen van kinderen en ouders behartigen; 

- de contacten tussen ouders en team bevorderen; 

- hulp van ouders op school bevorderen; 

- de ouderbijdrage beheren; 

- mede-organiseren van allerlei activiteiten op school.  

 

Aan elke groep wordt één ouder gekoppeld als contactouder. Dit is de 

klassenouder . Samen vormen ze de ouderraad. De klassenouders zijn een 

aanspreekpunt voor team en ouders. Omdat de klassenouders álle ouders 

willen vertegenwoordigen, is het belangrijk dat ze weten wat onder de ouders 

leeft. Zodra de namen van de klassenouders van alle groepen bekend zijn, 

worden deze in ‘de Kletsmajoor’ gepubliceerd. Iedereen weet dan wie men kan 

aanspreken. Ook de jaarlijks uit te reiken activiteitenkalender vermeldt de 

namen van de ouderraadsleden. De OR is te bereiken via 

or@schoolprinshendrik.nl 
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De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Iedereen kan deze 

vergaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje 

doen. 

 

 

Ouderbijdrage 

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten 

waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te 

kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als 

de Sinterklaas- en Kerstvieringen, Paasmaaltijd, traktaties bij evenementen en 

dergelijke niet doorgaan. 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door de ouderraad 

vastgesteld. Deze bedraagt voor dit schooljaar 25 euro per kind. In een 

ouderbrief, die aan het begin van het schooljaar meegegeven wordt, staat hoe 

het geld overgemaakt kan worden. De ouderraad legt jaarlijks verantwoording 

af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage. Deze 

verantwoording is voor geïnteresseerden altijd op te vragen bij de 

penningmeester van de ouderraad.  

 

Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad, neem dan contact op 

met de klassenouder uit de groep van uw kind. U kunt ook de voorzitter van de 

ouderraad raadplegen. 

 

Sponsoring 

Binnen de ouder- en medezeggenschapsraad en het bestuur is aangegeven 

niet actief op zoek te gaan naar sponsors. Elke vorm van sponsoring die zich in 

de toekomst gaat aandienen zal per geval in behandeling worden genomen. 

Het gaat dan meestal om commerciële activiteiten van derden, waarbij de 

school een financieel en/of materieel voordeel heeft. Het stichtingsbeleid bij 

sponsoring is dat er geen tegenprestaties kunnen worden verlangd door de 

sponsor. 

 

 

 

 

9.2  Informatieve contacten. 

 

1. Kletsmajoor 

Om de week komt onze nieuwsbrief ‘de Kletsmajoor’ uit. Hierin kunt u veel 

wetenswaardigheden lezen die voor ouders van onze school van belang zijn. 

Wij versturen deze ‘Kletsmajoor’ digitaal. Ontvangt u deze nog niet, dan kunt u 
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uw mailadres aan ons doorgeven. We gebruiken uw mailadres ook om u op de 

hoogte te brengen van andere zaken. De ‘Kletsmajoor’ wordt ook op onze 

website geplaatst. 

 

2. Schoolgids 

De schoolgids geeft informatie over de doelstellingen, schoolorganisatie, 

werkwijzen en opbrengsten van de school. Jaarlijks wordt de schoolgids 

herzien. De schoolgids is toegankelijk via de website van de school. Een 

gedrukte versie kan op speciaal verzoek worden verstrekt.  

 

3. Activiteitenkalender 

Aan het begin van het schooljaar krijgt u van ons een kalender met daarop alle 

vakanties, festiviteiten en bijzondere gebeurtenissen.  

 

 

4. Website en Facebook 

Op onze website www.schoolprinshendrik.nl vindt u informatie over onze 

school en groepen. Alle geledingen die bij de school betrokken zijn, 

presenteren zich op onze site.  

Ook zijn wij actief op Facebook, op onze site ziet u deze pagina terug. 

9.3 Individuele contacten. 

 

1. Contactavonden 

Driemaal per jaar plannen we voor de groepen 1 t/m 8 een contactavond. Op 

deze avond kunt u met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind. 

Dat gebeurt in zogeheten tienminutengesprekken. Voor het eerste gesprek 

krijgt u een oudervertelformulier mee, hierop kunt aangeven hoe het 

welbevinden van uw kind op school is. Voor de gesprekken in de bovenbouw  

nodigen we ouders en kinderen uit, zodat de kinderen betrokken worden bij 

hun eigen leerproces.  

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen 2 maal per jaar een rapport mee, 

en wel in de: 

maanden: 

- februari-maart; 

- juni-juli 

Eind groep 7 vindt het voorlopig adviesgesprek plaats. In groep 8  vinden in 

februari de gesprekken over de keuze van een vervolgschool ‘Voortgezet 

onderwijs’ plaats.  

Alle kleuters uit groep 1 en 2 krijgen aan het einde van het schooljaar een 

rapport mee. De kinderen die instromen in groep 0 krijgen een minirapport 

mee. 
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           2. Intakegesprek 

Ouders die hun kind voor de Prins Hendrikschool willen aanmelden, worden 

uitgenodigd voor een gesprek en een rondleiding. Na de start worden de 

ouders door de leerkracht van groep 1-2 uitgenodigd om samen de eerste 

bevindingen te delen, waarbij het intakeformulier eventuele vragen kan 

verhelderen.  

Wanneer het kind een peuterspeelzaal of Kinderdagverblijf in de gemeente 

Lochem heeft bezocht kan daar ook een zgn. intakeformulier zijn ingevuld. 

