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Een woord vooraf 

 

In dit deel van onze schoolgids wordt een aantal formele, schooloverstijgende zaken vermeld, dat voor u als ouders 

mogelijk van belang is. 

Dit deel van de schoolgids is te raadplegen via onze website. 

Een verwijzing (inclusief inhoudsopgave) naar dit deel wordt gedaan in het specifieke deel van de schoolgids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



locatiegids Het Anker, formele deel – versie augustus 2018, vastgesteld door de m.r. in oktober 2019 

 
4 

1. De Stichting Protestants Christelijke Organisatie voor  Onderwijs & Opvang Gelderse Vallei  

(afgekort tot PCOGV) 
dertien scholen 

Samen met twaalf andere scholen maakt onze school deel uit van de stichting PCOGV.  

De scholen die hieronder vallen zijn: 

In Barneveld: 

Kindcentrum De Branding, De Lange Voren 90 

Kindcentrum De Fontein - Lijsterhof,  

v. Schothorststraat 20 

Kindcentrum De Fontein - De Burgthof, 

Nederwoudseweg 19B 

Kindcentrum De Spreng, Van Houtenlaan 3 

In Nijkerk: 

Kindcentrum Holk, Galjoen 71-73 

Kindcentrum De Koningslinde, Larixlaan 86 

Kindcentrum Oranje Nassau, Eijkmanplantsoen 3 

Kindcentrum Prins Willem-Alexander, Buizerdlaan 2 

In Zwartebroek: 

Kindcentrum Het Anker, Vellengastraat 18 

In Woudenberg 

Kindcentrum Koningin Juliana, Ekris 25 

 

In Voorthuizen: 

Kindcentrum Van den Bergh, Gerard Doustraat 125 

Kindcentrum De Hoeksteen, Veldkampstraat 1 

In Hoevelaken: 

Kindcentrum De Spreng, Van Dedemlaan 4 

1.2. grondslag en doel 

De stichting heeft als grondslag de Bijbel als het woord van God. 

Uit de statuten: 

“De stichting beoogt zich in al haar arbeid te laten leiden door de verzoenende en vernieuwende kracht van het 

evangelie, zoals die gestalte heeft gekregen in Jezus Christus”. 

 

In de statuten van de stichting staat over het doel het volgende vermeld: 

1. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van protestants-christelijke 

basisscholen en/of speciale scholen voor basisonderwijs;  

2. Haar opdracht is om vanuit christelijke overtuiging onderwijs te geven en opvang aan te bieden, gericht op het 

volgen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef 

van normen en waarden”. 

 

Op basis van de grondslag van de stichting zijn de waarden van onze organisatie geformuleerd. Deze waarden geven 

aan wie we (willen) zijn en waar we voor staan. Ze vormen het fundament van ons denken en handelen. 

 

Wij zijn ontvankelijk en geïnspireerd voor de wereld van God en leven uit liefde en bezieling. 

Wij tonen respect aan mensen die anders denken, geloven en leven. 

Wij geven en ontvangen vertrouwen, geborgenheid, verantwoordelijkheid.  

Wij hebben zorg voor elkaar.  

Wij ontwikkelen perspectief voor de toekomst: we werken aan groei, ontwikkeling en nieuwe inzichten. 

 

1.3 bestuur en adresgegevens  

De stichting heeft een bestuur, dat bestaat uit 6 personen. Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:  

voorzitter:    dhr. A.v.d. Horst, Barneveld;  

penningmeester:   dhr. B.Kuiper, Amersfoort; 

leden: mw. A. Raijmakers-Schonenberg te Voorthuizen, R. Bakker, Barneveld, J.W. Nuis, Ede; 

directeur-bestuurder  dhr. T. Deuzeman, Hattem; 

 

Het correspondentieadres van de stichting is: Postbus 200 – 3770 AE Barneveld; 

bezoekadres:      Varenkamp 3, 3773 CL  BARNEVELD 

tel. 0342-767200 

e-mailadres:  bureau@pcogeldersevallei.nl 

website:  https://stichting-pcogv.nl 

 

