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Voorwoord

Van harte welkom op de Paasbergschool! Voor 
u ligt onze nieuwe schoolgids. Hierin beschrijven 
we waarvoor wij staan, welke uitgangspunten 
we hanteren en hoe we voortdurend aan de kwa-
liteit van ons onderwijs werken. 

Op onze website kunt u meer praktische zaken 
over onze school lezen. Op de website is ook een 
agenda te vinden met daarin de meest actuele in-
formatie over het programma van dit schooljaar. 

Onze school is een protestant christelijke basis-
school, waar kinderen van vier tot twaalf jaar 
zich veilig en vertrouwd weten. De leerkrachten 
die op onze school werken, doen dat vanuit hun 
christelijke levensovertuiging. De essentie daar-
van zal niet alleen uitkomen in de Bijbelles, maar 
ook in de andere lessen die gegeven worden. Ook 
in de omgang met kinderen en ouders willen we 
een herkenbare christelijke school zijn. 

In hoeverre hanteert de school dezelfde 
uitgangspunten als de ouders? Hoe geeft de 
school vorm en inhoud aan haar identiteit? 

Vragen die, voordat een schoolkeuze wordt 
gemaakt, beantwoord moeten worden. Om u 
daarbij te helpen, hebben we deze onderwerpen 
uitvoerig beschreven. 

Leest u deze schoolgids ter oriëntatie, dan is het 
goed om te weten dat deze schoolgids maar een 
beperkt deel is van de school. U krijgt informatie 
over tal van onderwerpen, maar om een com-
pleter beeld te krijgen, nodigen we u uit voor een 
bezoek aan school. U ziet dan hoe de school er 
van binnen uitziet, wie er werken, hoe de klassen 
er uitzien en u kunt de sfeer proeven. Daarnaast 
verwijzen wij naar de website van onze school: 
www.paasbergschool.nl. Ook willen we graag in 
een persoonlijk gesprek ingaan op uw vragen en 
meer vertellen over onszelf. 

U bent van harte welkom op de Paasbergschool!

Met vriendelijke groet namens het team, 

Nico Simonse
Directeur

Geloofwaardig, 

    betrokken  

  en duurzaam.
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Paasbergschool
Over de school
De Paasbergschool is een christelijke basisschool 
voor kinderen van 4-12 jaar. De Paasbergschool 
is opgericht in 1905. Dagelijks bezoeken rond 
de 190 kinderen onze school. Peuterspeelzaal 
‘Duimelotje’ heeft een plek in ons gebouw. Naast 
de school is een groot speelplein en een gymzaal. 
Onze school wordt bezocht door kinderen uit de 
buurt, maar er komen ook kinderen die verder 
weg wonen en waarvan de ouders een bewuste 
keuze voor onze school hebben gemaakt.

Visies en missie
Onze school is één van de zeven scholen van 
Stichting De Drieslag. De scholen die bij de 
Drieslag zijn aangesloten hebben een gedeelde 

visie en missie, waarvan geloofwaardigheid, be-
trokkenheid en duurzaamheid de kern vormen.

Visie
Vol passie en vanuit onze Christelijke identiteit 
geven we onderwijs waarmee we kinderen 
inspireren, toerusten en uitdagen. We bieden een 
veilige en leerzame omgeving waarin het kind 
kan groeien in kennis en zelfvertrouwen.

Missie
Op onze school staat de Bijbel centraal. Wij 
geloven dat ieder kind een uniek schepsel 
van God is. Wij willen een school zijn waar 
elk kind er mag zijn en waar elk kind zich, 
binnen een veilig leef- en werkklimaat, met 
zijn eigen talenten optimaal en harmonieus 
kan ontwikkelen. Dit zowel cognitief, sociaal-
emotioneel als creatief. Wij hanteren hiervoor het 

leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht 
voor het individuele kind. We kiezen voor 
optimale differentiatie binnen het klassikaal 
onderwijs.

We zien het als onze opdracht kinderen te begelei-
den op hun weg naar volwassenheid. Dit bij een 
doorgaand leer- en vormingsproces. We willen 
eraan bijdragen een positief zelfbeeld te ontwik-
kelen. We streven naar een klimaat van accep-
tatie en respect, waarbij iedereen dagelijks met 
plezier naar school gaat. We willen onze leerlin-
gen helpen hun relatie tot God, tot de naaste en 
tot de schepping vorm te geven.

Onze kernwaarden
• Je bent een Godsgeschenk.
• Je mag zijn wie je bent met je eigen talenten.
• Wij hebben respect en aandacht voor onszelf 

en onze naaste.

Paasbergschool: 
Met elkaar, voor elkaar 

Visie op levensbeschouwelijk onderwijs
Heel belangrijk vinden we de leefregel die Jezus 
Christus ons gaf: God liefhebben boven alles en 
je naaste als jezelf. Vanuit deze leefregel probe-
ren we op school als leerkrachten, leerlingen en 
ouders met elkaar om te gaan. 
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We geloven in het verlossende werk van de 
Here Jezus. Zijn lijden en Zijn opstanding staan 
centraal in ons geloof. Wij vinden het belangrijk 
onze leerlingen te vertellen uit de Bijbel en hen 
te wijzen op Gods liefde. Op deze manier geven 
we de kinderen ‘bagage’ mee, voor nu en voor 
hun toekomst. We willen onze leerlingen bekend 
maken met en wegwijs maken in de Bijbel en hen 
bovendien een gedegen stuk kennis mee geven.
We vinden het belangrijk, dat in onze lessen en 
in ons doen en laten naar voren komt, dat God 
onze Schepper is. Wij willen kinderen leren zorg 
te dragen voor Gods schepping. Het hebben van 
respect en het accepteren van de ander zijn voor 
ons belangrijk. 

Het Evangelie is de basis van onze school. Dit 
komt tot uitdrukking in het bezig zijn met de 
kinderen en de omgang met elkaar. Oog hebben 
voor elkaars zorgen, vreugden, problemen en 
blijdschap is bepalend voor onze school. De Bijbel 
bepaalt zo de levensstijl en de sfeer binnen de 
Paasbergschool. Elke schooldag beginnen en ein-
digen we met gebed. We werken dagelijks met, 
uit en over de Bijbel. 

Vieringen nemen op onze school een centrale 
plaats in. Wekelijks hebben we een weekopening 
met alle kinderen. Tijdens deze vieringen bidden 
en zingen we met elkaar. Ook besteden we 
aandacht aan het thema van de week. Elk jaar 

hebben we een kerst- en een paasviering. Onze 
vieringen worden afwisselend met ouders of in 
de klas gevierd. Jaarlijks nemen we deel aan een 
gezin-school-kerkdienst en geven we aandacht 
aan bid- en dankdag. 
Op onze school wordt graag en veel gezongen. 
De kinderen van de groepen 4-8 leren elke week 
een psalm. Daarnaast zingen we veel andere 
christelijke liederen. Bij de keuze van methodes 
houden we rekening met onze identiteit.

Onze school staat open voor kinderen van ouders 
die het Christelijk onderwijs een warm hart toe-
dragen. Hoewel de Paasbergschool niet aan een 
kerkelijke richting is gebonden wordt kerkelijke 
betrokkenheid van de ouders wel als vanzelf-
sprekend gezien. We vinden het in het belang 
van het kind dat de geloofsopvoeding thuis en 
op school zoveel mogelijk bij elkaar aansluit. In 
de basisnotitie ‘identiteit’ kunt u meer lezen over 
de uitgangspunten. Deze basisnotitie is terug te 
vinden op de website van de school.

Visie op het kind
Vanuit Gods Woord geloven we dat ieder kind 
een waardevol en uniek schepsel van God is. De 
Paasbergschool wil een school zijn waar elk kind 
er mag zijn en waar elk kind, binnen een veilig 
leef- en werkklimaat, zich met zijn eigen gaven 
en talenten kan ontwikkelen. We zien het als onze 
taak kinderen te begeleiden op hun weg naar vol-

wassenheid. Op die weg willen we voorwaarden 
scheppen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. 

Visie op de maatschappij
Onze kinderen groeien op in een multiculturele 
en individualistische maatschappij, waarin het 
solidariteitsbeginsel steeds meer verdwijnt. Wij 
willen daarentegen de kinderen de liefde van 
God voor de mensen laten zien en ze laten delen 
in de verantwoordelijkheden die dat met zich 
meebrengt. Wij leren onze leerlingen de basis-
waarden en sociale competenties die nodig zijn 
voor de deelname aan en betrokkenheid bij onze 
democratische samenleving.

Visie op de leerkracht
In ons onderwijs is een cruciale rol weggelegd 
voor de leerkracht. De begeleiding die de leer-
kracht aan de kinderen geeft, moet erop gericht 
zijn dat het kind planmatig en doelgericht leert 
zelfstandig te handelen. De leerkracht laat zien 
welke vaardigheden van belang zijn en hoe 
deze planmatig en doelgericht kunnen worden 
geleerd. De leerkracht moet de taak van een kind 
structureren en verduidelijken. Verder heeft de 
leerkracht een stimulerende en voorwaarden-
scheppende functie. 

Visie op leren
In ons onderwijs richten we ons op de emotionele 
en cognitieve ontwikkeling, het ontwikkelen van 
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de creativiteit, het verwerven van noodzakelijke 
kennis en op het verkrijgen van sociale, culturele 
en lichamelijke vaardigheden. Ook richten we 
ons op de godsdienstige vorming van het kind. 

We beschouwen het realiseren van een goed pe-
dagogisch klimaat waarin de kinderen zich veilig 
voelen als allereerste basisvoorwaarde voor 
kunnen leren. Pas als een kind zich veilig voelt, 
kan het zich goed ontwikkelen. We denken hierbij 
aan drie basisvoorwaarden: 
• Relatie
• Competentie
• Autonomie

We vinden het belangrijk dat de kinderen een 
goed contact hebben met hun leerkrachten en 
hun medeleerlingen (relatie), dat ze vertrouwen 
hebben in eigen kunnen (competentie) en dat ze 
zelfstandig kunnen functioneren (autonomie).

Op onze school gelden duidelijke afspraken en 
regels. Duidelijkheid, orde, regelmaat en struc-
tuur zorgen voor rust en veiligheid en voor ruimte 
en aandacht voor elk kind. We willen daarbij 
een klimaat van acceptatie en respect creëren. 
Dit betekent, dat we onze leerlingen leren naar 
elkaar te luisteren, samen te overleggen en voor 
elkaar te zorgen. We stimuleren het hebben van 
warme aandacht voor de ander. We stemmen 
ons onderwijs, binnen de mogelijkheden van 

ons onderwijsmodel, zo goed mogelijk af op de 
ontwikkeling en gaven van de kinderen. Daarom 
benaderen we kinderen niet alleen als groep, 
maar ook individueel. We willen bewust werken 
aan een positief zelfbeeld.

Met het onderwijs op de Paasbergschool willen 
we de leerlingen in een periode van acht jaar 
voorbereiden op het vervolgonderwijs. Om de 

doorgaande lijn te bevorderen, gaan we uit van 
zoveel mogelijk continuïteit in de begeleiding van 
de kinderen. Daar maken we steeds afspraken 
over. Het is mogelijk dat een kind in de onder- 
of middenbouw doubleert of versneld door de 
school gaat. In beide gevallen krijgt het kind 
leerstof op zijn/haar eigen niveau aangeboden, 
die afwijkend kan zijn van de rest van de groep.
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Visie op ICT
De computer heeft een plaats in het onderwijs 
verworven die niet meer is weg te denken. Door 
de veelheid aan aantrekkelijke, vaak interactieve, 
programma’s is ICT een waardevol onderdeel 
van het onderwijsaanbod. Toch is het voor ons 
niet meer dan een aantrekkelijk hulpmiddel. De 
computer heeft in onze onderwijsvisie een onder-
steunende rol in de groep. In de groepen 5 t/m 
8 wordt er met rekenen gebruik gemaakt van 
Chromebooks. Daarin vinden wij het belangrijk 
dat de kinderen het uitrekenen op papier doen 
en het antwoord invoeren in hun Chromebook. 
Via speciale software pakketten worden extra 
mogelijkheden geboden ter ondersteuning van 
leerlingen die extra oefening of meer verdieping 
nodig hebben. Naast deze ondersteuning van 
het lesprogramma vinden we het belangrijk dat 
leerlingen computervaardigheden opdoen en 
informatie leren te verwerken die zij bijvoorbeeld 
via het internet kunnen opzoeken. We willen onze 
leerlingen leren verantwoord gebruik te maken 
van de informatie die zij via internet verkrijgen. 
In alle groepen wordt gewerkt met een digitaal 
schoolbord.

Onderwijskundig concept
In onze missie en visie hebben wij vastgelegd dat 
er voor ieder kind de mogelijkheid moet zijn om 
zich met zijn eigen gaven en talenten te ontwik-
kelen. Wanneer wij ons met klassikaal onderwijs 

steeds richten op het ‘gemiddelde kind’, doen wij 
de kinderen ‘in de marges’ te kort. Dat geldt voor 
kinderen die extra hulp nodig hebben, maar ook 
voor kinderen die veel meer aankunnen dan het 
gemiddelde aanbod. In de praktijk blijkt het on-
mogelijk om individueel onderwijs te geven. 

Op onze school werken we vanuit het leerstof-
jaarklassensysteem. Dit betekent, dat we groepen 
hebben waarin kinderen van dezelfde leeftijd bij 
elkaar in de klas zitten. Binnen het klassensys-
teem streven we ernaar optimaal te differentië-
ren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschil-
lende vormen van differentiatie: naar tempo, 
naar leerstof, naar beoordeling, naar tijd, naar 
instructie e.d. 

Ten aanzien van ons onderwijs zoeken we naar 
een goede balans tussen de aandacht voor de 
cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ont-
wikkeling van de kinderen. De volgende onder-
wijskundige aspecten vinden we op onze school 
van groot belang:
• Het motiveren van leerlingen voor hun 

leertaak
• Het interactief lesgeven
• Het verzorgen van een doordachte instructie
• Het zorgdragen voor een uitdagende 

leeromgeving met afwisselende werkvormen
• Het stimuleren van eigen initiatief en 

creativiteit

• Het aanbieden van geleide zelfstandigheid: zelf 
kiezen, zelf plannen, zelfverantwoordelijkheid

• Het creëren van een plezierig pedagogisch 
klimaat waarin kernwoorden als regels, 
acceptatie, respect, discipline, stimuleren en 
uitdagen van belang zijn

We vinden het belangrijk ons onderwijs zo 
effectief mogelijk te laten verlopen. Kernpunten 
daarbij zijn:
• Het effectief besteden van de leertijd
• Het leren van de leerling centraal stellen
• Het hebben van hoge verwachtingen van de 

leerlingen en dat laten merken
• Het geven van extra aandacht aan leerlingen 

die dat nodig hebben
• Het zorgen voor een ordelijk en gestructureerd 

klimaat dat geschikt is voor leren en 
onderwijzen

• Het systematisch evalueren van de 
vooruitgang van leerlingen
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Ons onderwijs
Onderbouw
De aanpak van groep 1 en 2 verschilt van die 
in de andere groepen. Ook de inrichting van de 
lokalen is anders. Het werken in groep 1 en 2 ge-
beurt vanuit de kring. De schooldag begint in de 
kring en hier keren de kinderen ook steeds weer 
terug. Daarnaast wordt er gewerkt en gespeeld 
aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op 
het schoolplein. We werken met de vernieuwde 
uitgave van Kleuterplein.
Kleuterplein is de nieuwste methode voor groep 
1 en 2 van de basisschool. Met deze lesmethode 
ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen 
heen. Met Kleuterplein werken we doelgericht 
aan álle tussendoelen. Kleuterplein is meer dan 
alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, werel-
doriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en 
sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spe-
lenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein 
biedt daarmee een doorgaande lijn naar de 3 
belangrijkste vakken en methodes in groep 3, 
het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen. 
Kleuterplein heeft 16 aantrekkelijke thema’s. 
Deze thema’s kunnen wij gebruiken op de ma-
nier die wij zelf het prettigst vinden. We kunnen 
bijvoorbeeld aansluiten bij actuele thema’s in de 
maatschappij, of bij de seizoenen van het jaar, of 
bij een thema dat leeft in de klas. Bij deze metho-

de hoort ook software. Deze software gebruiken 
we bij de methode. De methode geeft voldoende 
ruimte voor kleuteren.
Klik hier voor een kort filmpje met meer informa-
tie over deze methode.