Wanneer de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven vindt er een 

overdracht met de basisschool plaats. Uw kind kan hier veel baat bij hebben.   

 

3. Losse contacten 

Ouders kunnen, als zij vragen hebben, op elk moment contact zoeken met de 

leerkracht, liefst wel na schooltijd. Hij zal dan een afspraak maken voor een 

overlegmoment met de ouder(s). Natuurlijk is ook de directie van de school 

altijd aanspreekbaar. 

9.4 Informatieve contacten. 

 

1. Ouderavond 

De ouderraad organiseert eenmaal per jaar een ouderavond. Op deze avond 

wordt een (vaak opvoedkundig) thema centraal gesteld. 

 

2. Inloopmiddagen 

Een paar keer per jaar worden ouders uitgenodigd, na schooltijd, in de klas te 

komen kijken. We laten dan zien waar we over werken in de groepen. De 

ouders kunnen kijken naar het werk  van hun kind en ervaren wat er geleerd is 

de afgelopen periode. Dit is een georganiseerd moment. Er is namelijk altijd de 

mogelijkheid om na schooltijd in de klas te komen kijken! 

 

3. Groepsvoorstelling 

Een groepsvoorstelling is een moment waarop de betreffende groep, zich op 

een creatieve wijze aan de ouders mag presenteren. Aan de orde komt 

datgene, wat er de afgelopen periode geleerd is.  

 

4. Informatieavonden 

We organiseren aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor de 

ouders.. We vertellen dan over belangrijke zaken waar we als school mee bezig 

zijn. 
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9.5 Onderwijsbegeleidende hulp 

 

1. Hand- en spandiensten 

Deze traditionele vorm van ouderhulp ontlast de leerkrachten, zodat zij meer 

tijd hebben voor hun lesgevende taak. Het gaat hier om taken als, controleren 

op hoofdluis, begeleiden van schoolreisjes, kampen, excursies etc. Ouders 

verzorgen hier dus klussen die niet direct zijn gerelateerd aan het onderwijs, 

maar wel essentieel zijn voor de veiligheid, de schoolorganisatie en 

taakverlichting van de leerkrachten. Jaarlijks wordt aan de ouders een oproep 

gedaan om zich op te geven voor één of meerdere activiteiten.  

 
2. Onderwijsondersteunende hulp 

Ouders doen daadwerkelijk mee in het onderwijs of zorgen voor leer- en 

hulpmiddelen. Zij houden zich niet bezig met het bepalen van de inhoud van 

het onderwijs. Daar zijn en blijven de leerkrachten voor verantwoordelijk. 

Bekende voorbeelden van onderwijsondersteunende hulp zijn de ouders die de 

kinderen begeleiden bij kook-, bak-, toneel-, natuuractiviteiten, en tijdens  

creatieve activiteiten. De leerkrachten krijgen zo o.a. meer tijd om zich bezig 

te houden met leerhulp voor kinderen die dat nodig hebben, terwijl de meer 

routinematige begeleiding door 

ouders wordt uitgevoerd 

gedurende een bepaalde periode. 

Maar ook kunnen ouders 

meehelpen leermiddelen te 

ontwikkelen en fabriceren.  

 

3. Individuele ouderhulp 

Deze hulp wordt door een ouder 

aan een kind, in of buiten de klas, 

gegeven. 

Dit gebeurt uiteraard te allen tijde 

onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Op deze wijze kan er nog meer 

extra begeleiding gegeven worden. Kinderen die een individuele aanpak nodig 

hebben en /of een eigen leerlijn hebben kunnen worden geholpen door de 

ouder. Daarmee kan het kind op de school blijven en de leerkracht houdt de 

handen vrij voor het onderwijs aan de overige kinderen. We moeten hier 

denken aan kinderen met een handicap (bv. Syndroom van Down), maar ook 

kinderen met een indicatie SBO. De leerkracht bepaalt in overleg met de 

Interne Begeleider en directie over de wenselijkheid van deze hulp. De 

eindbeoordeling ligt bij de directie. 
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4.  De klassenouder 

De klassenouder is een ouderraadslid die regelmatig contact heeft met de 

ouders van de betreffende groep. Hij/zij is bij groepsevenementen altijd 

aanwezig. Elk jaar organiseren de klassenouders in samenspraak met de 

leerkrachten een informatieavond (zie boven). Deze avond heeft 

onderwijskundige en opvoedkundige thema’s.  

De klassenouder stimuleert en zorgt voor de uitnodigingen naar de ouders. 

Hij/zij functioneert als brug tussen ouders en leerkracht. Ouders kunnen met 

vragen bij de klassenouder terecht. Er is een goede communicatie tussen de 

klassenouder en de leerkracht. De klassenouder verzorgt samen met de 

leerkracht de groepsevenementen. De aftredende klassenouder wordt door 

een ander ouderraadslid vervangen. 

9.6. Klachtenregeling 

 

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe 

fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om 

dergelijke punten te bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing. 

De klachtenregeling zoals wij die hanteren kent drie niveaus. Wij hopen dat als 

u klachten of zorgen heeft dat u deze daar neerlegt, waar ze als eerste thuis 

horen: 

 

Niveau 1: Zorgen/klachten: 

- betreffende voorvallen in de groep horen bij de groepsleerkracht. 

- betreffende leerprestaties van uw kind horen bij de groepsleerkracht. 