Het bestuur van de Stichting PCO Gelderse Vallei hanteert het raad van beheermodel. Dit betekent dat het bevoegd 

gezag bestaat uit interne toezichthouders (het algemeen bestuur), die belast zijn met de intern toezichthoudende 

taken, en een directeur-bestuurder (het dagelijks bestuur), die belast is met de uitvoerende bestuurlijke taken 

  

mailto:bureau@pcogeldersevallei.nl
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2. schoolverzekering voor leerlingen 
Het bestuur heeft via de Besturenraad (een overkoepelende organisatie voor besturen van christelijke scholen) een 

ongevallenverzekering afgesloten. In het kader van deze verzekering zijn alle leerlingen (ook hulpouders) verzekerd voor 

ongevallen tijdens de schooluren en tijdens evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook gedurende een 

uur hiervoor en hierna en zoveel langer als het rechtstreeks komen en gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt. Bij 

voorkomende schade melden ouders deze eerst bij de eigen W.A.-verzekering. 
Wanneer u meent recht te hebben op een uitkering van de schoolverzekering, kunt u contact opnemen met de 

directeur van de school. 

 

3. kerndoelen 
In de wet staat welke vakken de kinderen moeten leren en voor elk vak zijn zogenaamde kerndoelen aangegeven. Wij 

hebben bij de kerndoelen heel zorgvuldig een methode gekozen. In de methode staat in ieder geval de verplichte 

leerstof. De leerkracht deelt het schooljaar in en zorgt ervoor dat alle afgesproken leerstof behandeld wordt. Aan het 

begin van het jaar bespreken we deze leerstof op de kennismakingsavond met de ouders. De directeur spreekt de 

door ons geformuleerde streefdoelen jaarlijks met de individuele leerkracht door. Indien nodig worden er aanpassingen 

gemaakt. Aan het eind van de basisschool hebben de meeste kinderen de verplichte leerstof gehad. Sommige 

kinderen lukt dat niet. Daar leest u meer over in het hoofdstuk ‘Leerlingenzorg’.  

 

De directeur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en zal daartoe onder andere jaarlijks een aantal 

klassenbezoeken afleggen en regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leerkrachten voeren. 

4. verlof 
4.1 extra vakantieverlof 

Een dagje extra vakantie om de files voor te zijn, een midweek boeken of extra verlof voor bezoek aan het land van 

herkomst? Volgens de Leerplichtwet (LPW) is dit niet meer mogelijk en dus strafbaar.  

De enige mogelijkheid voor extra vakantieverlof is geregeld in artikel 11 sub f van de Leerplichtwet.  

De directeur van de school kan éénmalig per schooljaar, voor maximaal 10 schooldagen, extra verlof verlenen buiten 

de reguliere vakanties. Dat kan als een leerling, door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders of 

verzorgers, alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Bij ‘de specifieke aard van het beroep’ 

gaat het bijvoorbeeld om seizoengebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de 

zomermaanden een piekdrukte kennen. Dit kan voorkomen in de horeca sector en in de agrarische sector.  

 

4.1.1 procedure voor het aanvragen van extra vakantieverlof 

Een verzoek voor extra vakantieverlof van maximaal 10 schooldagen moet minimaal 8 weken tevoren bij de directeur 

van de school worden ingediend. Verlof voor meer dan 10 dagen kan niet in behandeling worden genomen. De wet 

heeft geen mogelijkheden voor vakantieverlof van meer dan 10 schooldagen. 

 

4.2 ongeoorloofd verzuim 

Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht dit aan de Leerplichtambtenaar van de gemeente te melden. De 

consequentie, die hiervan het gevolg kan zijn, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders. 