Groep 1
Het spel neemt in de kleutergroepen een grote 
plaats in. Al spelend leren de kleuters met elkaar 
om te gaan, ze leren de kleuren, de vormen, veel 
begrippen en ze leren zich te oriënteren in de 
ruimte. We werken met concreet, tastbaar materi-
aal. Dit zijn onmisbare voorwaarden voordat ze 
beginnen aan het werken in het platte vlak. We 
bieden in groep 1 bij elk thema één of meerdere 
letters aan. De cijfers 1 tot 5 worden in groep 1 in 
ieder geval geleerd. Als een kleuter eraan toe is 
bieden we meer letters en cijfers aan. Daarnaast 
is er veel aandacht voor de sociaal emotionele 
vorming en krijgen de leerlingen vanaf groep 1 
Engels. Omdat kleuters veel behoefte aan bewe-
ging hebben gaan ze ieder dagdeel naar buiten. 
Er wordt minstens één keer per week gegymd in 
het speellokaal.
Afhankelijk van de instroomdatum verblijft een 
kind een jaar tot anderhalf jaar in groep 1. 

Groep 2 
In groep 2 gaat het proces dat in groep 1 is ingezet 
door. Net als in groep 1 wordt bij elk thema één 
of meerdere letters aangeboden. De cijfers 1 tot 10 

worden in groep 2 in ieder geval geleerd. Dit brei-
den we naar interesse van de leerling uit t/m 20. 
In groep 2 worden (speelse) activiteiten aangebo-
den, die voorbereiden op leren lezen, rekenen en 
schrijven in groep 3. 

Middenbouw & bovenbouw (groep 3-8)
In de groepen 3-8 hanteren wij de meer klassikale 
werkvorm. Binnen deze manier van werken is 
ruimte voor kringgesprekken en groepswerk-
vormen. Klassikaal werken wil zeggen, dat alle 
leerlingen hetzelfde lesprogramma volgen, op 
eigen niveau of in eigen tempo.
Tijdens een kringgesprek leren de kinderen naar 
elkaar luisteren, met anderen mee te denken en 
daarop te reageren. Hiermee willen we bereiken, 
dat kinderen leren hun gedachten en gevoelens 
onder woorden brengen en respect hebben voor 
de gedachten en gevoelens van anderen. 
We vinden het belangrijk, dat de kinderen leren in 
groepen te werken. Hiervoor hanteren we groeps-
werkvormen. De kinderen leren hierbij samen 
werken en de opgedane kennis of ervaring aan 
anderen door te geven. Groepswerk bevordert 
het verantwoordelijkheidsgevoel en het samen 
zoeken naar een oplossing voor problemen.
Op de Paasbergschool kiezen we voor optimale 
differentiatie binnen het klassikaal onderwijs. 
Dat betekent, dat de klassikale structuren ge-
handhaafd blijven met alle voordelen van dien. 
Daarbinnen wordt gezocht naar mogelijkheden 
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om gedifferentieerd onderwijs te bieden aan 
zoveel mogelijk leerlingen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van verschillende vormen van differen-
tiatie: naar tempo, naar leerstof, naar beoorde-
ling, naar tijd, naar instructie e.d. We letten daar-
om sterk op de belemmerende en stimulerende 
factoren van een kind.

In onderstaand overzicht wordt globaal weerge-
geven hoeveel tijd per week aan de verschillende 
vakken wordt besteed. Het gaat hier om gemid-
delden welke variëren per groep. In groep 3 wor-
den meer uren besteed aan taal, lezen en schrij-
ven, terwijl in de hogere groepen andere vakken 
zoals wereldoriëntatie op het rooster staan.

Godsdienst 2.30 u
Taal 5.00 u
Lezen 2.00 u
Rekenen 5.00 u
Schrijven 0.45 u
Wereldoriëntatie 3.00 u
Engels 0.45 u
Verkeer 0.45 u
Bewegingsonderwijs. 1.30 u
Beeldende vorming 1.45 u
Muziek 0.45 u.
Computeronderwijs 0.45 u
Sociaal-emotionele vorming 0.30 u

Vakken en vaardigheden

Bijbelonderwijs
Tijdens de Bijbelse geschiedenisles worden de 
Bijbelse verhalen verteld. Hierbij gebruiken we de 
methode Levend Water. Kern van Levend Water 
is het vertellen van de verhalen uit de Bijbel, om 
op die manier leerlingen bekend te maken met 
hoe God bezig is met mensen. Het materiaal van 
Levend Water ondersteunt daarbij en geeft veel 
aanzetten om met de leerlingen in gesprek te 
gaan over de Bijbelse boodschap van genade 
en redding. Naast het vertellen van de verhalen 
wordt er in de bovenbouwgroepen ook regelma-
tig met de kinderen uit de Bijbel gelezen. Op onze 
school zingen we graag en veel. N.a.v. de Bijbelse 
verhalen worden er psalmen en andere christelij-
ke liederen gezongen. 

Nederlandse taal
Het taalonderwijs is veelomvattend. Bij het schrif-
telijke taalwerk denken we dan onder andere 
aan het schrijven van verhaaltjes (stellen). Naast 
taalvorming is ook de spelling belangrijk. Ook 
wordt er aandacht aan ontleden besteed. Bij 
mondeling taalgebruik gaat het om uitbreiding 
van de woordenschat, het kunnen verwoorden 
van gedachten, het houden van spreekbeurten 
en het goed naar elkaar luisteren. In groep 4 tot 
en met 8 wordt de vierde versie van de methode 
‘Taal Actief’ gebruikt. 

Lezen
In groep 3 wordt begonnen met het systematisch 
leren lezen. We noemen dit ‘aanvankelijk’ lezen. 
De methode die we in groep 3 gebruiken voor 
het leren lezen heet: ‘Lijn 3’. In de groepen 4 t/m 6 
werken we met een methode voor het voortgezet 
technisch lezen. Deze methode heet ‘Station Zuid’. 
In de hogere groepen valt de nadruk steeds meer 
op het begrijpend en studerend lezen. We gebrui-
ken hiervoor in de groepen 4-8 de methode ‘Grip 
op lezen’. 
Plezier hebben in lezen is belangrijk. Voorlezen, 
een bezoek aan de bibliotheek en het houden 
van boekbesprekingen kunnen hieraan 
bijdragen. Op onze school doen we mee aan 
de christelijke kinderboekenmaand. Verder 
ondernemen we ook andere activiteiten om de 
leesbeleving te stimuleren.

Een kwartier leesplezier
Scholen krijgen tegenwoordig veel naar zich 
toegeschoven. Het maken van krachtige keuzes 
is daarbij van essentieel belang. Kiezen voor 
goed leesonderwijs is zo’n krachtige keuze. 
Zoveel mogelijk kinderen goed leren lezen is 
ongeveer het belangrijkste doel van iedere 
basisschool. Lezen emancipeert leerlingen 
en ze krijgen toegang tot hogere vormen 
van onderwijs dan wanneer ze minder goed 
kunnen lezen. In iedere klas is een ruime 
klassenbibliotheek welke elk jaar wordt 
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aangevuld met nieuwe boeken. Op een vast 
moment wordt er door alle kinderen van de 
groep 3 t/m 8 een kwartier lang gelezen, van 
10.30uur t/m 10.45 uur. Ook wordt er aandacht 
besteed aan boekpromotie en het bespreken van 
boeken. In de groepen 4 en 5 wordt gewerkt met 
door het gebruik van de methode Station Zuid 
gewerkt aan de techniek van het lezen. 

Rekenen
Voor het rekenonderwijs hebben wij de nieuw-
ste Wereld in getallen. In deze nieuwe methode 
zitten alle nieuwe inzichten van de laatste jaren 
verwerkt. Hieronder de acht pijlers waarop de 
nieuwe rekenmethode is gebouwd. In groep 3 en 
4 wordt er nog verwerkt op papier. Vanaf groep 
5 wordt er digitaal verwerkt op Chromebooks. 
De leerkracht houdt de regie over de rekenles en 
geeft instructie. Het lesmodel is hetzelfde, on-
geacht of je met de digitale of met de papieren 
materialen werkt. Zo start het aanbieden van een 
nieuw leerdoel altijd met een heldere instructie 
van de leerkracht via het digibord. De instructie 
is interactief: de kinderen kunnen op hun eigen 
apparaat meedoen met de oefeningen die de 
leerkracht op het digibord bespreekt. Zo zijn 
alle kinderen actief betrokken bij de instructie. 
Vervolgens verwerken de kinderen het lesdoel in 
een adaptieve basistaak. De leerkracht bepaalt 
welke kinderen meedoen met de verlengde in-
structie en houdt de regie. 
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De remediërende materialen die we gebruiken 
zijn onder andere: Maatwerk. Voor verrijking heb-
ben we de Levelwerk boxen.

Schrijven
Om het schrijven te leren, gebruiken we de me-
thode ‘Klinkers’ Naast aandacht voor het ont-
wikkelen van een goede schrijfstijl wordt er ook 
aandacht gegeven aan creatieve schrijfopdrach-
ten. De methode sluit goed aan bij de taal-en 
leesmethode van de Paasbergschool.

Wereldoriëntatie 
Wereldoriëntatie wordt in groep 3 gegeven aan 
de hand van de taalmethode, Lijn 3. Voor de 
groepen 4 t/m 8 starten we dit schooljaar met 
een nieuwe methode; Blink Wereld. In deze me-
thode is geschiedenis, aardrijkskunde en natuur 
& techniek geïntegreerd. Deze methode gaat uit 
van een activerende didactiek waarbij leerlingen 
zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Leerlingen 
zijn dus niet opnieuw bezig met begrijpend lezen, 
maar vergroten actief hun kennis van de wereld. 
En dat heeft direct positieve invloed op hun vaar-
digheid in lezen, taal en rekenen.

Engels
Op de Paasbergschool krijgen alle leerlingen 
Engelse les. In groep 1 en 2 werken we met de 
methode ‘My name is Tom’. De groepen 3-8 
krijgen les vanuit de methode ‘Take it easy’. 

In deze methode ligt vooral de nadruk op 
ontwikkelen van communicatieve vaardigheden 
in alledaagse situaties. 

Verkeer
In de groepen 3-7 werken we met de methode 
‘Klaar…over’. In groep 7 doen de kinderen mee 
aan het landelijk praktisch en theoretisch ver-
keersexamen.

Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 en 2 staat het bewegingsonder-
wijs dagelijks op het rooster. De kinderen spelen 
buiten of in het speellokaal. De groepen 3 tot en 
met 8 gaan één keer in de week gymmen in de 
gymzaal naast de school. We volgen een door-
gaande lijn voor bewegingsonderwijs aan de 
hand van de methode ‘Bewegen samen regelen’. 

Handvaardigheid, tekenen, drama en muziek 
Voor de vakken handvaardigheid en tekenen 
gebruiken we naast verschillende naslagwerken 
en websites, de methode ‘Beeldende vorming, 
moet je doen’. Voor de muzieklessen wordt 
gebruik gemaakt van de methode ‘Muziek, 
moet je doen’. We gaat het laatste jaar in van 
de begeleiding vanuit Cultura. Zij ondersteunen 
onze muziek en dramalessen door externe 
docenten. Deze ondersteuning moet ervoor 
zorgen dat onze creatieve lessen een nog hoger 
niveau krijgen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling / Leefstijl
Leefstijl is een programma dat kinderen helpt om 
hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwik-
kelen. Om een aantal te noemen: samen spelen, 
samenwerken, praten, luisteren, rekening houden 
met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens 
uiten, omgaan met verschillen, conflicten op-
lossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen 
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media-educatie, gezondheidsvaardigheden en 
burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basis-
vaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn 
om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op 
school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.
Op onze school is een actief beleid tegen pesten, 
dat we in een protocol hebben vastgelegd. Dit 
protocol ligt ter inzage op school. Pesten willen 
we voorkomen door het gebruik van de methode 
Leefstijl en het hanteren van duidelijke regels op 
school waarin de kinderen zich veilig en gezien 
weten. Als er ondanks deze maatregelen toch 
nog pestgedrag is in een klas wordt het program-
ma ‘Sta op tegen Pesten’ ingezet. Om samen de 
gepeste weer goed in de groep te krijgen en het 
gedrag van de pester te laten veranderen. Juf 
Jorieke Visser is bij ons op school de anti-pest 
coördinator. Zij is tevens onze sociale veiligheids-
coördinator. 

Seksuele vorming
Voor seksuele vorming gebruiken we de methode 
‘Wonderlijk gemaakt’. 

Burgerschap
Op onze school wordt burgerschap niet als een 
apart vak gegeven, maar geïntegreerd in vakken 
als Bijbelse geschiedenis, geschiedenis, aardrijks-
kunde, seksuele vorming en sociaal emotionele 
ontwikkeling. Burgerschap zegt iets over wie je 
bent als burger in de maatschappij. Hoe leef je 

en hoe neem je deel aan de maatschappij waar 
je onderdeel van uitmaakt. We zien de school 
als oefenplaats voor actief burgerschap. Actief 
burgerschap duidt op een activiteit: Iets doen. 
Niet consumeren maar produceren, initiatieven 
nemen en zelf keuzes maken. 

Een belangrijke vraag die wij bij het begrip burger-
schap stellen in het perspectief van onze schooli-
dentiteit is: Tot wat voor soort burgers willen wij 
onze leerlingen zich zien ontwikkelen? Wij vinden 
het erg belangrijk onze leerlingen kennis bij te 
brengen rond begrippen als democratie, tolerantie, 
respect en vrije meningsuiting. In het programma 
van Leefstijl komen deze onderwerpen uitgebreid 
aan bod. Ook organiseren we een activiteitenmid-
dag met de ouderen uit de buurt en zorgcentrum 
Bethanië en we hebben een gezamenlijke activiteit 
met onze buurschool de Wegwijzer.

Veiligheid op school
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich 
veilig voelen op onze school. Om te meten of dit 
ook daadwerkelijk het geval is, nemen we re-
gelmatig een enquête af rond het thema sociale 
veiligheid. Deze enquête wordt afgenomen onder 
ouders en de leerlingen van de groepen 6-8.

Zelfstandig werken
Op onze school zijn we doelgericht bezig met het 
bevorderen van een zelfstandige werkhouding. 