- betreffende algemene schoolzaken horen bij de directeur. 

- wanneer het gesprek met de leerkracht niet naar tevredenheid is verlopen 

kunt u bij de directeur terecht. 

- wanneer het gesprek met de directeur niet naar tevredenheid is verlopen 

kunt u bij het bestuur terecht. 

In verreweg de meeste gevallen vragen wij u dus eerst de groepsleerkracht aan te 

spreken, daarna de directeur of intern begeleider en dan het bestuur. 

 

Niveau 2 en 3. 

Mocht de behandeling van de klacht niet voldoende zijn of is de klacht van dien 

aard dat u niet weet waar u er mee naar toe moet, dan heeft onze school: 

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

uw klacht het beste terecht kunt. 

- Een externe vertrouwenspersoon. Deze onafhankelijke persoon zoekt samen 

met de betrokkenen naar een oplossing. Ook kan hij of zij de klacht 

doorverwijzen naar de klachtencommissie. 
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- De klachtencommissie. Het bestuur is aangesloten bij de landelijke 

“Besturenraad”. Deze organisatie heeft een onafhankelijke klachtencommissie, 

die de vertrouwenspersoon kan bijstaan. 

 

Contactpersonen 

Het is goed te weten dat er op de Prins Hendrikschool vanuit het team twee 

contactpersonen zijn aangesteld, waar iedereen met problemen van welke 

aard dan ook naar toe kan gaan. Dit zijn Christien Krajenbrink en Irma 

Groteboer. Elke ouder of ieder kind kan een beroep op de contactpersoon 

doen. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk wordt behandeld. De 

contactpersoon kan doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon (een 

schoolonafhankelijke deskundige). Dit zijn:  

 

Helga Remmers   helgaremmers@recome.nl                                                                                                         

06-34880700 

&  

                        Dhr. K.J. van de Heuvel – Reinders kjvdheuvelrijnders@planet.nl 

                       06-57888245 

 

                      Samen vormen zij de: Klachtencommissie.  

                      Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Lochem - Laren is        

                      aangesloten bij de landelijke: “Besturenraad”. Deze organisatie heeft een 

                      onafhankelijke klachtencommissie die de vertrouwenspersoon kan bijstaan.  

 

Coördinatoren pestbeleid 

De coördinatoren van het pestbeleid op onze school zijn Irma Groteboer en 

Christien Krjajenbrink 

 

9.7. Overige namen en adressen 

 

 

Rijksinspecteur 

Inspectie v.h. Onderwijs 

www.onderwijsinspectie.nl 

info@owinsp.nl 

Vragen over onderwijs: tel.0800-8051 

         

5010 

 5010, de landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders over onderwijs. 

 Tel.: 0800-5010.  

 www.oudersonderwijs.nl 
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Vertrouwensinspecteurs 

We willen u er tevens op attent maken dat de Inspectie van onderwijs 

vertrouwensinspecteurs heeft aangesteld (meldpunt t.b.v. seksueel misbruik 

en intimidatie, fysiek en psychisch geweld, discriminatie, 

onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d.). Zij 

kunnen met u zoeken naar de meest wenselijke aanpak. 

Telefoonnummer 0900-1113111 

 

Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling ‘Veilig thuis’ 

Tel. 0800-2000 www.vooreenveiligthuis.nl                                                           

                                               

 

9.8. Regels voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders 

 

Alle werkzaamheden die ouders op en voor de school uitvoeren doen zij voor 

alle leerlingen. Alle activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

school/leerkracht.  

Anders ligt het voor de ouders die in de MR werkzaam zijn. Zij vallen onder 

verantwoordelijkheid van de MR. Dit is een wettelijk vastgelegde regeling. De 

MR-ouder is gebonden aan het MR-reglement.  

 

 

9.9 Informatie aan gescheiden ouders 

Ouders bezitten volgens de wet ouderlijk gezag over hun minderjarige 

kind(eren). Volgens diezelfde wet is de school verplicht ouders op de hoogte te 

houden van de algemene gang van zaken op school en van het functioneren en 

de vorderingen van het kind. Hoe onze school dat doet, kunt u lezen in 

hoofdstuk 9.2 en 9.3.  

In de meeste gevallen wonen de ouders en kind(eren) in hetzelfde huis bij 

elkaar en komt de informatie over school en kind vanzelf bij de 

belanghebbenden terecht. Wanneer sprake is van gescheiden ouders of 

voogden, dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat de informatie bij alle 

betrokkenen terechtkomt. De wet bepaalt in zulke gevallen wie recht heeft op 

informatie over het kind en in welke gevallen de school informatieverstrekking 

kan weigeren. 

Het zou te ingewikkeld zijn om de hele wet over gezag, omgang en informatie 

hier aan de orde te stellen. In het kort komt de wet op het volgende neer: 

 

Wat verstaat de wet onder een ouder (moeder of vader)? 

De moeder van het kind is: 

-de vrouw uit wie het kind geboren is; 

-de vrouw die het kind heeft geadopteerd. 
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De vader van het kind is: 

-de man die het kind heeft erkend of geadopteerd; 

-de echtgenoot van de moeder, als de moeder met hem getrouwd is op het 

moment dat het kind geboren is. 

-de man die door de rechter is aangewezen als de vader. 

Dat houdt in dat de “wettelijke” ouder niet altijd dezelfde persoon hoeft te zijn 

als de “biologische” ouder. 