 

4.3 feestdagen 

Indien de aard van een niet-christelijke, religieuze feestdag schoolbezoek uitsluit, omdat de viering ervan beschouwd 

wordt als de vervulling van een plicht die uit de godsdienst voortvloeit, mogen ouders hun kinderen op dergelijke 

feestdagen thuishouden, mits dat twee dagen van tevoren aan de directeur van de school wordt gemeld. 

 

4.4 verlof om persoonlijke redenen 

Soms zijn er omstandigheden waarvoor er buiten vakanties om extra verlof nodig is. In de Leerplichtwet wordt dit ‘verlof 

op grond van gewichtige omstandigheden’ genoemd (artikel 11 sub g). Er kan sprake zijn van gewichtige 

omstandigheden in bijvoorbeeld de volgende gevallen: 

 voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren om kan worden gedaan. 

 bij verhuizing. 

 bij huwelijk van bloed- en aanverwanten. 

 bij overlijden van bloed- en aanverwanten. 

 bij ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten. 

Gewichtige omstandigheden zijn uitsluitend persoonlijke omstandigheden. Per geval wordt beoordeeld of een verzoek 

tot verlof gehonoreerd kan worden. Meestal zal het verlof beperkt worden tot één of enkele dagen. 

 

4.4.1 procedure voor het aanvragen van overig verlof op grond van gewichtige omstandigheden 

Een dergelijk verzoek voor verlof van maximaal 10 schooldagen, moet worden ingediend bij de directeur van de 

school. Een dergelijk verzoek voor verlof van meer dan 10 schooldagen moet worden ingediend bij de 

leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. 

 

  



locatiegids Het Anker, formele deel – versie augustus 2018, vastgesteld door de m.r. in oktober 2019 

 
6 

5. leerplicht en (tijdelijke) verwijdering van leerlingen  
5.1 leerplicht 

Ieder kind is vanaf de 1e van de maand volgend op hun 5e verjaardag leerplichtig. Dit betekent dat u uw kind alleen 

om dringende redenen mag thuislaten. 

In overleg met de groepsleerkracht en de directeur mag hiervan worden afgeweken (max. 10 dagen per jaar voor 

kinderen van 5 jaar). De dagen mogen niet opgespaard worden met als doel vroeger of later met vakantie te gaan. 

Voor kinderen vanaf 6 jaar geldt deze regel niet. 

 

5.2 schorsen en verwijderen 

Een leerling mag voor maximaal één week worden geschorst. In dat geval volgt de leerling geen lessen en komt niet op 

school. Dat gebeurt altijd door het bevoegd gezag, net als bij verwijderingen. Dit wordt met een brief aan u 

bekrachtigd. 

De reden voor schorsing is als er sprake van dusdanige gedragsproblematiek dat andere leerlingen in hun leren ernstig 

worden belemmerd of hun veiligheid in het geding is. Daarnaast is de school niet bij machte om (snel en adequaat) 

een passende oplossing aan te bieden. Het geschorste kind behoudt het recht op onderwijs. De oplossing voor het 

onderwijs aan het kind ligt veelal in het overleg met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en natuurlijk 

de ouders en het kind. 

Als we een leerling langer dan 1 dag schorsen, dan moeten we dit melden bij de onderwijsinspectie met opgave van 

redenen. 

 

Ook in geval van verwijdering is het bestuur de partij die dit formeel besluit. Als het bestuur een leerling wil verwijderen, 

dient het eerst de betrokken groepsleerkracht te horen en een andere school te zoeken. Met de invoering van passend 

onderwijs mag de leerling niet van school verwijderd worden voordat het bestuur een andere school bereid heeft 

gevonden om de leerling toe te laten en hierover constructief overleg heeft gevoerd met u als ouders/verzorgers. 

Mocht u het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan wordt het overleg met u voortgezet om zo alsnog tot 

overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het samenwerkingsverband, de 

leerplichtambtenaar en zo nodig, een onderwijsconsulent, de oplossing bieden. 

Bij verwijdering van uw kind blijft uw kind op school totdat uw kind terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen mogen 

dus niet geschorst worden in afwachting van verwijdering. 