Tijdens zelfstandig werken zijn leerlingen aan het 
werk met allerlei materialen, maken hun werk af 
of zijn met extra eigen werk bezig. De leerkracht 
is dan in de gelegenheid om kinderen die hulp en 
aandacht nodig hebben te helpen.

Computeronderwijs
Op de Paasbergschool gebruiken we 
Chromebooks waar de kinderen op werken 
voor twee doeleinden:
• Aanleren van de basisvaardigheden
• Verwerken van de lesstof

Vanaf groep 5 ondertekenen de leerlingen een 
internetcontract waarin ze beloven zich aan be-
paalde regels rondom internetgebruik te houden. 
In de andere groepen wordt aan het begin van 
het nieuwe schooljaar en na de kerstvakantie het 
contract door de leerkracht met de groep be-
sproken. Vanaf groep 5 werken de kinderen met 
rekenen op Chromebooks.
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Ons team
Het team van de Paasbergschool
Binnen het team van de school kennen we ver-
schillende functies en taken. De directeur geeft 
leiding aan het team en is verantwoordelijk voor 
de dagelijkse gang van zaken op school. Een 
van de taken is het ontwikkelen van beleid op 
korte en lange termijn op verschillende terreinen, 
waaronder personeel, financiën, huisvesting en 
onderwijskundige zaken. Daarnaast is hij verant-
woordelijk voor het coachen van leerkrachten en 
de inzet van ieders capaciteiten in de school. Nico 
Simonse is directeur op de Paasbergschool. 

De Intern Begeleiders hebben als taak het opzet-
ten en coördineren van de leerlingenzorg in de 
school. De ene kant van hun werk is een ma-
nagementtaak: het bewaken van procedures, de 
kwaliteitszorg rond zorgverbreding en het nemen 
van initiatieven. De andere kant is een ondersteu-
nende taak: het begeleiden van leerkrachten bij 
het hele zorgproces in de groepen. Ook hebben 
de Intern Begeleiders contact met ouders en 
externe instanties. De Intern Begeleiders vor-
men samen met de directeur het Management 
Team Paasbergschool. Klazien Cuperus is aan 
de Paasbergschool verbonden als IB-er voor de 
groepen 1 t/m 4 en Martijn Schilder voor de groe-
pen 5 t/m 8. 

De groepsleerkrachten hebben de dagelijkse zorg 
voor de kinderen in hun groep. Heel belangrijk 
vinden we dat bewust gewerkt wordt aan een 
goede sfeer en een veilige omgeving. Verder is het 
een belangrijke taak te zorgen dat de kinderen op 
hun eigen niveau kunnen werken en dat elk kind 
de juiste zorg krijgt. Daarnaast hebben de leer-
krachten verschillende taken op schoolniveau.
 
De Remedial Teacher werkt met individuele 
kinderen of met groepjes. Dit gebeurt nadat een 
kind hiervoor is aangemeld door de leerkracht. 
De RT-er neemt toetsen af, stelt een diagnose en 
doet een voorstel tot hulp. Deze hulp kan door 
de leerkracht zelf, door de onderwijsassistent 

of door de RT-er gegeven worden. Er wordt in 
overleg een handelingsplan opgesteld en na 6 tot 
8 weken geëvalueerd door de RT-er en de groeps-
leerkracht. Als ouders wordt u van dit hande-
lingsplan op de hoogte gesteld en zal u gevraagd 
worden dit plan te ondertekenen. Juf Mathilde 
Gooijer is onze RT’er.

Talentbegeleider
De talentbegeleider begeleidt (hoog) begaafde 
leerlingen in het extra werk wat ze krijgen. Ze 
stelt doelen en bespreekt en evalueert het werk 
met de kinderen. Rosemarijn van Kruistum is 
Talentbegeleider op onze school.

De Onderwijsassistent werkt met individuele 
kinderen of met groepjes in klassen waar extra 
ondersteuning nodig is i.v.m. de grootte van de 
groep. Alma Grisnigt is O.A. op onze school.

De administratief medewerkster is vrijdagmorgen 
op school aanwezig en ondersteunt de directeur 
en leerkrachten met allerlei administratieve 
taken. Mattanja de Graaf is onze administratief 
medewerkster. 

De conciërge is maandag t/m donderdag op 
school aanwezig. Zij zorgt ervoor dat we het 
schoolgebouw netjes houden met elkaar. Onze 
conciërge is Alma Grisnigt.
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Team schooljaar 2020-2021

Helga Vlastuin 
Leerkracht 

Marjon Melis
Leerkracht

Wieteke Veldman 
Leerkracht

Rosemarijn van Kruistum 
Leerkracht (Talentbegeleider)

Annemieke van Toor
Leerkracht

Jorieke Visser
Leerkracht (Anti-pestcoördinator)

Joyce van Essen
Leerkracht

Alinde Riezebos
Leerkracht

Mariëlle Nieuwkoop
Leerkracht 

Mattanja de Graaf
Leerkracht/ Administratief Medewerkster

Gerdien Brink
Leerkracht (cultuurcoördinator en ICO)

Mathilde Gooijer
Leerkracht (RT en cultuurcoördinator)

Juf Johanna van Hunen
Leerkracht

Juf Neelie Meijer
Leerkracht

Nellie van der Horst 
Leerkracht (Taalcoördinator)

Laura Randewijk
Leerkracht (ICO)

Laura Kennis
Leerkracht

Martijn Schilder
Leerkracht / Intern Begeleider
 (Rekenspecialist & vertrouwenspersoon)

Klazien Cuperus
Leerkracht / Intern Begeleider

Nico Simonse
Directeur / Leerkracht

Willemien Damminga
Onderwijsassistent

Alma Grisnigt
Onderwijsassistent / Conciërge

Teamontwikkeling
Het team van de Paasbergschool is ervan over-
tuigd dat ook zijzelf moet blijven leren. Dit gebeurt 
in teamverband, maar teamleden volgen ook in-
dividueel cursussen die betrekking hebben op een 
bepaald vak of over een bepaald onderwerp. Voor 
het cursusjaar 2021-2022 hebben we een aantal 
speerpunten opgesteld waar we met elkaar aan 
willen werken. Tot deze speerpunten behoren o.a.
1. Opbrengstgericht werken
2. Hoogbegaafdheid, uitrollen nieuwe beleid en 

finetunen. 
3. Integreren nieuwe wereldoriëntatie methode
4. Oriëntatie nieuwe taalmethode
5. Implementeren rekenmethode in groep 8
6. Optimaliseren programma Klassenplan
7. Vierde cultuurjaar

Medezeggenschapsraad
Aan onze school is een medezeggenschapsraad 
(MR) verbonden. Zij adviseert het schoolbestuur 
over allerlei zaken die de school betreffen. Zo 
denkt ze mee over o.a. het te voeren personeels-
beleid, het formatieplan, de zorgverbreding voor 
kinderen met leermoeilijkheden en de te berei-
ken leerdoelen. Een heel breed terrein dus. Het 
bestuur is verplicht om op adviezen van de MR 
te reageren, terwijl ze voor sommige zaken zelfs 
de instemming van de MR nodig heeft. De MR 
wil een gesprekspartner zijn voor leerkrachten, 
bestuur en ouders. 
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Het reglement van de MR is op school aanwe-
zig. De agendapunten en notulen van de MR zijn 
openbaar en op school aanwezig en ook na te le-
zen op de website van school. Wanneer u iets aan 
de orde gesteld wilt zien in de MR, bent u welkom 
bij de MR-leden. Bellen of mailen mag ook. De 
MR vertegenwoordigt u als ouders. We stellen uw 
betrokkenheid op prijs: mr@paasbergschool.nl.

In de medezeggenschapsraad hebben leerkrach-
ten en ouders zitting. De leerkrachten worden 
uit en door de leerkrachten gekozen. De ouders 
worden door en uit ouders gekozen. Misschien ten 
overvloede: ‘Slechts zij, die bereid zijn door een 
schriftelijke verklaring tot uitdrukking te laten 
komen dat zij de grondslag van de school onder-
schrijven, kunnen kandidaat worden gesteld voor 
het lidmaatschap van de MR’.

De medezeggenschapsraad is als volgt 
samengesteld:

Wiljan Wiersma
Oudergeleding

Berend Oosterhuis
Oudergeleding

Martijn Schilder
Personeelsgeleding

Nellie van der Horst
Personeelsgeleding

Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad 
(GMR)
Voor school overstijgende zaken is er de ge-
meenschappelijke medezeggenschapsraad (de 
GMR), die overlegt met het bestuur. De GMR 
is de gesprekspartner van het bestuur namens 
ouders en personeel van de scholen. De mede-
zeggenschapsraden delegeren een deel van hun 
bevoegdheden aan de GMR. De GMR houdt zich 
bezig met het overkoepelende personeelsbeleid 
van de stichting. Hier gaat de personeelsgele-
ding over. Personeelsgeleding en oudergeleding 
hebben invloed op de bovenschoolse financiële 
begroting en de identiteit van de stichting. Net zo-
als de medezeggenschapsraad op schoolniveau, 
heeft de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad voor een aantal zaken instemmings-
recht en voor andere zaken adviesrecht. Iedere 
medezeggenschapsraad van de school heeft een 
afvaardiging in oudergeleding en personeelsge-
leding naar de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad. Aangezien basisschool Ariane een 
dislocatie van basisschool Amalia is, is er voor 
basisschool Ariane een deelraad van basisschool 
Amalia ingericht.

Ouderraad
Aan de Paasbergschool is een ouderraad verbon-
den. Wij zien de ouderraad als onontbeerlijk ter 
ondersteuning van het onderwijs. Het enthousi-
asme van de ouderraad is van groot belang voor 

onze school. Het doel van de ouderraad is de 
band tussen ouders en school te bevorderen. De 
ouderraad helpt bij het organiseren en uitvoeren 
van een groot aantal (buitenschoolse) activi-
teiten. U kunt hierbij denken aan: schoolreizen, 
avondvierdaagse, Koninginnedag, Sinterklaas, 
kerst- en paasfeestviering.

Leden van de ouderraad worden door de ouders 
gekozen of na een voordracht van de ouderraad 
benoemd. De ouderraad houdt u via de nieuws-
brieven op de hoogte van de activiteiten waarbij 
ze behulpzaam zijn of zijn geweest. 

In de ouderraad hebben zitting:

Anneke Bronkhorst
Secretaris

Helma Berg
Penningmeester

Mieneke van Dijk Miriam van Dijk

Ester Staal
Voorzitter

Moirama 
van de Fliert

Willie de Koning Judith Geertsma

Bettina van 
Amersfoort

Rita Korteland
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Voor Ouders
Informatie-uitwisseling met ouders

Huisbezoek en spreekavonden
De leerkrachten van de groepen 1 bezoeken jaar-
lijks de ouders/verzorgers van de kinderen. De 
leerkrachten van nieuwe gezinnen komen ook op 
huisbezoek. De leerkrachten van de groepen 2-8 
zullen met u overleggen of het wenselijk is een 
huisbezoek af te leggen.
Rond de uitgifte van het eerste en tweede rapport 
organiseren we spreekavonden. U bent dan ook 
in de gelegenheid het werk van uw kind(eren) te 
bekijken. Naar aanleiding van deze spreekavon-
den kunt u samen met de leerkracht bepalen 
of een aanvullend huisbezoek gewenst is. Wij 
benadrukken het belang van de spreekavonden 
en roosteren alle ouders in. 
Met alle ouders van de kinderen van groep 8 zal 
in verband met de schoolkeuze van de kinderen 
regelmatig overleg zijn. Ook wordt er voorlich-
ting gegeven over het voortgezet onderwijs en de 
eindtoets. 

Luistergesprekken
Wij nodigen alle ouders uit voor een luisterge-
sprek in de vierde schoolweek. Dit gesprek is 
vooral bedoeld om u als ouders te laten vertellen 
over uw kind. Voorafgaand aan het luisterge-

sprek ontvangt u een lijst met vragen om richting 
te geven aan het gesprek. Een luistergesprek 
duurt tien minuten. Meer informatie en een uitno-
diging ontvangt u via de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief website
Bij de start van het schooljaar ontvangt ieder 
gezin de schoolgids en een overzicht van de acti-
viteiten die gepland staan voor het schooljaar. De 
nieuwsbrief verschijnt om de week. In de nieuws-
brief vindt u allerlei informatie vanuit de school.

Op de website van onze school (www.paasberg-
school.nl) kunt u ook allerlei informatie, actueel 
nieuws en foto’s van de verschillende activiteiten 
vinden. Daarnaast kunt u de Paasbergschool 
volgen via Facebook en Instagram.

Koffieochtend
Eén keer per jaar wordt er een koffieochtend 
georganiseerd. U krijgt dan de mogelijkheid om 
samen met de directeur van de school na te den-
ken over het reilen en zeilen van de school of er 
staat een specifiek thema centraal.

Ouderhulp en bijdrage

Gebedskring
De gebedskring rondom onze school komt een 
keer per 2 weken bij elkaar, op woensdagmor-
gen in de personeelskamer van de school. In de 

nieuwsbrief en op het jaarrooster kunt u lezen 
wanneer er weer gebedskring is. De gebedskring 
begint om half 9 en kleine kinderen kunnen ge-
woon meegenomen worden. We vinden het fijn, 
maar ook noodzakelijk, dat er biddende ouders, 
thuis en op de gebedskring, om onze school 
heen staan.

Ouderhulp
Veel ouders helpen op school. Dit komt de kin-
deren en de school ten goede. Ook is het fijn om 
samen met het team en ouders bezig te zijn. Zo le-
ren we elkaar beter kennen en mogen we samen 
opbouwend bezig zijn. In de loop van het school-
jaar krijgt u een activiteitenblad waarop u kunt 
aangeven, waarbij u van dienst kunt zijn. Niet 
iedereen is in staat om te helpen. Daar hebben we 
uiteraard begrip voor.

Verkeersouders en brigadieren
In samenwerking met de gemeente en 3VO 
zijn op school 2 verkeersouders aangesteld om 
onder andere de verkeersveiligheid rond de 
school te bewaken. Daarnaast zijn zij ook actief 
tijdens schoolactiviteiten van de leerlingen, die 
aan het verkeer deelnemen. Ook vormen zij het 
aanspreekpunt voor ouders, team, gemeente en 
eventueel politie als het om (gevaarlijke) ver-
keerssituaties gaat. De verkeersouders worden 
ondersteund door 3VO en waar nodig door de 
gemeente Ede. 
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Om gevaarlijke situaties te voorkomen wordt er 
aan het begin van de morgen en de middag ge-
brigadierd. We hopen dat zoveel mogelijk ouders 
in het rooster willen meedraaien. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met de verkeersouders.

De verkeersouder is:
Wilma van den Top

Vrijwillige ouderbijdrage en kosten schoolreis
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van 
de OR een brief waarin u wordt gevraagd uw 
ouderbijdrage te voldoen. Zoals omschreven in de 
Wet Primair onderwijs is deze bijdrage vrijwillig. 
Van de ouderbijdrage worden activiteiten bekos-
tigd, die het onderwijs aan uw kind ten goede 
komen. Deze kosten worden niet door de ge-

meente of het rijk vergoed. Hierbij valt te denken 
aan excursies, vieringen, enzovoort. Hoewel niet 
verplicht, vinden we deze bijdrage belangrijk. De 
vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 20,00 per 
kind, komt uw kind per januari op school dan 
betaalt u € 10,00.