 

Wat verstaat de wet onder een voogd? 

Van een voogd is sprake als beide ouders overleden zijn of niet in staat zijn om 

het ouderlijk gezag te hebben over het kind. Een voogd is altijd een niet-ouder. 

Hij/ zij is door de rechter aangewezen om gezag over het kind te hebben. Een 

voogd heeft dezelfde rechten en plichten als een ouder met ouderlijk gezag. 

 

Wie heeft recht op welke informatie? 

De ouders (moeder en vader) en de voogd hebben allen recht op informatie 

over de school en over het kind. Wanneer de rechter bij een echtscheiding het 

ouderlijk gezag bijv. aan moeder heeft gegeven, dan blijft de vader zijn recht 

op informatie toch behouden, ook al maakt moeder daar bezwaar tegen. De 

vader kan dus altijd bij de school om informatie over zijn kind vragen. De 

school mag dit niet weigeren, zelfs niet als de vader nooit meer contact heeft 

met zijn kind.  De rechter kan de informatieplicht aan de vader/ moeder echter 

wel veranderen (zie hieronder bij “Uitzonderingen”). 

Wij bieden als school één tienminutengesprek per kind per keer aan. In totaal 

dus 3 per kind, per schooljaar. Wanneer beide ouders een tienminutengesprek 

willen bijwonen, dienen zij dus op hetzelfde moment aanwezig te zijn. Soms 

zijn er naast dit gesprek nog extra gesprekken noodzakelijk. Ook voor deze 

gesprekken geldt, dat wij voor beide ouders het gesprek op hetzelfde moment 

voeren. 

 

Wie ontvangt de informatie? 

In de meeste gevallen geeft de school de informatie, brieven, rapporten e.d. 

aan de ouder of de voogd bij wie het kind in huis woont. Het is de bedoeling 

dat de ouder die de informatie ontvangt, de andere ouder op de hoogte brengt 

van de informatie. 

 

Wat verwachten wij van u?  

Als school willen wij graag van u informatie hebben rondom de verblijfplaats 

van beide ouders en het kind. Wij gaan ervan uit dat beide ouders het gezag 

hebben; als dit anders is dient u de school hiervan op de hoogte te brengen. 
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Uitzonderingen op de informatieplicht 

In twee gevallen is de school niet verplicht om informatie te geven aan de 

ouder die niet het gezag heeft: 

-De school geeft de informatie niet, wanneer dit in strijd is met de belangen 

van het kind. Als de ouder hiertegen bezwaar maakt, kan deze naar de 

klachtencommissie van de school of naar de rechter stappen. 

-De rechter heeft bepaald dat de betreffende ouder geen recht heeft op 

informatie. De ouder bij wie het kind woont, doet er goed aan dit aan de school 

te melden. De school heeft recht op inzage in het gerechtelijke vonnis. 
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10. Praktische punten van A tot Z 

10.1. Aanmelding, toelating en verhuizen 

 

Als u heeft besloten uw kind naar de Prins Hendrikschool te sturen, dan hebben 

wij de volgende werkwijze: 

Kleuters: 

In de weken voor de vierde verjaardag mag uw kind alvast een aantal dagdelen  

op visite komen om kennis te maken met zijn of haar juf en klasgenootjes en om 

de klas te bekijken. Het is de bedoeling dat u uw kind brengt, eventueel even in 

de klas komt en dan weer gaat. Om rustig te wennen, kan uw kind het beste de 

eerste schoolweken eerst alleen ’s morgens op school komen. Als het wat 

gewend is, in overleg met de leerkracht, hele dagen. 

Van een andere school: 

Kinderen die van een andere school komen kunnen op elk gewenst moment 

instromen.   

Verhuizen: 

Van gezinnen die tussentijds verhuizen ontvangen wij  bij het uitschrijven 

graag de naam en het adres van de nieuwe school. De school zorgt voor de 

samenstelling van een onderwijskundig rapport. 

Onderwijskundig rapport. 

Bij verhuizing van een leerling zal de groepsleerkracht een onderwijskundig 

rapport samenstellen. De gegevens van het kind staan hierin vermeld. Dit 

rapport wordt aan de nieuwe school toegestuurd of als ouders dat prefereren, 

aan de ouders meegegeven. Ouders hebben inzage in de stukken. 

10.2. Gymnastiek en zwemmen 

 

Groep 1 t/m 4 

Deze groepen maken gebruik van het gymlokaal in de school. Groep 1 en 2 

gymmen in ondergoed en op blote voeten. Groep 3 en 4 nemen kleding en 

schoenen mee. 
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Groep 5 t/m 8 

Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal aan de Zuiderenk en het 

Curieplein. Kinderen uit deze groepen dienen een gymbroek, shirt of 

gympakje, gymschoenen zonder zwarte zolen, eventueel een handdoek en 

een paar extra sokken mee te nemen op de dag dat ze gym hebben. Wilt u 

ervoor zorgen dat de gymschoenen die ze in de gymles aandoen, niet overdag 

gebruikt worden tijdens het buitenspelen? Graag ook de gymschoenen en 

kleding voorzien van voor- en achternaam. 

De kinderen gaan op de fiets naar de gymzaal toe. In de activiteitenkalender 

vindt u een overzicht van de gymnastiektijden. 

 

Voor de veiligheid van uw eigen kind tijdens de gymlessen vragen we u vriendelijk 

doch dringend om sieraden als kettinkjes, ringen en armbanden thuis af te doen. 