Na verwijdering heeft uw kind geen toegang meer tot de school. Voor verwijdering gelden strenge regels: 

voor verwijdering moet het bestuur luisteren naar het verhaal van de opvoeders, de leerling en de betrokken 

groepsleerkracht; 

het bestuur moet de leerplichtambtenaar direct inlichten over een besluit tot verwijdering; 

het bestuur moet altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering. 

Voor de ouders/verzorgers is er de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen verwijdering. Er zijn regels rond het 

indienen van bezwaar. 

Regels indienen bezwaar: 

1. U moet bezwaar maken binnen zes weken nadat het besluit schriftelijk bekend is gemaakt. 

2. U moet het bezwaar schriftelijk indienen bij het bevoegd gezag van de school. 

3. Het bevoegd gezag geeft u de kans om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Het bevoegd gezag moet 

binnen vier weken, vanaf de laatste dag dat een bezwaarschrift kan worden ingediend, een beslissing nemen. 

4. U hebt recht op inzage van het dossier van uw kind. 

5. Tijdens de bezwaarprocedure kan de school uw kind weigeren. Als u erop staat dat de school uw kind wel 

toelaat: kunt u een kort geding aanspannen bij de civiele rechter. Dan moet u zich wel laten 

vertegenwoordigen door een advocaat. 

6. Als de school vasthoudt aan de verwijdering van uw kind, kunt u de zaak voorleggen aan de rechter: 

In ons geval betreft het een school voor bijzonder onderwijs. U kunt dan naar de civiele rechter. Dan moet u 

zich wel laten vertegenwoordigen door een advocaat. 

 

6. sponsoring  
Wat is sponsoring in het primair onderwijs? 

Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Deze 

tegenprestatie vindt in schoolverband plaats onder verantwoordelijkheid van de school. Zonder tegenprestatie is er 

geen sprake van sponsoring, maar van een schenking. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het primair 

onderwijs.  

 

Ouders en leraren hebben het recht om via de medezeggenschapsraad (mr) hun stem te laten horen over het afsluiten 

van een sponsorcontract. De scholen zijn verplicht om het sponsorbeleid in de schoolgids en het schoolplan op te 

nemen. 

Sponsoring kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van:  

materialen, zoals boekjes, video's, folders, posters en spellen;  

gesponsorde activiteiten, zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes;  

inrichting, zoals de kantine of de aula.  

De meest voorkomende tegenprestatie die scholen leveren, is het vermelden van de sponsor in bijvoorbeeld de 

schoolkrant, schoolgids of nieuwsbrief. Voorbeelden van sponsors in vooral het basisonderwijs zijn winkels en bedrijven in 

de directe omgeving van de school. Ook banken en leveranciers van ICT zijn vaak onder de sponsors te vinden.  

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen/basisonderwijs-schorsen-en-verwijderen/bezwaar-maken-tegen-verwijdering
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Ouders, leraren en leerlingen kunnen met klachten over sponsoring terecht bij de klachtencommissie. De 

klachtencommissie van de Stichting PCO Gelderse Vallei bestaat uit het langstzittende GMR lid oudergeleding, het 

langstzittende GMR lid personeelsgeleding, de voorzitter van de GMR en de algemeen directeur (voorzitter van de 

klachtencommissie) van de stichting. Klachten over de inhoud van concrete reclame-uitingen kunnen ook worden 

ingediend bij de Reclame Code Commissie. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2009 met 14 organisaties een convenant 

afgesloten. Het convenant bevordert of bestrijdt sponsoring niet. Met de gedragsregels uit het convenant kunnen 

scholen op een verantwoorde manier met sponsoring omgaan. Er staat in waar scholen op moeten letten, waar 

sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten 

organiseren. Enkele regels uit het convenant zijn:  

-Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen.  

-Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.  

-De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke 

ontwikkeling van leerlingen.  