Gelijk met de ouderbijdrage worden ook de 
kosten voor de schoolreis en het kamp berekend. 
De kosten voor het kamp (€45) en de schoolreis 
(€20) zijn niet vrijwillig. U krijgt t.z.t. een reke-
ning om dit te kunnen voldoen. Het bankreke-
ningnummer is: NL77SNSB0925055956, t.n.v. 
Ouderraad Paasbergschool.

Een schoolreisje, gymkleding of een (vrijwillige) 
ouderbijdrage, zijn allemaal extra kosten die u 
misschien maar moeilijk, of zelfs helemaal niet, 
kunt betalen. Toch wilt ook u graag dat uw 
kind aan deze schoolactiviteiten kan meedoen. 
Wanneer u een laag inkomen hebt, kan de ge-
meente u helpen. Huishoudens met een inko-
men tot 125% van het sociaal minimum komen 
in principe in aanmerking voor een bijdrage. 
Wanneer u belt met de gemeente Ede, telefoon 
140318, hoort u van de baliemedewerker hoe u 
de gemeentelijke bijdrage kunt aanvragen. 
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Leerlingen
Inschrijven van nieuwe leerlingen
Wanneer u belangstelling heeft voor onze school 
kunt u telefonisch of via e-mail een afspraak 
maken voor een kennismakingsgesprek met de 
directeur. Op grond van dit gesprek bekijken we 
of we als school en gezin bij elkaar passen. 
Er zijn redenen denkbaar waardoor uw kind niet 
kan worden toegelaten. U wordt hier dan binnen 
5 dagen na het kennismakingsgesprek schriftelijk 
van op de hoogte gebracht. U kunt binnen zes 
weken bij de secretaris van het bestuur bezwaar 
maken tegen deze beslissing. In dat geval volgt er 
een tweede gesprek met directie en bestuur van 
de school.

Wanneer wij uw kind op school kunnen toelaten, 
ontvangt u een ontvangstbevestiging nadat u het 
aanmeldingsformulier heeft ingeleverd. Kinderen 
die de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben 
bereikt, kunnen in overleg met de leerkracht 
alvast een aantal dagdelen meedraaien. 

Het is voor ons belangrijk om vanaf het begin af 
aan een goed beeld te krijgen van uw kind. Rond 
de eerste schooldag ontvangt u daarom een vra-
genlijst over de voorschoolse periode. Wij vragen 
u deze zorgvuldig in te vullen. Wanneer kinderen 
in een hogere groep instromen vragen we ouders 

toestemming te verlenen om het onderwijskundig 
rapport van de vorige school op te vragen. Dit om 
de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG)
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in werking getre-
den. Dat betekent dat er vanaf die datum nog 
maar één privacywet geldt in de hele Europese 
Unie. De AVG zorgt onder meer voor:
• Versterking en uitbreiding van privacyrechten
• Meer verantwoordelijkheden voor organisa-

ties, dus ook voor scholen

Stichting De Drieslag stelt tijdig richtlijnen en 
procedures vast conform de bepalingen van de 
AVG. Hieronder valt onder meer een privacyregle-
ment voor onze scholen. De AVG beschermt uw 
privacy. In de AVG staat wat er allemaal wel en 
niet mag met uw persoonsgegevens en wat uw 
rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. 
Als school moeten wij voldoen aan de eisen die 
de AVG stelt. Alle persoonsgegevens worden op 
school geregistreerd in het leerlingdossier. Hierin 
wordt de informatie bewaard voor de onderwijs-
kundige en algemene begeleiding van de leer-
ling. De gegevens van leerlingen worden afge-
schermd voor derden. Het leerlingdossier bestaat 

uit twee componenten, de leerlingadministratie 
en het leerlingdossier.

Leerlingadministratie
Met de leerlingadministratie wordt voldaan 
aan de verplichtingen van artikel 6, lid 1 van 
het bekostigingsbesluit Wpo (wet op het primair 
onderwijs) tot het voeren van een overzichtelijke 
administratie van de inschrijving, de uitschrij-
ving en het verzuim van de leerling. De adminis-
tratie bevat persoonsgegevens, die vallen onder 
de AVG, bijvoorbeeld over iemands geloof of 
levensovertuiging, ras en politieke gezindheid. 
In de leerlingadministratie komen een aantal 
van deze gegevens voor. Deze gegevens worden 
slechts met toestemming van de ouder(s) ver-
strekt aan derden. De bewaartermijn van deze 
gegevens is vastgelegd in het bekostigingsbesluit 
Wpo en is vastgesteld op vijf jaar. Na deze termijn 
worden de gegevens vernietigd.

Leerlingdossier
Het leerlingdossier bevat rapporten, uitslagen 
van toetsresultaten, gegevens uit het leerling-
volgsysteem, verslagen van gesprekken met 
ouders en afspraken die er over een leerling zijn 
gemaakt. De verwerking dient alleen voor de 
organisatie of het geven van onderwijs en de 
begeleiding van de leerling. Het onderwijs valt 
onder het Vrijstellingsbesluit, dat onderdeel 
uitmaakt van de AVG. Hiermee is geregeld dat er 
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meer gegevens dan enkel de persoonsgegevens 
mogen worden bewaard. Deze gegevens worden 
op deugdelijke wijze bewaard. Ook gegevens 
uit deze administratie worden slechts na toe-
stemming van de ouders aan derden verstrekt. 
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag het 
leerlingdossier de volgende gegevens bevatten:
• gegevens over in- en uitschrijving
• gegevens over afwezigheid
• adresgegevens
• gegevens die nodig zijn om te berekenen 

hoeveel geld de school krijgt
• het onderwijskundig rapport
• gegevens over de gezondheid die nodig zijn 

voor speciale begeleiding of voorzieningen
• gegevens over de vorderingen en de resultaten 

van de leerling
• verslagen van gesprekken met de ouders
• de resultaten van eventueel psychologisch 

onderzoek

De school mag de meeste gegevens nog 2 jaar 
bewaren nadat het kind van school is gegaan. 
De volgende gegevens moet de school langer 
bewaren, conform de bepaling Wpo: 
• gegevens over verzuim en in- en uitschrijving 

(5 jaar nadat de school uw kind heeft 
uitgeschreven);

• gegevens over een leerling die naar een school 
voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 
jaar na vertrek van de leerling).

• Adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de 
school bewaren voor het organiseren van 
reünies.

Ouders hebben recht tot inzage in al deze 
gegevens. Er wordt binnen de termijn van vier 
weken voldaan aan dit verzoek. Ook bestaat er 
kopierecht, dat wil zeggen dat ten behoeve van 
de ouders kopieën van de gegevens gemaakt 
mogen worden. De school mag hier een 
vergoeding voor vragen.
Er bestaat daarnaast nog het recht tot corrigeren 
van de gegevens en verwijdering van de gege-
vens. Dit houdt in dat ouders het recht hebben op 
verbeteren, aanvullen, verwijderen, afschermen 
of op een andere manier ervoor te zorgen dat 
onjuiste gegevens niet langer gebruikt worden. Er 
is alleen een verplichting om dit ook daadwerke-
lijk te doen als er sprake is van feitelijk onjuiste, 
onvolledig of niet ter zake doende gegevens of 
gegevens die in strijd zijn met een voorschrift van 
de AVG. Ouders mogen het leerlingdossier niet 
meenemen buiten de school. Ten aanzien van col-
lega-scholen worden dezelfde richtlijnen gehan-
teerd. Zonder toestemming van ouder(s) mag het 
dossier niet worden ingezien en verstrekt.

School, zorgteam en privacy
De school respecteert de privacy van leerling en 
ouders en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens 
strikt vertrouwelijk blijven, conform de AVG. 

Indien leerlingen extra zorg en begeleiding nodig 
hebben, mogen regionaal samenwerkende par-
tijen volgens genoemde wet informatie uitwis-
selen over een leerling, mits er sprake is van een 
zorgvuldige aanpak door de school en de andere 
partij. Belanghebbenden worden geïnformeerd 
over het gebruik van leerling-gegevens met be-
trekking tot extra zorg en begeleiding en kunnen 
hier eventueel bezwaar tegen maken. Indien de 
school voor een leerling externe hulp moet in-
schakelen, mag zij ervan uit gaan dat ouders het 
leerrecht (leerplicht) van hun kind respecteren en 
hierbij binnen de grenzen van de redelijkheid en 
billijkheid ondersteuning en begeleiding bieden.

Verstrekken persoonsgegevens van leerlingen 
aan derden
In het kader van passend onderwijs hebben scho-
len zorgplicht: de plicht een passende onderwijs-
plek te bieden aan leerlingen die extra ondersteu-
ning nodig hebben. Dit heeft ook consequenties 
voor het verstrekken van persoonsgegevens van 
leerlingen. Als school gaan wij hier zorgvuldig 
mee om. Wij voldoen aan de bepalingen van de 
AVG inzake het communiceren van gegevens 
naar vervolgonderwijs bij de overgang van 
leerlingen (school, zorgteam en privacy). Bij de 
overgang naar het VO wordt het overdrachts-
formulier met de ouders besproken. Zij onderte-
kenen het formulier en ontvangen hiervan een 
exemplaar. 
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De Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
De AP houdt toezicht op gebruik van 
persoonsgegevens door organisaties. In de 
onderwijssector neemt de informatisering 
en het verzamelen en gebruiken van 
leerling gegevens toe. Er worden veel 
persoonsgegevens over heel veel 
personen uitgewisseld. Tussen scholen 
onderling en tussen scholen en de 
lokale en centrale overheid. Al dan niet 
wettelijke voorschriften en algemene en 
individuele invulling van de onderwijstaak 
bepalen welke soorten en aantallen 
persoonsgegevens worden uitgewisseld.
In de loop der tijd is de taak van scholen ruimer 
geworden. Deze beperkt zich niet meer tot 
kennisoverdracht. Scholen spelen een grote rol 
in het jeugdbeleid. Andere organisaties willen 
graag met scholen samenwerken. Bijvoorbeeld 
gemeenten in het kader van achterstandsbeleid 
en jeugdbeleid.
Op grond van de AVG zijn onderwijsinstellingen 
verplicht ouders te informeren en uit te leggen 
welke gegevens van de leerling gebruikt 
worden en aan wie de onderwijsinstelling 
wanneer welke gegevens wil verstrekken en 
met welk doel.

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens
Internet: 
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bezoekadres:
Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag 

Postadres:
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Telefonisch spreekuur:
0900 200 12 01 
(maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur)

Functionaris Gegevensverwerking (FG)
Elke school is verplicht een FG te hebben. Onze 
stichting heeft ervoor gekozen om daarvoor 
iemand van een externe partij in te zetten met 
kennis en ervaring. Het hele AVG-privacy regele-
ment kunt u inzien op onze website.

Schoolverzekering
Voor alle ingeschreven leerlingen op onze school 
is een collectieve W.A.- en ongevallenverzeke-
ring voor scholieren afgesloten. De geldende 
polisvoorwaarden liggen op school ter inzage. 
Bij schade aan fietsen, brillen, kleding en derge-
lijke, is het de bedoeling dat u eerst een beroep 
doet op uw eigen verzekering. Overigens is de 
school alleen aansprakelijk indien er sprake is 
van aantoonbare nalatigheid van de school. 
Ten overvloede dient te worden vermeld dat uw 
kind ook verzekerd is bij schoolactiviteiten zoals 
excursies, schoolreis en schoolkamp. Als school is 
er ook een inzittendenverzekering afgesloten voor 
ouders en leerkrachten die mee gaan op excursies 
en dergelijke.
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De Drieslag
De Drieslag
Met ingang van 1 januari 2020 zijn de Hervormde 
Scholen van Barneveld/Hoevelaken en Ede 
onder hetzelfde bestuur gekomen. De scholen 
vallen onder de Stichting Hervormde Scholen 
Barneveld, Ede en omstreken. Met als werknaam 
‘De Drieslag’. De scholen werken samen met de 
Stichting Christelijke Kindcentra ‘De Drieslag’. 
Beide stichtingen zijn nauw aan elkaar verbon-
den en hebben dezelfde bestuurder en leden van 
de Raad van Toezicht.

Geloofwaardig, betrokken en duurzaam
‘De Drieslag’ zet zich in om elk kind optimale zorg 
te bieden in een veilige omgeving Steeds vanuit 
het besef dat ieder kind uniek is door de gaven 
die het van God heeft ontvangen.
• Geloofwaardig, omdat het geloof en de 

persoonlijke relatie van onze medewerkers 
met Jezus Christus als Zaligmaker en Verlosser 
uitgangspunt van ons werken is. In de driehoek 
school, kerk en gezin willen we geloofwaardig 
opereren.

• Betrokken, omdat we vanuit de relatie met 
onze Hemelse Vader gaven en talenten aan 
willen wenden voor alle kinderen. Als ouder, 
kind en medewerker kunt u ons aanspreken op 
betrokkenheid.

• Duurzaam, omdat we de kinderen willen 
opvoeden en opleiden tot verantwoorde 
burgers van deze maatschappij en de 
maatschappij waarin zij als volwassenen hun 
plaats zullen gaan innemen. Ontwikkelingen 
die op ons afkomen beoordelen we positief 
en we wegen of deze ons kunnen versterken. 
In zorg, opvang en onderwijs werken en 
ontwikkelen we duurzaam.