We krijgen ze soms moeilijk af en de sieraden raken verloren. 

 

Schoolzwemmen groepen 3 en 4  

De kinderen van groep 3 en 4 maken op 

donderdag gebruik van het 

schoolzwemmen in zwembad ‘De Beemd’. 

Ze gaan hier dit jaar met een bus naar toe. 

Ook hier geldt: sieraden thuis laten a.u.b.! 

10.3. Huiswerk 

 

In de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt een begin gemaakt met het geven van 

huiswerk. De kinderen nemen een map van thuis waar het huiswerk in wordt 

gestopt.   Wij stellen het op prijs wanneer u meekijkt met het huiswerk van uw 

kind(-eren). De meeste kinderen ervaren dat als prettig. Heeft u er vragen 

over, neem dan contact op met de groepsleerkracht. 

Ongeacht welke groep kan - in overleg met de ouders - besloten worden wat 

extra werk mee te geven om thuis te herhalen of te oefenen. 

De kinderen van groep 7 en 8 wordt gevraagd een agenda mee te nemen. 

10.4. Voor- en naschoolse opvang 

 

Voor- en naschoolse Kinderdagopvang is in de directe nabijheid van onze 

school aanwezig. Ook kunt u hiervan gebruik maken als u tijdens 

schoolvakanties opvang nodig heeft.  

10.5.  Continurooster 

Wij  werken met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de 

middag op school eten (maandag, dinsdag, donderdag, vanaf groep 5 ook de 
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vrijdag). Tussen de middag wordt er samen met de leerkracht gegeten in het 

eigen lokaal. Voor of na het eten wordt buiten gespeeld. 

Schooltijden         

  

Groep 1 t/m 4 

-maandag, dinsdag, donderdag:    

08.30 uur -14.30u  

-woensdag 08.30-12.30 uur; 

-vrijdag 8.30u-12.00u 

 

 

Groep 5 t/m 8 

- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30u- 14.30u 

- woensdag  08.30 - 12.30 uur 

 

Vanaf 8.20u gaan de schooldeuren open. Om 8.30u verwachten we dat 

iedereen binnen is en starten de lessen. In groep 1,  2 en 3 werken we met een 

inloop, de kinderen kunnen dan aan tafel aan de slag met een activiteit, als 

ouder mag u hier ook even bij blijven. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan ook 

zelfstandig naar binnen.  

 

Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u om op het plein (groep 4  t/m 8) 

en op de stoep (groep 1 en 2) te wachten. Wilt u niet te vroeg komen?. Dit 

stoort de lessen in andere groepen. 

10.7. Vakanties 

 

Voor de vakanties wordt het landelijk ingevoerde vakantiespreidingrooster 

aangehouden. Daar waar nog vrije ruimte is, bepaalt de SCBO L-L de 

vakanties. De keuze wordt bepaald op advies van een gemeentelijke 

werkgroep. Een restant uren kan door de school worden gebruikt voor bv. 

studiedagen. In de activiteitenkalender vindt u het vakantierooster voor het 

komende schooljaar evenals een overzicht van de  studiedagen. 

 

10.8. Invallers 

 

Voor het vervangen van (zieke) leerkrachten is de school aangesloten bij het 

PON (Personeelscluster Oost Nederland). Zie ook ‘ziekte leerkracht’. 
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10.9. Veiligheid 

 

De Prins Hendrikschool beschikt over een veiligheidsplan in de vorm van een 

ontruimings-en calamiteitenplan. De nadruk in dit plan is gelegd op het 

ordelijk en snel verlaten van het gebouw en het verzamelen op een 

vastgestelde plaats op het plein. Alle nodige maatregelen staan beschreven in 

het calamiteitenplan.  

Minimaal tweemaal per jaar wordt met de kinderen geoefend in het verlaten 

van het gebouw. Daarnaast heeft de school een vijftal gekwalificeerde 

hulpverleners (BHV-ers), die ‘eerste hulp’ kunnen verlenen. Tweejaarlijks 

volgen deze mensen een herhalingscursus. 

10.10. Verjaardagen 

 

Verjaardagen kinderen 

Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard 

trakteren. Andere traktaties dan snoep blijven 

onze voorkeur hebben. Het is de bedoeling de 

kinderen geen dure traktaties mee te geven. Een 

kleine traktatie voldoet meer dan een grote. Laat 

het niet uit de hand lopen.  

Als uw kind uitnodigingen wil uitdelen voor een 

verjaardagsfeestje, willen we u vragen deze niet in 

de klas uit te delen. Dit kan nl. een teleurstelling 

zijn voor de kinderen die niet worden 

uitgenodigd. 

 

Verjaardagen leerkrachten 

Ook de verjaardag van de leerkracht wordt gevierd. Via een collega-leerkracht 

of de groepsouders worden met de klas afspraken gemaakt en 

voorbereidingen getroffen voor een feestelijke invulling. Soms geeft de klas 

gezamenlijk een cadeau aan de jarige leerkracht.  