Identiteit
De scholen en kindcentra van hebben een 
hervormde identiteit. Met onze werknaam ‘De 
Drieslag’ benadrukken we de band tussen 
school, kerk en gezin. We gaan van eenzelf-
de identiteit uit. Onze scholen en kindcentra 
zijn herkenbaar als een christelijke plaats in de 
maatschappij. Elke schooldag wordt begonnen 
met gebed, het zingen van een psalm of geestelijk 
lied en het vertellen of bespreken van een bijbel-
verhaal. School, kerk en gezin werken samen in 
het beleven van het geloof door het zingen van 
psalmen en geestelijke liederen. Daarom wordt 
de psalm of het lied dat de leerlingen wekelijks 
op school leren de zondag daarna in de parti-
ciperende hervormde gemeentes gezongen. We 
schenken uitgebreid aandacht aan de christelijke 
feestdagen. Bid- en dankdag wordt gevierd op 
de scholen. In verschillende plaatsen worden 
speciale schooldiensten in de Hervormde Kerk 
gehouden die we samen met de kinderen bijwo-

nen. Er is jaarlijks een kerk-school-gezin week. 
De afsluiting van deze themadienst vindt in de 
Hervormde Kerk plaats. Elk kind ontvangt een 
bijbel bij het verlaten van de school in groep 8. 
Het evangelie is binnen ‘De Drieslag’ norm en 
richtsnoer voor het onderwijs en de opvang 
in onze locaties. Dit komt tot uitdrukking in de 
wereldoriëntatie lessen, de taal- en de geschie-
denisles, maar ook in de relatie tussen u en de 
school en tussen de kinderen onderling. In die 
geest onderwijzen en voeden we de kinderen op. 
Daarbij staat het grote gebod centraal: “De Heere 
God liefhebben met ons hart, met onze ziel en ons 
verstand en onze naaste als onszelf.”
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Bestuur
Het bestuur is belegd bij het College van 
Bestuur. Onze bestuurder is dhr. G. (Gert) van 
der Rhee. Het bestuurskantoor bevindt zich op 
de Lange Voren 88 te Barneveld en is telefonisch 
te bereiken via 0342 478 243. Een dependance 
bevindt zich in de Koepelschool, Nieuwe 
Maanderbuurtweg 2 te Ede.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het be-
stuur en is als volgt samengesteld.
dhr. L.M. (Len) de Pater (voorzitter)
dhr. L.M. (Léon) van de Heg (secretaris)
dhr. V. (Vincent) de Heer
dhr. C. (Corné) Kranenburg
dhr. B. (Bert) Mollema
dhr. B. (Bram) Roggeveen
dhr. G.J. (Geert Jan) de Weert

Scholen en Kindcentra

Bij Stichting Hervomde Scholen Barneveld, Ede 
en omstreken zijn de onderstaande hervormde 
basisscholen aangesloten:

Ede

Paasbergschool
Basisschool, peuteropvang
Kleefsehoek 1a
6711 SP Ede
0318-616670
www.paasbergschool.nl

Veldhuizerschool
Basisschool
Kraatstweg 11
6712 DA Ede
0318-615269
www.veldhuizerschool.nl

Koepelschool (groep 1 t/m 5)
Basisschool
Oranjelaan 7
6717 JH Ede
0318-690363
www.koepelschool.nl

Koepelschool (groep 5 t/m 8)
Basisschool, buitenschoolse opvang en 
peuteropvang
Nieuwe Maanderbuurtweg 2
6717 AS Ede
www.koepelschool.nl / 0318-630564
www.deregenboogede.nl / 06-20046478

Barneveld

Prinses Amaliaschool
Basisschool, kinderopvang, buitenschoolse 
opvang en peuteropvang
Nederwoudseweg 23
3772 TD Barneveld
www.deamaliaschool.nl / 0342-424683
www.kindentradedrieslag.nl/onzekinderop-
vang/prinsesamalia / 0342-787380

Basisschool Ariane
Basisschool, buitenschoolse opvang
Tusolaan 6
3772 WP Barneveld
0342-231279
www.bs-ariane.nl 
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Prins Willem-Alexanderschool (Zuid)
Basisschool, buitenschoolse opvang en 
peuteropvang
Van Schothorststraat 22
3772 AX Barneveld
www.pwabarneveld.nl / 0342-415634
www.kindcentradedrieslag.nl/onzekinderop-
vang/prinswillemalexander / 06-51943252

Integraal Kindcentrum Juliana
Basisschool, kinderopvang, buitenschoolse 
opvang en peuteropvang
Wethouder Rebellaan 142
3771 KA Barneveld
0342-412165
www.ikcjuliana.nl

Willem van Oranjeschool (Norschoten)
Basisschool, buitenschoolse opvang en 
peuteropvang
Lange Voren 88
3773 AS Barneveld
www.wvobarneveld.nl / 0342-490651
www.kindcentradedrieslag.nl/onzekinderop-
vang/willemvanoranje / 06-21618656

De Glind

Prinses Beatrixschool
Basisschool
Postweg 15
3794 MJ De Glind
0342-451458
www.pbsdeglind.nl

Terschuur

De Zaaier
Basisschool
Broekhuizenstraat 10
3787 WT Terschuur
0342-461667
www.bsdezaaier.nl

Hoevelaken

Schimmelpenninck van der Oyeschool
Basisschool, buitenschoolse opvang en 
peuteropvang
Oostdorpsstraat 16
3871 AD Hoevelaken
www.svdohoevelaken.nl / 033-2535745
www.kindcentradedrieslag.nl/onzekinderop-
vang/schimmelpenninckvanderoyeschool / 
06-21302629

Voor vragen

Over de scholen:
info@drieslag.nl

Over de kindcentra:
info@kindcentradedrieslag.nl
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Passend onderwijs
Wij vinden dat ieder kind de mogelijkheid moet 
krijgen om goed te leren en zijn talenten te 
ontplooien. Gelukkig gaat het met de meeste 
kinderen goed op school. Maar wat als een kind 
– om welke reden dan ook – meer ondersteuning 
nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in 
overleg met ouders, of andersom. Samen met de 
intern begeleider wordt gezocht naar de meest 
passende onderwijsondersteuning, zodat een kind 
zich optimaal kan ontwikkelen.

Plusklas
Een aantal leerlingen van onze school werkt één 
dagdeel per week aan de hand van projecten in 
een zogenaamde Plusklas. Dit vindt plaats op 
de Koepelschool (Nieuwe Maanderbuurtweg) 
door Bert Rebergen. De Plusklas wordt geor-
ganiseerd voor leerlingen vanuit groep 6, 7 en 
8 van de Koepelschool, Veldhuizerschool en 
Paasbergschool die nog meer verdieping en 
uitdaging nodig hebben dan op hun eigen school 
geboden kan worden. De IB’er van de school 
overlegt met de leerkracht welke leerlingen in 
aanmerking komen voor de plusklas. Wanneer 
een kind hiervoor in aanmerking komt, worden 
ouders op de hoogte gebracht.
Leerlingen van groep 8 verlaten na de voorjaars-
vakantie de plusklas, waardoor er leerlingen 

uit groep 6 kunnen instromen. In de Plusklas 
wordt gewerkt met de 7 uitdagingen van Tijl 
Koenderink. Door hogere orde denkvragen wor-
den de kinderen uitgedaagd na te denken over 
zaken binnen en buiten hun eigen leef- en bele-
vingswereld. Aan de hand van projecten wordt 
het creatieve denken gestimuleerd. Daarnaast is 
er tijd en ruimte voor sociale vaardigheidstrainin-
gen, het werken aan executieve functies, muzi-
kale en creatieve vaardigheden en verschillende 
denkspelen. Tevens hebben de kinderen die extra 
uitdaging nodig hebben iedere vrijdagmorgen 
een uur Eureka in de creakelder onder de verant-
woording van één van onze talentbegeleiders.

Leerlingenzorg
Het individuele kind heeft recht op de zorg en 
aandacht die het nodig heeft. Geprobeerd wordt 
de ontwikkeling van het kind steeds nauwlet-
tend te volgen. Dat gebeurt door observaties. 
Ook worden er door de leerlingen regelmatig 
toetsen gemaakt die bij de gebruikte methodes 
horen; daarnaast worden in alle groepen metho-
de-onafhankelijke toetsen gebruikt van het Cito. 
De gegevens worden gebruikt om te analyseren 
of de voortgang is als verwacht en waar nog 
extra aandacht nodig is. Soms zal er nog nader 
onderzoek nodig zijn of moet er voor een ande-
re leerroute gekozen worden. De gegevens van 
toetsen en observaties worden geregistreerd in 
het persoonlijke leerlingendossier. Hierin kan ook 

worden vermeld of er RT-hulp is of is geweest, 
of er andere maatregelen zijn genomen en of er 
hulp van derden is ingeroepen. 

Het ene kind heeft extra uitdaging nodig, een 
ander kind juist extra begeleiding. We proberen 
door het inzetten van diverse materialen hierop 
in te spelen en zo te differentiëren. Eén keer in de 
tien weken heeft de groepsleerkracht overleg met 
de Intern Begeleider. De directeur neemt de groep 
over, zodat er regelmatig overleg plaats vindt 
over het welbevinden en de resultaten van ieder 
kind. Ook met de RT-ers heeft de IB-er één keer 
per acht weken een evaluatie waarin alle leerlin-
gen die RT krijgen, worden doorgesproken. 

Communicatie bij leerlingenzorg
Op onze school worden ouders op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen van hun kind 
op een aantal vastgestelde momenten. 

• Drie keer per jaar krijgen de leerlingen van 
groep 3 t/m 8 een rapport, in groep 1 en 2 krij-
gen de kinderen twee rapporten

• Aan het begin van het jaar worden alle ouders 
uitgenodigd voor een luistergesprek

• Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd 
om op de spreekavond te komen

Bij oudercontacten is het van belang dat we 
helder en duidelijk zijn en dat teleurstellingen 
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worden voorkomen. We zetten ons in om op één 
lijn te blijven met de ouders. 

Als de ontwikkeling van een kind tegenvalt, gaan 
we als volgt te werk: 
• Als we ons zorgen maken over een kind, ne-

men we daar op tijd contact over op met de 
ouders

• We doen dit telefonisch, op huisbezoek of mid-
dels een extra gesprek

• We laten altijd werk van de kinderen zien, 
waaruit blijkt dat de ontwikkeling achterblijft

• Vervolgens spreken we af wat we in de ko-
mende periode gaan doen

• We maken ook gelijk weer een nieuwe af-
spraak om over zes weken nogmaals in ge-
sprek te gaan

• Bij de overdracht naar een nieuwe groep wordt 
aangegeven welke afsprakenregeling er is met 
welke ouders

• De leerkracht in de nieuwe groep zorgt ervoor 
dat het contact doorgang vindt

Doubleren en versnellen

Overgang groep 2 naar groep 3
In groep 2 stellen we ons de vraag of de door-
gaande ontwikkeling van een kind gebaat is bij 
een overgang naar groep 3. Soms zijn kinderen 
in groep 2 nog zo gericht op spelen en open 
onderwijssituaties, dat de overgang naar groep 

3 te abrupt is en geen doorgaande ontwikkeling 
kan garanderen. Soms is er sprake van specifieke 
ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsstoor-
nissen. Op onze school nemen we de overgangs-
beslissing voor de “herfstkinderen” van groep 2 
naar groep 3 zeer overwogen.

Het serieus nemen van een overgangsbeslissing 
begint bij ons in november van het groep-2-jaar. 
Dan wordt bekeken of een kind in het leerling-
volgsysteem op de onderdelen: kring, werken, 
taal, motoriek, omgaan met hoeveelheden/ 
ordenen, ontwikkelingsproblemen vertoont. Is 
dit zo en verandert het ontstane beeld betreffen-
de het kind niet, dan gaan we in januari met de 
ouders in gesprek over onze twijfels of het kind 
met ingang van het volgende schooljaar wel met 
groep 3 kan beginnen.

In het gesprek met de ouders geven we aan wat 
we gaan doen om de ontwikkeling van het kind 
te stimuleren en op welke wijze men daar thuis 
aan kan bijdragen. We geven de ouders tevens 
aan wanneer we de definitieve beslissing gaan 
nemen over het vervolg van de schoolloopbaan 
van hun kind. Bij jonge kinderen doen we dat zo 
laat mogelijk om de kans op een goede beslissing 
te kunnen verhogen. 

Het nemen van de beslissing ten aanzien van 
het schoolloopbaanvervolg van het kind doen 

we aan de hand van het Pravoo-groep-3-
rijpheidsprotocol. In dit protocol wordt het kind 
gewogen op een twintigtal aspecten. We gaan er 
op onze school vanuit, dat ons oordeel over het 
schoolloopbaanvervolg in principe bindend is 
voor de ouders. Wanneer ouders het niet met deze 
beslissing eens zijn, kunnen ze een klacht indie-
nen bij de klachtencommissie.

Gekoppeld aan de beslissing geven we ook aan 
hoe we het kind bij een eventuele groep 2-ver-
lenging gaan begeleiden. Daarbij kan het gaan 
om het geven van ontwikkelingsgelegenheid, het 
bieden van speciale begeleiding en het bieden 
van bijvoorbeeld leesbegeleiding aan kinderen 
die in de loop van het jaar toe zijn aan lezen.

Overgang 
Kinderen dienen op school een ononderbroken 
ontwikkelingsgang door te maken. Voor kinde-
ren met leerproblemen of hoogbegaafdheid kan 
het nodig zijn extra maatregelen te treffen om 
die ononderbroken ontwikkeling te realiseren. 
Voor kinderen van wie de prestaties op de hoofd-
vakken (spelling, taal, rekenen, begrijpend- en 
technisch lezen) of de sociaal-emotionele ont-
wikkeling zo achterblijven dat ze het niveau van 
de volgende groep niet aankunnen, zal er een 
beslissing worden genomen of het kind een jaar 
over zal doen of niet. Als een kind met erg veel 
extra (RT-) hulp door zou moeten gaan, komt dit 
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de leermotivatie niet ten goede en blijft er ook 
te weinig tijd beschikbaar voor andere kinderen. 
Doubleren gebeurt voornamelijk in groep 3 of 4 
en in sommige gevallen in groep 5.
Het besluit om een leerling te laten zitten, wordt 
voorbereid door de groepsleerkracht en de IB-er 
en wordt definitief genomen in overleg met de di-
rectie. De leerkracht stelt de ouders op de hoogte 
van het besluit tot zittenblijven en de gehanteerde 
argumenten. Als basisschool bepalen we zelf de 
regels voor het laten overgaan van een kind naar 
een volgende groep. Ouders kunnen wel hun 
wensen kenbaar maken, maar de school neemt 
uiteindelijk de beslissing. Als ouders het niet eens 
zijn met de beslissing om hun kind wel of niet 
over te laten gaan, kunnen zij bezwaar maken 
volgens de klachtenprocedure van de school. 
In de hogere groepen bestaat de mogelijkheid 
dat een kind voor één of meer hoofdvakken een 
eigen leerroute gaat volgen. Voor kinderen die in 
aanmerking komen voor versnellen gebruiken 
we de criteria die zijn vastgelegd in ons beleids-
plan ‘Hoogbegaafdheid’. Er is dan altijd sprake 
van een intern onderzoek waar ook de ouders bij 
betrokken worden.

Samenwerkingsverband
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbe-
sturen in de regio samen in het samenwerkings-
verband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. 
In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor 

dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, 
Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal 
en Wageningen kan rekenen op passend onder-
wijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er 
alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de 
regio succesvol kan zijn op school.
 
Passend onderwijs: hoe en wat
Passend onderwijs is niets anders dan onder-
wijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van 
kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning 
of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat 
het leren moeilijker gaat, omdat een kind meer-
begaafd is en wellicht een uitdaging mist, of 
omdat extra begeleiding nodig is vanwege een 
beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de 
leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, 
met advies van onze intern begeleider die onder-
wijsondersteuning coördineert op onze school. 
Is meer nodig, dan kan onze school een beroep 
doen op het Steunpunt.

Coördinator van het Regionaal Steunpunt in ons 
samenwerkingsverband
Is een kind bij ons – of eventueel op een andere ba-
sisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend 
onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, die via 
ons samenwerkingsverband wordt afgegeven.
Vinden ouders, school en twee deskundigen 

uit het samenwerkingsverband plaatsing 
in het speciaal (basis) onderwijs nodig en 
zijn alle betrokkenen het eens hierover, dan 
is dat voldoende. Zijn betrokkenen het niet 
eens met elkaar, dan geeft de onafhankelijke 
deskundigencommissie advies.

Het samenwerkingsverband (SWV) toetst of het 
advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is 
dat zo, dan wordt het advies overgenomen. Zijn 
ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen 
zij een beroep doen op de Geschillenregeling. In 
het SWV Rijn & Gelderse Vallei ondersteunen 
we drie niveaus van ondersteuning. Hoe dat 
precies zit – en hoe passend onderwijs verder 
georganiseerd is in onze regio – staat in het 
Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsver-
band. Dat is te downloaden via www.swvrgv.nl.
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Ondersteuningsteam op school
Onze school heeft een ondersteuningsteam. Vier 
keer per jaar zitten de intern begeleider, zo nodig 
aangevuld met de (school)maatschappelijk 
werker, de jeugdverpleegkundige en de 
Steunpunt Coördinator bijeen. Soms kunnen ook 
andere externe deskundigen aanschuiven. Heeft 
een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt 
dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op 
maat. Arrangement wil zeggen: een passend 
onderwijsaanbod met de juiste begeleiding. 
Vanaf het moment dat een kind extra 
ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij 
samen met ouders het zogenoemde OPP in. 
Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften 
van een kind zijn en welk aanbod daarbij het 

beste past. Naast het ondersteuningsteam is 
er een nauwe samenwerking vanuit de school 
met het samenwerkingsverband en het CJG 
(Centrum Jeugd en Gezin).

Kosten onderzoeken 
Het komt regelmatig voor dat leerlingen van onze 
school worden getest door een externe instantie. 
Hiervoor zijn verschillende redenen denkbaar. Zo 
worden bijvoorbeeld onderzoeken afgenomen in 
het kader van dyslexie, achterblijvende leerpres-
taties, hoogbegaafdheid en gedrag.

Aan het afnemen van onderzoeken door externe 
bureaus zijn kosten verbonden. Deze kosten wor-
den soms door de school, soms door de zorgver-

zekeraar en soms door ouders betaald. Hieronder 
vindt u een overzicht van de afspraken die binnen 
onze vereniging zijn gemaakt over de vergoedin-
gen van kosten voor onderzoek, nagesprekken en 
eventuele behandeling. 

Voordat een aanvraag voor een onderzoek 
definitief wordt doorgezet, wordt er eerst met 
ouders overlegd over de betaling van het 
onderzoek. Onderstaande indeling wordt daarbij 
als leidraad gebruikt:
• Dyslexieonderzoek en behandeling: De kosten 

voor deze onderzoeken en eventuele behan-
deling komen geheel voor rekening van de 
ouders. Zij kunnen (in de meeste gevallen) via 
de gemeente in aanmerking komen voor een 
vergoeding. 

• Onderzoek bij vermoeden van hoogbegaafd-
heid: De kosten van onderzoek en het even-
tuele nagesprek(ken) worden bij initiatief van 
school gedeeld door ouders en school. 

• Capaciteitenonderzoek: De kosten van onder-
zoek en het eventuele nagesprek(ken) worden 
bij initiatief van school gedeeld door ouders en 
school. 

• Onderzoek in verband met gedrag: De eerste 
screening (observatie/vragenlijst) kan voor 
rekening van school komen. Ouders worden 
indien nodig doorverwezen naar de huisarts 
zodat de zorgverzekering kan worden aange-
sproken voor het eventuele vervolgtraject.
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Aanvullend:
• In de meeste gevallen zullen ouders en school 

het erover eens zijn dat een onderzoek nodig 
is. Wanneer ouders een onderzoek willen laten 
afnemen zonder dat de school de noodzaak 
daarvan inziet, komen de kosten geheel voor 
rekening van de ouders. 

• Wanneer een onderzoek nodig is dat niet onder 
een van de bovenstaande categorieën valt, 
wordt er voorafgaand aan de aanvraag door 
ouders en school overlegd wie de kosten van 
het onderzoek en eventuele na traject voor 
rekening neemt.

Inschakelen van extern deskundigen:
Het kan voorkomen dat u zelf een externe des-
kundige wilt inschakelen. In het belang van een 
goede samenwerking met u en in het belang van 
uw kind willen we u graag wijzen op het vol-
gende. Indien u zelf een psychologisch of ander 
onderzoek door een deskundige laat uitvoeren, 
zullen we deze resultaten betrekken bij onze 
aanpak als: 
• het een gekwalificeerde onderzoeker betreft; 
• hij/zij aantoonbare ervaring heeft met basis-

schoolleerlingen; 
• er sprake is van onafhankelijk advies; 

• wij als school inbreng hebben in het bepalen 
van de onderzoeksvraag; 

• wij als school mondeling en schriftelijk worden 
geïnformeerd over de uitslag. Wanneer u een 
extern deskundige kiest die niet aan deze 
criteria voldoet, voelt de school zich niet 
verplicht om de uitkomsten van het onderzoek 
over te nemen.

Wij hebben een goede samenwerking met 
Opdidakt en Dekker & Dooijeweerd.

Visie op passend onderwijs
De basisvraag voor passend onderwijs in het 
SWV Rijn & Gelderse Vallei: wat heeft dit kind 
nu nodig om tot leren te komen en zich goed 
te ontwikkelen? Daarbij past een positieve 
grondhouding naar kinderen. Over wat elke 
school in ons samenwerkingsverband minimaal 
moet bieden aan ondersteuning, hebben de 
schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. 
Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk 
als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: 
passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen 
klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen 
school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan 
extra onderwijsondersteuning moet voldoen: 
zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, 
op de meest adequate manier, door de meest 
aangewezen persoon of instelling, samen met 
ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg. 
Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, 
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één plan. Op die manier ondersteunen we een 
kind optimaal in verschillende domeinen in zijn 
of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd.

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aan-
melden bij een school goed oriënteren. Wat de 
school te bieden heeft op het gebied van (extra) 
onderwijsondersteuning staat beschreven in 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze 
school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen 
dit inzien of bekijken op onze website. Net als 
andere scholen in ons samenwerkingsverband 
werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij 
kijken naar wat een kind wél kan en wat een 
kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. 
Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook 
kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van 
de leerkracht: Hoe kan hij/zij passend onderwijs 
vormgeven? 

Ouders (en leerkrachten) denken mee
Medezeggenschap hebben ouders (en onze 
medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd 
in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van 
ons samenwerkingsverband. De OPR moet 
instemmen met het Ondersteuningsplan en 
is gesprekspartner van het bestuur van het 
samenwerkingsverband. Op www.swvrgv.nl 
staat meer informatie over de OPR, de leden en 
medezeggenschap.

Wetgeving en zorgplicht
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 
2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbestu-
ren zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoor-
delijk voor het vinden van een passende onder-
wijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. 
Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere 
school. Om dit goed te regelen werken regulier en 
speciaal (basis)onderwijs samen in ons samen-
werkingsverband. Samen zorgen de schoolbe-
sturen ervoor dat voor ieder kind een passende 
onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische 
onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind 
niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: 
www.passendonderwijs.nl. 

Informatie en contactgegevens online
Op www.swvrgv.nl staat alle informatie over 
passend onderwijs in ons samenwerkingsver-
band. Hier vind je het Ondersteuningsplan, con-
tactgegevens van de Steunpunt Coördinatoren 
en de leden van de Ondersteuningsplanraad, het 
laatste nieuws (en nog veel meer).

Informatie Jeugdgezondheidszorg 
Basisonderwijs

De Jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het ge-
zond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 
18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, 
op school en in de wijk. Iedere school heeft een 
eigen JGZ-team. 
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Standaardonderzoeken
Op de basisschool krijgen kinderen twee stan-
daardonderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en 
rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze 
onderzoeken kijken we naar de groei en ont-
wikkeling. Ook vragen wij hoe het met uw kind 
thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/
verzorgers zijn er bij deze onderzoeken niet bij. U 
krijgt thuis vooraf aan het onderzoek een brief 
met daarbij een vragenlijst. Hierop kunt u vragen 
stellen over de gezondheid, ontwikkeling of het 
gedrag van uw kind.

Spreekuren
Wij nodigen u samen met u kind uit voor het 
spreekuur als uit het onderzoek bijzonderheden 
zijn gekomen. Ook kunt u zelf een afspraak ma-
ken als u vragen heeft. Dit kan gaan over de ont-
wikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, 
groei) of opvoeding van uw kind. Denk hierbij 

aan eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emoti-
onele ontwikkeling en de puberteit (als het kind 
iets ouder is).

Nog vragen of een afspraak maken:
• Bel ons op werkdagen op telefoonnummer 

088 355 60 00 of mail naar ggd@vggm.nl.
• Ga naar ggdgm.nl/kind-opvoeding/kinderen-

4-12-jaar 

Het JGZ-team

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien, 
het CJG denkt met u mee
U wilt als ouder het beste voor uw kind. De 
ontwikkeling van uw kind begint al in de 
buik en blijft zijn/haar hele leven doorgaan. 
Al vanaf het moment van zwanger zijn en de 
geboorte van uw kind staat u voortdurend 
voor keuzes. Bevallen in het ziekenhuis of 
thuis, kinderdagverblijf of oppasmoeder, welke 
basisschool, voetbal of zwemmen, of allebei? 
Ook bent u regelmatig bezig met vragen als: eet 
mijn kind voldoende, hoe ga ik om met lastig 
of moeilijk gedrag, of hoe praat ik met mijn 
kind over seksualiteit? Allemaal vragen over 
opvoeden en opgroeien waar elke ouder mee 
te maken krijgt. Het Centrum voor Jeugd en 

Gezin(CJG) is er om mee te denken of informatie 
en advies te geven over al deze vragen. Het CJG 
is er voor kinderen, jongeren tot 23 jaar, ouders 
en verzorgers, toekomstige ouders, maar ook 
voor iedereen die werkt met kinderen, jongeren 
en/of met ouders en verzorgers.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin werkt aan de 
hand van een vindplaatsgerichte benadering. 
Dit betekent dat zij zoveel mogelijk te vinden 
zijn op plekken waar de ouders, jongeren 
en kinderen zijn. Op bijvoorbeeld scholen, 
kinderdagverblijven, buurthuizen en bij 
huisartsen. Op deze plekken organiseert het 
CJG bijeenkomsten, workshops om met andere 
opvoeders en/of met deskundigen te praten over 
de opvoeding van kinderen en jongeren. Op de 
website www.cjgede.nl vindt u veel informatie 
over wat het CJG doet, welke activiteiten het 
CJG organiseert en kunt u digitaal vragen stellen, 
ook anoniem. Het CJG Ede heeft ook een app 
voor uw smartphone.

Email: 
info@cjgede.nl

Telefoon: 
0318-745757
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Organisatie
Algemeen
In alle schooljaren worden de ontwikkelingen van 
de kinderen bijgehouden. Dit gebeurt op verschil-
lende manieren en terreinen. De resultaten van ob-
servaties en toetsen worden vastgelegd in een per-
soonlijk leerlingendossier. Op de Paasbergschool 
maken we gebruik van het administratieprogram-
ma Parnassys. De meeste toetsen die worden af-
genomen zijn methodegebonden. Dat wil zeggen 
dat na een bepaalde periode lesgeven, de kennis 
en vaardigheid van de kinderen met behulp van 
een toets uit de methode bekeken wordt.

Daarnaast gebruiken we de methode-onafhan-
kelijke toetsen van het CITO. Met behulp van het 
Cito-leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling 
vergeleken met genormeerde landelijke toet-
sen. De vraag hierbij is: ‘Hoe scoort een kind ten 
opzichte van wat hij / zij qua leerjaar zou moeten 
kunnen?’ en ‘Hoe heeft een kind zich de afgelopen 
periode ontwikkeld?’ Deze toetsen worden onge-
veer twee keer per jaar afgenomen. We starten 
hiermee nadat de kinderen negen maanden op 
school zitten. 

Tussentijdse opbrengsten
Voor de hoofdvakken technisch lezen, rekenen 
en begrijpend lezen volgen we de scores van de 

leerlingen en de groepen nauwlettend. Deze 
resultaten worden weergegeven en beoor-
deeld in het jaarverslag aan de hand van 
de oude normering van de inspectie. In 
het afgelopen schooljaar lagen bijna 
alle scores voor de tussentijdse op-
brengsten op of boven de normen van 
de inspectie.

Toetsing en rapportage

Cito-Entreetoets
Aan het einde van groep 7 wordt de 
CITO-entreetoets afgenomen. Deze 
toets geeft een individuele uitslag on-
der andere met betrekking tot rekenen, 
taal en begrijpend lezen. Zo kunnen we 
voor elk kind apart bekijken welke leer-
gebieden in de laatste periode op de basis-
school nog extra aandacht verdienen om 
een goede stap te kunnen maken naar 
een vorm van voortgezet onderwijs. 
De school ontvangt een schoolpro-
fiel. Deze wordt gebruikt voor de 
evaluatie op schoolniveau. 
In de maand september zijn er, voor 
de ouders van groep 8, de eerste 
gesprekken om tot een goede keuze 
voor het Voortgezet Onderwijs te 
komen. Daarin wordt het advies van 
de Entreetoets meegenomen.
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Centrale Eindtoets
Om vast te stellen voor welk soort onderwijs een 
leerling na de basisschool het meest in aanmer-
king komt, wordt er in groep 8 de centrale eind-
toets afgenomen. Naast het belangrijke advies 
van de leerkracht van groep 8 kunnen de toets 
resultaten er mede toe bijdragen, dat een goede 
keuze voor een bepaalde vorm van voortgezet 
onderwijs wordt gemaakt. Een toelatingscom-
missie, bestaande uit diverse onderwijsgevenden 
van het vervolgonderwijs, bepaalt, aan de hand 
van de gegevens die verstrekt zijn door ons als 
basisschool en de uitslagen van de eindtoets, het 
al of niet toelaten van uw kind tot de school van 
uw keuze. 
In november zijn er adviesgesprekken voor de 
schoolkeuze. Eind januari komen we dan samen 
met de ouders tot een definitieve keuze. 
Met deze toetsen kunnen we ons onderwijs verge-
lijken met het landelijke gemiddelde. Tenminste, 
voor een klein gedeelte. Want een dergelijke score 
zegt niet alles. Slechts over de onderdelen die 
getoetst worden, kan iets gezegd worden. Wij 
vinden onderwijs echter veel breder. De persoon-
lijke ontwikkeling van kinderen blijft bijvoorbeeld 
helemaal buiten beschouwing. Ook is het een 
momentopname. Het oordeel van de leerkrach-
ten is daarom erg belangrijk. Wij zien de uitslag 
van de centrale eindtoets als laatste stukje in 
de puzzel, om ieder kind op de goede plek in het 
voortgezet onderwijs te krijgen. 

Beoordeling resultaten
De bovenstaande resultaten worden afgezet 
tegen een landelijke norm. Dankzij het CITO 
leerlingvolgsysteem (LVS) kunnen we een aantal 
gegevens afleiden. Zo is het mogelijk de ontwik-
keling per kind en per groep te volgen. Ook geeft 
het systeem de mogelijkheid groepen onderling 
te vergelijken. Op deze manier hebben we als 
school inzicht in de ontwikkeling van kinderen, 

groepen, de school en krijgen we inzicht in de 
invloed van leerkrachten op die ontwikkeling. 

De Paasbergschool valt door de samenstelling 
van de schoolpopulatie in een van de hoogste 
categorie schoolgroepen. Het CITO LVS maakt 
duidelijk dat we het wat betreft de opbrengsten 
goed doen. 

Schooljaar Landelijk gemiddelde Cito eindtoets Score Paasbergschool 
2017 535,1 537,6
2018 534,9 536,9
2019 534,9 537,1
2020 Geen scores i.v.m. Corona Geen scores i.v.m. Corona
2021 534,5 541,0
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Uitstroomgegevens
In onderstaande tabel zijn de uitstroomgegevens van groep 8 terug te vinden:
 

Rapporten
De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen twee 
keer per jaar een rapport mee. De kinderen van 
de groepen 3 tot en met 8 krijgen drie keer per 
jaar een rapport mee naar huis. Na het eerste en 
tweede rapport is er een spreekavond.