10.11. Verlof leerkracht 

 

Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij 

een dag verlof. In dergelijke gevallen wordt de groep door een invalkracht 

overgenomen. 
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10.12. Regels toelating, vrijstelling, schorsing en verwijdering 

 

Wanneer kinderen drie jaar en tien maanden zijn mogen ze ten hoogste 10 

dagdelen komen kennis maken. Kinderen kunnen worden toegelaten als ze 

vier jaar zijn. We gaan er wel vanuit dat uw kind zindelijk is. De 

ouders/verzorgers dienen de grondslag en doelstelling van de school te 

onderschrijven. In bepaalde gevallen kan, alvorens tot toelating over te gaan, 

worden bekeken of de school kan voldoen aan de specifieke behoeften die een 

bepaalde leerling heeft. 

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze 

leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus 

verlof moeten aanvragen. Dit zijn de richtlijnen die we op de Prins 

Hendrikschool bij het aanvragen van verlof hanteren: 

 

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts 

Zo'n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de betrokken leerkracht. We 

vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. 

Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op 

school te komen ophalen. We sturen geen kinderen alleen naar huis.  

 

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke 

Dit verlof dient u tijdig middels een verlofformulier (verkrijgbaar bij de 

leerkracht van uw kind) aan te vragen. De directeur beoordeelt, zo nodig in 

overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente, of dit verlof verleend 

kan worden. 

 

Verlof voor vakantie 

Hiervoor kan in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven worden. De 

directie is op dit punt gebonden aan bepaalde afspraken met de 

leerplichtambtenaar van de gemeente. Indien u bezwaar heeft over het besluit 

van de directie dan wel de leerplichtambtenaar kunt u binnen 30 dagen in 

beroep gaan bij de Raad van State. In principe geldt dat er geen vrij gegeven 

kan worden in de eerste twee weken na een vakantie. Onwettig schoolverzuim 

dient door ons te worden gemeld op straffe van een fikse boete. 

 

Schorsing 

Bij ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en veiligheid op 

school kan het bestuur een leerling schorsen. Dit kan pas na overleg met de 

leerling, de ouders en de groepsleerkracht en geldt voor een beperkte periode. 

Een besluit van schorsing wordt schriftelijk meegedeeld aan de 

ouders/verzorgers. 
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Verwijdering van een leerling, op basis van niet te tolereren gedrag van een 

leerling of diens ouders/verzorgers, kan slechts plaatsvinden nadat het bestuur 

de betrokken groepsleerkracht heeft gehoord. Verwijdering kan niet binnen 8 

weken en het bestuur moet kunnen aantonen dat gedurende 8 weken zonder 

succes is gezocht naar een andere school. De volledige regeling voor schorsing 

en verwijdering is op aanvraag op school verkrijgbaar. 

 

10.13. Verzekeringen 

 

Daar waar de kinderen geacht worden onder toezicht van de school te staan is 

de school verantwoordelijk voor de kinderen. Dat betekent niet dat de school 

altijd aansprakelijk is voor vermissing van of schade aan eigendommen van de 

kinderen of letsel. Dat kan pas het geval zijn als de school zijn normale 

zorgplicht niet nakomt of als er sprake is van opzet of grove nalatigheid, en er 

als gevolg daarvan sprake is van schade of letsel. Als kinderen schade 

toebrengen in of aan het schoolgebouw dan zullen hun ouders/ verzorgers 

aangesproken worden voor de kosten van herstel. 

 10.14. Ziekte leerkracht 

 

Het ziekteverzuim op onze school is gelukkig over het algemeen laag. Bij 

ziekte van de meester of juf komt er in principe een invalkracht. Mocht er 

onverhoopt geen invalkracht beschikbaar zijn, gaat het protocol in werking. 

Het protocol luidt: 

• de eerste dag wordt een groep verdeeld over de andere groepen; 

• bij aanblijvende ziekte en de voortdurende onmogelijkheid tot het vinden 

van invallers, wordt de volgende dag een groep niet op school verwacht. 

Ouders van de groep worden daarover ingelicht middels een brief. 

Kinderen waarvoor geen opvang kan worden geregeld, kunnen op school 

terecht; 

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

 

10.15. Ziekte leerling 

 

Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de 

leerkracht van de betreffende groep op de hoogte 

te stellen voor 8.30u. Dit kan mondeling of 

telefonisch gebeuren. 

Als uw kind niet is afgemeld zal de leerkracht zo 

spoedig mogelijk telefonisch contact zoeken.  
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Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond 

raken. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders van het kind 

te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op 

school te komen ophalen. 

Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. Als het zodanig ziek 

is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we medische hulp in. 

Wanneer uw kind meteen naar een arts of naar het ziekenhuis moet, proberen 

we uiteraard eerst u als ouders te bellen, zodat u met uw kind naar arts of 

ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht kan dan 

zijn aandacht blijven besteden aan de andere kinderen van de groep. 

Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. We hopen 

dat u dan later de begeleiding van uw kind kunt overnemen. 

 

10.16   Zindelijkheid 

 

                      Wanneer kinderen bij ons op school komen, verwachten we dat ze zindelijk                 

        zijn.  

Het af en toe verschonen van kinderen is voor de leerkracht een uitzondering 

en is afhankelijk van de situatie. Eventueel kunt u gebeld worden voor hulp. 