Onderwijskundig rapport
Wanneer uw kind tussentijds de school verlaat, 
wordt er door de groepsleerkracht ten behoeve 

van de nieuwe school een overstapdossier inge-
vuld. Hierin staat vermeld welke methoden zijn 
gebruikt, de vorderingen, of er speciale leerpro-
gramma’s zijn gebruikt en of er speciale hulp is 
verleend. Het onderwijskundige rapport kan door 
de ouders op verzoek worden ingezien. Het wordt 
rechtstreeks naar de nieuwe school gestuurd. 
Ook voor leerlingen die naar het voortgezet on-
derwijs gaan, wordt een onderwijskundig rapport 
ingevuld. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Schakelklas 1 1
BBL 1 1
KBL 2 3 1
GT 2 1 2
GT/TL 2 1
TL 1 2 1 2
TL/ Havo 4 4 4 5 4
Havo/ Vwo 4 3 8 7 3
Technasium vwo 1 2
gymnasium 1
Vwo 7 1 5 9

11 19 20 25 21
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Praktische 
informatie
Ziekmelding 
Als uw kind ziek is, verzoeken wij dit voor 8.30 
uur, bij voorkeur via Parro, door te geven aan de 
leerkracht van uw kind. 
U kunt de school bereiken onder nummer 0318-
616670. Wij zijn vanaf ongeveer 8:00 uur op 
school aanwezig. Op woensdag is de directeur 
niet aanwezig op school. Wanneer u specifieke 
vragen heeft voor de directeur, kunt u beter op de 
andere dagen bellen. 
Met het schoolteam houden we een weekope-
ning en –sluiting. Op maandag voor schooltijd 
om 8.00 uur vragen we Gods zegen over ons 
werk. Op vrijdag om 8.00 uur danken wij samen. 
Wilt u rekening houden met deze tijden? 

Schooltijden

Dag Continurooster Groep
Maandag 8.30-14.30 uur 1 t/m 8
Dinsdag 8.30-14.30 uur 1 t/m 8
Woensdag 8.30-12.15 uur 1 t/m 8
Donderdag 8.30-14.30 uur 1 t/m 8
Vrijdag 8.30-12.15 uur 1 t/m 4

8.30-14.30 uur 1 t/m 8

De groepen gaan wat meer uren naar school 
dan wettelijk verplicht. Hierdoor kunnen we 
voor deze groepen een aantal extra vrije da-
gen inroosteren. Het schoolteam zal deze extra 
dagen o.a. gebruiken voor teamleren. Via de 
nieuwsbrief wordt u van deze studiedagen op de 
hoogte gebracht.

De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn vanaf 10 
minuten voor schooltijd welkom. De deur gaat 
dan open en de leerkracht is in de klas. Vanaf 10 
minuten voor aanvang van de schooldag is er 
een leerkracht op het plein aanwezig. In verband 
met de veiligheid verzoeken we u uw kind niet 
eerder te brengen. We willen graag op tijd begin-
nen en onze lestijd effectief gebruiken. Daarom 
gaat er vlak voor schooltijd alvast een eerste bel, 
bij de eerste bel gaan alle kinderen naar binnen. 
Bij de tweede bel starten we met de les en ver-
wachten we alle kinderen in de klas. 

Continurooster
De Paasbergschool hanteert een continurooster. 
Een continurooster betekent dat alle kinderen 
tussen de middag op school blijven eten en niet 
naar huis gaan. Het eten gebeurt onder leiding 
van de leerkracht met de eigen groep in het eigen 
lokaal. Op maandag, dinsdag en donderdag lun-
chen alle groepen op school. De groepen 5 t/m 8 
doen dit ook op vrijdag.

Vakantierooster
Ieder jaar wordt het vakantierooster na overleg 
met de MR vastgesteld door het bestuur. We 
houden bij het opstellen van het vakantierooster 
rekening met het wettelijk verplichte aantal uur 
dat kinderen tijdens de basisschool naar school 
horen te gaan, de inspectie-eisen ten aanzien van 
het maximumaantal doorbroken schoolweken, 
de door de overheid vastgestelde vakantiedata 
en de gemeentelijke afspraken. Dit schooljaar ziet 
het vakantierooster er als volgt uit:

Herfstvakantie  18-10-2021 t/m 22-10-2021 
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022 
Voorjaarsvak. 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Paasvakantie  15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 05-05-2022
Hemelvaartsvak. 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinkstervakantie 06-06-2022
Zomervakantie 08-07-2022 t/m 22-08-2022

Naast genoemde vakanties is er nog een aantal 
extra vrije dagen in verband met scholing van 
het team. Hierover wordt u via de nieuwsbrief 
geïnformeerd. 
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Overige informatie

Gymtijden
In groep 1 en 2 wordt iedere dag gym gegeven. 
De kinderen hebben daarvoor een eigen plein 
en een speelzaal. Wanneer de groepen 1 en 2 
binnen gymmen, is goed schoeisel wel aan te 
raden. Liever geen veters, maar klittenband. 
Gymschoenen zijn niet alleen voor de veilig-
heid van belang, maar ook vanwege mogelijke 
voetschimmelinfecties. Wilt u erop letten dat de 
schoenen geen zwarte zolen hebben? Dit i.v.m. 
het behoud van de vloer van het speellokaal.
Voor de groepen 3 tot en met 8 maken we op 
dinsdag gebruik van de gymzaal naast de school. 
De gymtijden zijn:

Dinsdagmorgen: groep 8 en 3
Dinsdagmiddag:  groep 4 en 6 
Donderdagmorgen: groep 7 en 5

Net als voor groep 1 en 2 is goed schoeisel ver-
plicht. Geen zwarte zolen. Daarnaast is gymkle-
ding belangrijk. Wilt u erop toezien dat de kleding 
na iedere gymles voor een wasbeurt mee naar 
huis gaat? Wilt u, wanneer uw kind niet mee kan 
gymmen, dit schriftelijk of telefonisch melden?

Huiswerk
In groep 1 en 2 wordt ouders wel eens gevraagd 
met hun kind bepaalde activiteiten te doen om 

de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. In 
groep 3 en 4 zal er weinig huiswerk worden mee 
gegeven, alleen het oefenen van de tafels in groep 
4. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunnen 
een huiswerkpakketje meekrijgen om bepaalde 
dingen te oefenen. Dit gebeurt in overleg. In de 
hogere groepen zal het huiswerk langzamerhand 
meer worden. Vanaf groep 5 ontvangt u weke-
lijks een mail met de weekbrief met daarin een 
huiswerkoverzicht. In de hoogste groepen zal er 
geregeld huiswerk zijn voor een aantal vakken. Dit 
mede ter voorbereiding op het voortgezet onder-
wijs. In de groepen 7 en 8 hebben de kinderen een 
agenda nodig om hun huiswerk in op te schrijven. 
Van de kinderen wordt verwacht dat ze deze agen-
da iedere dag bij zich hebben. Dit geldt ook voor 
een (rug)tas met daarin hun map. Het is goed als 
u uw kind vraagt naar het huiswerk en helpt bij 
het huiswerk maken. U laat daarmee merken, dat 
u de school belangrijk vindt en u helpt uw kind 
wennen aan het maken van huiswerk. Daar heeft 
uw kind op de middelbare school veel plezier van. 

Zending
Elke maandagmorgen wordt er zendingsgeld 
opgehaald. Onze school heeft twee kinderen 
geadopteerd via Stichting Woord en Daad. 
Daarnaast kiezen we regelmatig een doel uit 
waarvoor we een aantal weken sparen. U wordt 
via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden 
van bestemming en hoogte van het gespaarde 

bedrag. U kunt op school zendingsbonnen 
kopen. Op een bonnenkaart van €20,- zitten 40 
bonnetjes van €0,50.

Klassendienst
Met elkaar willen we ervoor zorgen dat de school 
er netjes uitziet. In de groepen 3 tot en met 8 
hebben we afgesproken dat er per week twee 
kinderen aan de beurt zijn die om 14:30 uur vijf á 
tien minuten langer blijven om de klas te helpen 
opruimen. We hopen dat u er begrip voor heeft 
dat uw kind zo nu en dan iets langer blijft.

Eten en drinken / trakteren
Dagelijks nemen de kinderen voor tijdens het 
speelkwartier drinken en iets te eten mee naar 
school. Bij dit eten denken wij vooral aan iets 
gezonds: fruit, een boterham, een plak ontbijtkoek 
o.i.d. Het is dus niet de bedoeling dat de kinderen 
snoep of chips mee naar school nemen. Zet u voor-
al bij de jongere kinderen de naam duidelijk op de 
beker en het bakje om verwarring te voorkomen. 

Op dinsdag en donderdag hebben we als hele 
school fruitdag. Op deze dagen nemen alle kinde-
ren fruit mee naar school. Dit wordt voorafgaand 
aan het speelkwartier met elkaar opgegeten.

Als uw kind jarig is, wordt daar in de klas aan-
dacht aan besteed. In de onderbouw wordt voor 
de jarige een muts gemaakt. Uw kind mag op zijn 
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verjaardag de klassen rond met een klasgenootje 
en een kaart waar iedere leerkracht zijn of haar 
naam op kan schrijven. Als alle kinderen dage-
lijks gezonde versnaperingen meenemen voor 
de eetpauze is het niet erg als de traktatie bij een 
verjaardag “lekker” is. Het is tenslotte feest! Denkt 
u bij de traktatie voor de meesters en de juffen 
ook aan hun gezondheid? 

Excursies
Voor de kinderen is het leuk en leerzaam jaarlijks 
één of meerdere uitstapjes te maken. Welke excur-
sies er gemaakt worden, hangt af van het aan-
bod en van de thema’s in het schooljaar. Diverse 
groepen brengen een bezoek aan de bibliotheek. 
Voor het vervoer wordt er meestal een beroep op 
de ouders gedaan. 

Luizencontrole
Op school hanteren wij het volgende beleid om 
hoofdluis zoveel mogelijk te voorkomen:
 
• Op de eerste vrijdag na elke reguliere vakantie 

wordt er controle gehouden door een aantal 
ouders. Mocht er tussentijds melding gedaan 
worden door ouders dan zal er een extra con-
trole uitgevoerd kunnen worden. De reguliere 
meldingen worden aangekondigd via de 
nieuwsbrief. Het haar van de kinderen wordt 
onderzocht op hoofdluis of op oude/verse 
neten. Met de kinderen wordt niet gecommuni-
ceerd over het gevonden resultaat. De com-
municatie vindt in beginsel altijd plaats met de 
ouders. Wanneer er hoofdluis is geconstateerd 
of als er andere vragen zijn, neemt de leer-

kracht contact op met de betreffende ouders. 
Tijdens de controle:
1. Geen gel in het haar.
2. Geen vlechtjes of ingewikkelde kapsels.

• Wilt u zelf ook regelmatig uw kinderen contro-
leren? We horen het graag wanneer u hoofdluis 
ontdekt. We kunnen dan op school ook eventu-
eel actie ondernemen.

• Wanneer u hoofdluis constateert bij uw kind 
adviseren wij het volgende:

 Behandel het kind zo spoedig mogelijk met 
een chemisch bestrijdingsmiddel in combina-
tie met een Nisskakam! Er zijn verschillende 
middelen op de markt bij apotheek en drogist. 
Lees voor gebruik eerst heel goed de gebruiks-
aanwijzing!! Omdat neten een behandeling 
kunnen overleven is het goed om daarna te 
blijven controleren en de behandeling na 8 
dagen te herhalen. Dode neten kunnen verwij-
derd worden door het haar enige dagen na de 
behandeling te wassen met lauwe, met water 
verdunde azijn. 

Sponsoring
Een nieuw fenomeen in het onderwijs is sponso-
ring, zowel in materialen als in geld. Onze school 
voert een passief sponsoring beleid. Dit betekent 
dat we op geen enkele wijze verplichtingen wil-
len aangaan ten aanzien van eventuele sponsors. 
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Regels en 
procedures
Leerplicht
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. U heeft zich 
dan te houden aan de wettelijke schooltijden. 
Natuurlijk kan het voorkomen dat uw kind ziek 
is of om een andere reden niet kan komen. Het 
is dan wel belangrijk dat u ons hiervan vóór 
schooltijd op de hoogte stelt, bij voorkeur via 
Parro. De leerkracht maakt hiervan een aanteke-
ning in het digitale dossier.

Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?
Uw kind hoeft niet naar school als het is vrijge-
steld van de leerplicht. Er zijn 3 soorten vrijstel-
ling mogelijk. Vrijstelling voor een aantal uren 
onderwijs voor kleuters van 5 jaar. Vrijstelling 
van inschrijving op een school. En vrijstelling van 
geregeld schoolbezoek.

Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar
Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. Is een 
hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend 
voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per 
week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor 
heeft u geen toestemming nodig. U moet het 
wel melden bij de schooldirecteur of bij het 
schoolbestuur.

Heeft uw kleuter meer rust nodig? Dan kunt u 
voor nog 5 extra uur vrijstelling aanvragen. U 
mag uw kind dan maximaal 10 uur per week 
thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor 
moet u wel toestemming vragen aan de 
schooldirecteur. Deze vrijstelling is alleen 
bedoeld om overbelasting van uw kind te 
voorkomen. 

Vrijstelling inschrijving op een school
Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven 
staan op een school. In een aantal gevallen kunt 
u vrijstelling van deze inschrijvingsplicht aanvra-
gen. Dat kan bij:

Psychische en lichamelijke klachten bij het kind
Het kan voorkomen dat uw kind door psychische 
of lichamelijke klachten niet in staat is om on-
derwijs te volgen. In dat geval kunt u vrijstelling 
aanvragen. U heeft daarvoor een verklaring van 
een arts, psycholoog of pedagoog nodig. Deze 
mag niet ook de behandelaar van uw kind zijn.

Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting 
van buurtscholen
Heeft u bezwaar tegen de levensbeschouwelij-
ke richting van scholen in de buurt? Dan kunt u 
vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbeden-
king.’ Voor deze vrijstelling moet u een verkla-
ring afleggen. Gemeenten hebben hiervoor een 
speciaal formulier.

Onderwijs in het buitenland
Uw kind staat ingeschreven bij een Nederlandse 
gemeente, maar volgt onderwijs in het buiten-
land. In dat geval moet u elk jaar bij uw gemeen-
te een vrijstelling aanvragen voor inschrijving in 
Nederland. U moet ook aantonen dat uw kind 
naar een buitenlandse school gaat.

Trekkend bestaan vanwege beroep ouders
U leidt met uw kind een trekkend bestaan, als 
kermisexploitant of circusmedewerker? In dit 
geval krijgt uw kind onder voorwaarden een deel 
van het jaar een vrijstelling van de leerplicht.
U vraagt de vrijstelling aan vóór 1 juli bij de leer-
plichtambtenaar in uw gemeente. De vrijstelling 
geldt steeds voor 1 schooljaar. Bij ernstige licha-
melijke of psychische klachten kan een langere 
vrijstelling gelden.

Geoorloofd schoolverzuim
Soms kan een leerling afwezig zijn zonder dat 
er sprake is van schoolverzuim of spijbelen. Een 
leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij: 
Ziekte, schorsing, een religieuze verplichting, een 
huwelijk, een uitvaart.