Bepalend voor de situatie zijn: 

-het aantal leerlingen 

-de ‘bewerkelijkheid’ van de groep 

-de houding van de leerling bij het verschonen 

Mocht er sprake zijn van een structureel probleem voor de start op onze 

school, dan willen we daar graag bij voorbaat met u over in gesprek. Samen 

zullen we zoeken naar een eventuele oplossing, al dan niet met hulp van 

externen. 
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11.    Schoolregels van  

          de Prins Hendrikschool  

                                   
 

 

 

 

Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar 

school gaan. Wij werken daarom voortdurend aan een vriendelijk en veilig 

klimaat met orde, rust, reinheid, regelmaat en rechtvaardigheid. Voor een 

goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de 

kinderen. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het presteren. Regelmaat, 

regels en afspraken geven alle kinderen een eerlijke kans. Geregeld praat het 

team over de regels. Zo zorgen we ervoor dat de regels in alle klassen ook 

hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind.  

 

Kinderen dienen zich te houden aan de gedragsregels 

Regelmatig maken we de leerlingen hierop attent. We leren de kinderen ook 

hoe ze bepaalde conflicten kunnen oplossen. Er zijn algemeen geldende regels 

die bepalen hoe de kinderen zich dienen te gedragen in de klas, in de gang en 

op de speelplaats.  

De regels behorend bij de 

Kanjertraining zijn voor ons erg 

belangrijk in de omgang met elkaar: 

• We vertrouwen elkaar    

• Niemand speelt de baas 

• We lachen elkaar niet uit 

• Niemand doet zielig 

• We helpen elkaar 

 

Verloren en gevonden voorwerpen 

Het komt nogal eens voor dat 

kinderen allerlei spullen op school 

kwijtraken. Enkele raadgevingen om dit te voorkomen: 

- speelgoed mag niet meegebracht worden; 

- zet naam in jassen, laarzen en sportkleding; 

- maak wanten aan een koord vast; 
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- controleer geregeld of uw kind iets kwijt is. 

 

Indien er toch spullen vermist worden, vraag er dan meteen naar bij de 

conciërge of de leerkracht. Als we iets vinden, ligt het meestal op de 

verzamelplaats. 

  

 

Drinken en fruit 

Voor de kleine pauze  kunt u uw kind(-eren) bij 

voorkeur schoongemaakt fruit en iets te drinken (géén 

energydrank) meegeven. Het is niet toegestaan om 

snoepgoed mee te geven. Het meenemen van een 

koekje of reep is niet gewenst. 

        

Fietsen 

De fietsen dienen netjes tussen de fietsenrekken gezet 

te worden. Beschadigingen of diefstal zijn voor eigen risico. Er mag niet 

worden gefietst op het plein. In verband met de drukte in de fietsenstalling, 

verzoeken wij u vriendelijk, wanneer dat mogelijk is uiteraard, uw kind lopend 

naar school te laten gaan.  De fietsenrekken direct  aan de Slootwijkersteeg 

zijn voor ouders en leerkrachten. 

 

Bibliotheek 

Er is op school een schoolbibliotheek voor stilleesmomenten in de klas. Eén 

keer per week kunnen de leerlingen een boek lenen uit de schoolbibliotheek. 

We adviseren om uw kind een abonnement op de openbare bibliotheek te 

laten nemen.  

 

Rookverbod 

In school en op het schoolplein geldt een rookverbod. Dit geldt dus ook voor 

ouders die op school helpen en staan te wachten op hun kind.   

 

Mobiele telefoons 

Om de kinderen zo optimaal mogelijk van het onderwijs te kunnen laten 

profiteren, vragen wij uw medewerking ten aanzien van het mee naar school 

nemen van mobiele telefoons. Wij verzoeken u vriendelijk uw kind geen 

mobiele telefoon mee naar school te laten nemen. Wanneer u als ouders/ 

verzorgers een zwaarwegend argument heeft dat er voor pleit uw kind wel een 

mobiele telefoon mee naar school te laten geven, dan kunt u hier contact met 

de leerkracht over op nemen.  
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Laarzen en skeelers  

• In verband met de hygiëne verzoeken wij u vriendelijk uw kind sloffen 

mee te geven naar school wanneer het rubber laarzen draagt. 

• Komt uw kind op skeelers naar school? Dan is het wel noodzakelijk om 

schoenen mee te geven. 

 

                 Ruzie 

Een ruzie wordt niet met de vuist uitgevochten, maar 

wel door met elkaar te praten.  

Wanneer een kind vindt dat het geplaagd of gepest 

wordt, dan kan het naar de leerkracht stappen. De 

leerkracht zal proberen de kwestie op te lossen met een voor beide partijen 

bevredigende oplossing.  

Op de Prins Hendrikschool wordt pestgedrag niet geaccepteerd. 

Wanneer het toch voor mocht komen, dan gaan wij in gesprek met de 

kinderen, maar ook met de ouders van zowel de gepeste als ook de pestende 

leerling(-en). 
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12. De GGD 
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Team Jeugdgezondheidszorg 

Het team Jeugdgezondheidszorg voor onze school bestaat uit: 

 

Mirande ten Buuren, arts  

Nienke van der Wal, verpleegkundige  

Renske de Vries, logopediste 
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13.   Tenslotte, wat nog niet is 

beschreven 

U leest nu in het laatste hoofdstuk van onze schoolgids. U heeft al heel veel 

kunnen lezen over de Prins Hendrikschool. Toch zijn er nog een paar 

onderwerpen die wij binnen deze gids willen vermelden.  

 

Acties 

We vinden het belangrijk mooi materiaal voor de kinderen te hebben en eens 

iets extra's met en voor ze te doen. Helaas hangt daar meestal een aardig 

prijskaartje aan. Daarom proberen we af en toe een actie te houden die geld 

opbrengt om zo nog meer leuke dingen te kunnen doen voor onze leerlingen.  

 

Computers 

 In groep 1 t/m 3 werken we met I-pads. In groep 4 t/m 8 maken we gebruik van 

kleine laptops die bij verschillende vakken worden ingezet. De software wordt 

jaarlijks onderhouden en uitgebreid. In alle groepen maken we gebruik van 

digitale schoolborden. Een digitaal schoolbord biedt toegang tot een grote 

hoeveelheid aan bronnen om de lessen te verrijken. Dit maakt het onderwijs 

aantrekkelijker en vergroot de betrokkenheid van kinderen op leren. Tevens 

speelt het in op de behoefte tot visuele ondersteuning waar veel kinderen bij 

gebaat zijn.  

 

Inzet externen onder schooltijd 

In principe is er onder schooltijd geen mogelijkheid voor de inzet van een 

externe RT-er of andere externe deskundige. De kinderen hebben alle leertijd 

nodig in het aanbod dat ze krijgen binnen school. School kan zelf wel bepalen 

dat een externe onder schooltijd wordt ingezet vanwege de deskundigheid die 

passend is binnen de hulpvraag van een kind. 
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Kinderboekenweek 

Elk jaar wordt er in oktober een landelijke 

Kinderboekenweek georganiseerd rond een bepaald thema. 

Als school besteden we aandacht aan dit onderwerp en aan 

boeken lezen in het algemeen. Deze week wordt feestelijk 

geopend.  
 

Groep 1 t/m 3 

Om het halen en brengen van de kinderen zo ontspannen mogelijk te laten 

verlopen, verzoeken wij u vriendelijk om a.u.b. met de volgende zaken rekening 

te willen houden: 

• Wilt u bij het wegbrengen van uw kind a.u.b. eerst de beker of het fruit in 

de  bak bij de klasdeur zetten en lege tassen op de kapstok leggen?   

• Het afscheid kort houden; als u vlug weggaat voelt uw kind  

zich tussen de vriendjes al gauw op zijn gemak. Brengt u uw kind niet te 

vroeg, vanaf 10 minuten voor schooltijd is de leerkracht in de groep 

aanwezig.     

• Na schooltijd kunt u uw kind bij de deur weer ophalen.. Wilt u op de stoep 

wachten? 

• 's Morgens mag uw kind een beker drinken en een stuk fruit 

meenemen. Fruit thuis graag "hapklaar" maken. 

• Voor jarige ouders en grootouders kan er op school een kleurplaat 

worden gemaakt. Geeft u een paar dagen van tevoren even een briefje 

mee met daarop de datum en de naam van de jarige? 

• Voor de gymlessen is gymkleding niet nodig, de kinderen gymmen in 

hemd en onderbroek blootsvoets in het speellokaal. 

 

Er wordt door de kleuters heel wat geknutseld. Hiervoor gebruiken we naast 

papier, verf e.d. ook zogenaamd "kosteloos materiaal" zoals doosjes, rolletjes, 

wolresten en kurken. Het zou fijn zijn als u ons zo af en toe van deze materialen 

zou voorzien. 

 

Kunstzinnige vorming 

De Lochemse basisscholen hebben gezamenlijk een culturele commissie (KVL). 

Deze commissie zorgt er voor dat voor alle basisschoolgroepen in ieder geval 

eens per jaar een cultureel evenement wordt georganiseerd. Dit kan zijn: een 

theater- of filmvoorstelling, poppenkast, toneel, kunstprojecten, schrijvers op 

school. Al deze activiteiten vinden onder schooltijd plaats. 

 

Op tijd komen 

Het spreekt voor zich dat we op tijd moeten beginnen met de les. Vanaf 8.20u 
gaan de deuren open en kunnen de kinderen naar binnen en kunnen we even 
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later beginnen, om 8.30u gaan we starten met de lessen. Graag willen we dat 
iedereen op tijd aanwezig is, een laatkomer kan de rust danig verstoren.  
 

 
Schoolfotograaf 

Elk jaar komt er een schoolfotograaf. Het ene jaar maakt hij alleen groepsfoto's, 

het volgende ook portretfoto's en foto's met alle kinderen van een gezin erop.  

 

 

 

Controle op hoofdluis 

Na iedere vakantie worden de kinderen van alle groepen, door een vaste 

werkgroep van vrijwillige ouders, op hoofdluis gecontroleerd. Met de gegevens 

naar aanleiding van deze controle wordt uiteraard zeer discreet omgegaan. 

Wanneer behandeling nodig mocht zijn, wordt er contact met u opgenomen. Wij 

raden u echter aan uw kind zelf ook regelmatig op hoofdluis te controleren. 

 

Twee scholen in één gebouw 

Sinds vorig schooljaar zitten we samen met de Propschool in één gebouw. De 

teams hebben samen met de architect het gebouw ontworpen. In het gebouw 

zijn ‘eigen’ ruimtes. Maar ook diverse ruimtes delen we; zoals de gymzaal, de 

keuken, het atelier en de spreekkamers. De pauzes vinden gezamenlijk plaats. 

Meestal spelen er groepen van de beide scholen gelijktijdig buiten. 

 

Verkeerssituatie 

Op de volgende bladzijde vindt u een flyer met meer informatie over de 

verkeerssituatie rondom de school. Nog steeds zijn we met de gemeente in 

gesprek om te kijken hoe we de verkeerssituatie nog veiliger te maken. 
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