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
Om vrijstelling van geregeld schoolbezoek te 
krijgen moet u aan een aantal voorwaarden 
voldoen: bij ziekte moet het schoolhoofd dit op 
tijd horen (uiterlijk binnen twee dagen); bij een 
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verplichting vanuit een godsdienst of levens-
overtuiging moet u het schoolhoofd van te voren 
informeren; voor afwezigheid wegens een hu-
welijk of uitvaart moet het schoolhoofd vooraf 
toestemming geven. 

Toestemming voor verlof buiten schoolvakantie
Kunt u door uw beroep of dat van uw partner 
niet op vakantie tijdens de schoolvakanties? Dan 
kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen 
voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. Op 
de website van school staat een formulier om 
verlof aan te vragen.

Schorsing en verwijdering
Wanneer er redenen zijn tot schorsing en/of 
verwijdering van uw kind, worden de algemene 
wettelijke bepalingen opgevolgd en de richtlijnen 
vermeld in het opgestelde leerlingenbeleid. 
In het kort geldt:
• Bij problemen spreekt de groepsleerkracht na 

overleg met de directie de ouders/verzorgers 
hierover aan.

• De groepsleerkracht overlegt met de directie 
en er vindt schriftelijke verslaglegging plaats.

• Er vindt terugkoppeling plaats d.m.v. het 
schriftelijke verslag naar ouders/verzorgers.

De in het leerlingenbeleid genoemde procedure 
wordt gevolgd. De inspecteur wordt van de 
procedure op de hoogte gebracht en gehouden.

Veiligheidsbeleid
Het veiligheidsbeleid van onze school is een 
integraal onderdeel van het schoolbeleid.
Het veiligheidsbeleid is uitgewerkt op 
verschillende terreinen:

• (Bouw) technische zaken
- De vierjaarlijkse Risico-Inventarisatie en 

Evaluatie
- Gebruiksvergunning (brandveiligheid, 

ontruimingsplan, blusmiddelen)
- Veiligheidscontrole speeltoestellen

• Leerlinggericht
- Agressie, intimidatie en geweld 

(klachtenregeling, gedragscode, 
pestprotocol en antipestprogramma)

- Registratie van ongevallen
- Toelating, schorsing, verwijdering van 

leerlingen
- Periodieke evaluatie pedagogisch klimaat in 

het kader van kwaliteitszorg
- Bedrijfshulpverlening en EHBO
- Brigadieren
- Afspraken over toezicht op het plein
- Vertrouwenspersonen
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• Personeel gericht
- Taakbeleid
- Agressie, intimidatie en geweld 

(klachtenregeling, gedragscode, 
pestprotocol, ongewenste omgangsnormen)

- Verzuimbeleid en procedure bij ziekte
- Personeelszorg, arbozorg, 

vertrouwenspersoon
- Integraal personeelsbeleid (mobiliteit, 

professionalisering, loopbaanperspectief)

• Oudergericht
- (Klachtenregeling, gedragscode, 

pestprotocol, ongewenste omgangsnormen)
- Vertrouwenspersoon.

De uitwerking van de bovenstaande veilig-
heidsafspraken zijn terug te vinden in het ARBO-
beleidsplan, het veiligheidsplan en de daar 
onderliggende beleidsstukken en protocollen.
Deze documenten zijn ter inzage beschikbaar bij 
de directeur van de school.

Om het jaar worden de ouders, leerkrachten en 
leerlingen (vanaf groep 6) ondervraagd over de 
(sociale) veiligheid op school. Naar aanleiding van 
deze enquête worden er actiepunten geformuleerd.

Verwijsindex
Met de meeste kinderen en jongeren in de provin-
cie Gelderland gaat het gelukkig goed. Er is ech-

ter een categorie kinderen en jongeren van 0 tot 
23 jaar dat risico’s loopt of met problemen kampt. 
Het is belangrijk dat we die kinderen/jongeren in 
beeld krijgen en houden. Kinderen hebben recht 
op bescherming, op een goede opvoeding en een 
adequate opleiding. Maar als dat in gevaar komt, 
vraagt dat om een gezamenlijke aanpak van de 
organisaties die met dit kind/jongere te maken 
hebben. We mogen ze niet laten schieten!

Sommige jongeren of kinderen hebben even hulp 
nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele 
samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, 
hulpverleners en instanties. De Verwijsindex 
Gelderland zorgt daarvoor.

De Verwijsindex is een systeem waarin hulpver-
leners en andere professionals, waaronder de 
directie van de Paasbergschool de persoonsge-
gevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) 
waarover zij zich zorgen maken registreren. Deze 
registratie bevat geen inhoudelijke informatie. 
Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener 
zich mogelijk ook actief met de situatie van dit 
kind (jongere) bezighoudt. Met het afgeven van 
een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk 
rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het 
zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel 
weten te vinden. Om dit bovenstaande te ver-
duidelijken heeft de verwijsindex tv een filmpje 
gemaakt: www.verwijsindex.tv/ouders.
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Klachtenregeling
De basisschoolperiode van uw kind is een be-
langrijke periode. Als school doen we er alles 
aan om deze periode goed te laten verlopen en 
uw kind te bieden wat hij of zij nodig heeft. Toch 
kan het voorkomen dat u tegen zaken aanloopt, 
problemen ervaart, wensen heeft of opmerkingen 
over het onderwijs op school wilt maken. 
Betreft het zaken die uw kind in de desbetreffen-
de groep direct aangaan, dan neemt u in eerste 
instantie contact op met de leerkracht. Het kan 
zijn dat de leerkracht niet op de hoogte is van be-
paalde situaties. Openheid is daarom een belang-
rijke zaak. Komt u er samen niet uit, dan neemt u 
contact op met de directeur. De directeur zal in de 
meeste gevallen met u en met de leerkracht een 
gesprek hebben. 

Mw. Jorieke Visser en Dhr. Martijn Schilder zijn 
de vertrouwenspersonen van onze school. Zij be-
handelen klachten van vertrouwelijke aard voor 
leerlingen, ouders en leerkrachten. Zij kunnen u 
ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon 
van de Vereniging. 

Daarnaast is er door het bestuur van de vereni-
ging een klachtenregeling opgesteld. Het mo-
del ‘Klachtenregeling’ ligt ter inzage op school. 
Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden 
kunnen bij de klachtencommissie, een klacht 
indienen over gedragingen en beslissingen van 

het bevoegd gezag, personeel of de permanente 
commissie leerlingenzorg, waaronder discrimina-
tie, dan wel het nalaten van gedragingen en het 
niet nemen van beslissingen door het bevoegd 
gezag, het personeel of de permanente commissie 
leerlingenzorg.

Contactgegevens: 
Landelijke klachtencommissie 
Raamweg 2, 2596 HL Den Haag 
Postadres: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 
Tel: 070-3861697

In het verleden behandelde ook de inspectie van 
het onderwijs vragen en klachten. Tegenwoordig 
beschikt de inspectie over een centraal loket. Wilt 
u in contact komen met de inspectie, dan kunt u 
dit telefonisch, via de mail of schriftelijk doen.

Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: Tel: 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
Tel: 0900-1113111 (lokaal tarief) 

De externe vertrouwenspersonen voor klachten-
regeling en regeling melding vermoeden mis-

stand zijn Henk de Korte en Christa Medema. 
Hieronder vindt u hun gegevens:

Christa Medema
Tel: 06-827119326
cimedema@hotmail.com

Henk de Korte
Tel: 06-48620008 of 0318-624439
h.korte1@upsmail.nl

Meldcode kindermishandeling
Sinds 1 juli 2013 zijn scholen verplicht een 
meldcode kindermishandeling te hebben. 
Het protocol biedt een structuur n en geeft 
handvatten hoe gehandeld kan worden 
bij een vermoeden van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het doel van dit protocol 
is: een vermoeden van huiselijk geweld 
bespreekbaar maken en de signalen doorgeven 
voor eventuele verdere hulp. De taak van de 
school met betrekking tot kindermishandeling 
en huiselijk geweld, waarbij de oorzaak 
buiten school ligt, is het signaleren en het 
aankaarten ervan bij de verantwoordelijke 
instanties. De school is niet verantwoordelijk 
voor de verandering van de situatie of voor de 
hulpverlening. 
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Overige informatie

Kledingcode
Op de scholen van onze vereniging wordt een 
professionele werk- en leeromgeving nagestreefd. 
Om dit te waarborgen zijn er verenigings-brede 
afspraken rond personeelsbeleid. Naast formele 
beleidsnotities over functioneren, beoordelen, 
scholing en begeleiding, zijn er ook afspraken 
over beroepshouding en omgang met leerlingen. 
In aanvulling hierop is een kledingcode opgesteld. 
Deze kledingcode beoogt afspraken te maken 
over kledingvoorschriften voor personeelsleden, 
stagiaires en leerlingen. De kledingcode vindt 
haar uitgangspunten in de basisnotitie Identiteit 
welke is terug te vinden op onze website.

Hoe ziet de kledingcode eruit? 
• In algemene zin kan worden gesteld dat de 

kleding op de scholen in overeenstemming 
dient te zijn met de algemeen geldende 
veiligheids-, fatsoens- en hygiënenormen. 

• Op de scholen binnen onze vereniging willen 
we daarbij verzorgd voor de dag komen en ons 
eerbaar presenteren. Niet aanstootgevend of 
uitdagend.

• Kleding die de veiligheid in het gedrang brengt, 
agressie op kan wekken of het oogcontact 
bemoeilijkt, staan we op onze scholen niet toe. 

• We spreken elkaar aan op wat als ongepast 
ervaren wordt.

Als ongepast wordt in ieder geval beschouwd:
• Kleding die strijdig is met de grondslag en 

doelstelling van de vereniging. 
• Kleding met opdruk die als discriminerend 

ervaren kan worden;
• Kleding of sieraden die agressie opwekken. 

Hierbij wordt gedacht aan symbolen die 
racistisch of discriminerend kunnen worden 
uitgelegd;

• Het zichtbaar dragen van piercings en 
tatoeages;

• Kleding die als seksueel uitdagend 
aangemerkt kan worden door onevenredig 
veel aandacht te vestigen op het lichaam.

Deze kledingcode is tot stand gekomen na in-
stemming van de GMR.

Digitale contacten tussen leerkracht en leerling
De besturenraad heeft geconstateerd dat 
veel leerkrachten in problemen komen door 
digitale contacten met leerlingen. De bestaande 
omgangsvormen komen door technologische 
ontwikkeling steeds verder onder druk te staan. 
Er behoort afstand te zijn in de relatie leraar 
en leerling. Ze mag nooit te vriendschappelijk 
of persoonlijk worden. Chatten of e-mailen, 
berichten achterlaten op een Facebookpagina, 
Instagram of het versturen van appjes en 
sms’jes, doen grenzen tussen leraar en leerling 
vervagen. Het zijn laagdrempelige manieren 

van communiceren en er zijn gevallen bekend, 
waarin dit tot problemen heeft geleid, die soms 
verstrekkende gevolgen hebben.

We hebben op onze school afgesproken, dat 
bovengenoemde contacten tussen leraren en 
leerlingen verboden zijn. Mocht u merken dat dit 
toch gebeurt, dan verzoeken we u om contact 
op te nemen met de directie van de school. 
Het komt weleens voor dat kinderen uit de 
bovenbouwgroepen werkstukken via de mail 
willen doorsturen. Dit kan via het voor iedereen 
toegankelijke groep email-adres:

Groep6@paasbergschool.nl
Groep7@paasbergschool.nl
Groep8@paasbergschool.nl
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Schoolregels
Vanuit onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we zes 
leefregels opgesteld welke zichtbaar in de school zijn terug te vinden:

Naast deze zes basisregels hebben we een aantal 
praktische regels opgesteld:

• De kleuters zijn vanaf 10 minuten voor 
schooltijd welkom, de juf of meester heeft dan 
alle tijd voor ze.

• Vanaf 10 minuten voor schooltijd is er 
pleinwacht. De kinderen kunnen dan veilig op 
het schoolplein spelen. 

• We steken over bij de brigadiers.
• We fietsen niet op het plein.
• We komen alleen bij de fietsenstalling om onze 

fiets weg te zetten. 
• We zetten onze fiets op slot. 
• We nemen geen bluetooth boxen mee naar 

school.
• We nemen alleen een mobiele telefoon mee na 

toestemming van de leerkracht. Op school zijn 
mobieltjes uitgeschakeld 

• Voor schooltijd blijven we buiten, totdat de 
pleinwacht toestemming geeft om naar binnen 
te gaan

• Een ruzie lossen we op met praten. Op onze 
school wordt niet gescholden, geslagen of 
geschopt. 

• De eerste bel betekent het einde van elk spel. 
We gaan zo snel mogelijk naar binnen.
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Verantwoording
Het schoolplan
Ons beleid staat uitgebreid beschreven in ons 
schoolplan. In het schoolplan is ook een school-
beschrijving opgenomen. Het schoolplan is vast-
gesteld voor een periode van 4 jaar. Voor ieder 
jaar is er een jaarplan, een schoolontwikkelplan, 
opgesteld waarin staat beschreven welke doelen 
er in dat jaar worden nagestreefd. Het schoolplan 
is op school in te zien bij één van de leden van het 
managementteam. In het schooljaar 2018-2019 
hebben we een schoolplan geschreven, waarin 
we ons beleid voor de periode 2019-2023 hebben 
vastgelegd. 

Kwaliteitszorg
Om onze visie op onderwijs gestalte te geven en 
zo elk kind te helpen zich zo goed mogelijk te ont-
plooien, werken we met een team enthousiaste 
leerkrachten. Het personeel is een van de belang-
rijkste pijlers om goed onderwijs te geven. De 
kwaliteit van het onderwijs wordt verder bepaald 
door de zorg voor de leerlingen, het gebruik van 
actuele en goede lesmethodes en de evaluatie 
van het onderwijsleerproces. Dit o.a. met behulp 
van methode onafhankelijke toetsen.

De scholen van de Drieslag werken gezamenlijk 
aan kwaliteitsontwikkeling. Hoewel elke school 

een behoorlijke mate van vrijheid heeft om het 
onderwijs in te richten, vinden we het van groot 
belang om in hoofdlijnen hetzelfde beleid uit te 
voeren. We kiezen voor Parnassys i.c.m. WMK 
(werken met kwaliteitskaarten). Dit program-
ma werkt de uitgangspunten (indicatoren) uit, 
die ook de onderwijsinspectie gebruikt om de 
kwaliteit van de school te beoordelen. De indica-
toren zijn geordend in kwaliteitskaarten. Tijdens 
intervisiebijeenkomsten evalueren de directies 
de activiteiten en maken ze afspraken voor de 
volgende periode. 

Regelmatig worden ouder- en leerling vragen-
lijsten afgenomen waarin ouders en leerlingen 
kunnen aangeven hoe ze het onderwijs op de 
Paasbergschool ervaren. De aanbevelingen van 
ouders en leerlingen worden waar mogelijk om-
gezet in verbeterpunten.

Tenslotte
De schoolgids heeft u nu gelezen. Heeft u vragen, 
opmerkingen of suggesties, dan horen wij dat 
graag. Dan kunnen we die bij het samenstellen 
van de volgende schoolgids meenemen. Voor 
meer informatie verwijzen wij u ook nog naar de 
jaarkalender of de website van de school.

Paasbergschool: 
Met elkaar, voor elkaar 

Schoolgids 2021-2022  |  44Paasbergschool



www.paasbergschool.nl