-De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  

De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt toezicht op de naleving van de regels.  

 

Stichting PCO Gelderse Vallei conformeert zich geheel aan dit convenant. Dit convenant vindt u op de website 

www.pcogeldersevallei.nl. 

 

 

7. klachtencommissie en vertrouwenspersonen 
7.1 klachten 

Voor alle scholen binnen de stichting PCO Gelderse Vallei zijn er klachtenregelingen geformuleerd. 

De regelingen hebben betrekking op een drietal gebieden, te weten: 

klachten m.b.t. ongewenste intimiteiten; 

klachten m.b.t. discriminerend gedrag, geweld en agressie; 

klachten, die te maken hebben met het beleid of de kwaliteit van de school of met omstandigheden, die als onbillijk, 

onjuist of onzorgvuldig worden ervaren. 

Over de regelingen 1 en 2 het volgende: 

binnen een school gelden er voor alle betrokkenen allerlei regels m.b.t. het gedrag en de goede omgang met elkaar. 

Onverhoopt kan het toch gebeuren, dat deze regels overtreden worden, waardoor het respect voor elkaar en de 

goede omgang bedreigd worden. Iedere betrokkene binnen de school, die meent 

geconfronteerd te zijn met ongewenst gedrag, zoals onder regeling 1 en 2 bedoeld, kan zich 

beroepen op de daarvoor geldende klachtenregelingen. Voor beide regelingen is er een 

contactpersoon per school benoemd, maar u kunt zich ook wenden tot een extern 

vertrouwenspersoon.  

Over regeling 3 het volgende: 

ouders worden in de regel altijd serieus genomen. Uw opbouwende op- en aanmerkingen 

kunnen wij gebruiken om de kwaliteit van onze organisatie te optimaliseren. 

Waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt en kunnen er dingen mis gaan. In eerste instantie wordt er dan 

contact gelegd met de betrokken leerkracht. Een stap verder is de klacht aangeven bij de schoolleiding. Mocht u er 

met hem/haar niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de contactpersoon van de school, maar ook hier kan een externe 

vertrouwenspersoon worden ingelicht.  

Alle volledige klachtenregelingen liggen ter inzage in school.  

 
7.2 adressen 

Vertrouwenspersonen: 

vertrouwenspersonen op school: Hanneke Berg en Daniëlle de Roon. 

 
Bij de contactpersoon op school kunt u terecht indien u een klacht heeft over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend 

gedrag en met al uw vragen en twijfels hierover.  

Deze contactpersoon, werkzaam binnen de school, fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor leerlingen, team, ouders enz.  

Zo kan iedereen bij het signaleren of ervaren van ongewenste intimidatie deze persoon benaderen. 

De contactpersoon, die geschoold is op het gebied van omgaan met deze problematiek, kan u verder helpen of verwijzen. Dit 

gebeurt in nauwe samenwerking met de externe vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft de contactpersoon een duidelijke rol in het 

ontwikkelen en uitdragen van preventie(beleid) binnen de school. 

 

De contactpersoon op school is de schakel naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon kan degene die 

een klacht heeft verder begeleiden en zo nodig verwijzen naar de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon is 

onafhankelijk, heeft zicht op de school en is kundig op het terrein van opvang, bemiddeling en verwijzing. Wanneer een klacht zo 

ernstig is dat het probleem niet door bemiddeling kan worden opgelost, kan het aan de klachtencommissie worden voorgelegd. 

Uiteraard alleen wanneer de persoon in kwestie daarmee instemt.  

U kunt een klacht of vermoeden van machtsmisbruik ook direct indienen bij de externe vertrouwenspersoon. De externe 

vertrouwenspersoon heeft verder als taak de school te ondersteunen bij het ontwikkelen van schoolbeleid ten aanzien van preventie 

van seksuele intimidatie, adviseren en voorlichting geven aan ouders, schoolteams en besturen.  

 

  

http://www.pcogeldersevallei.nl/
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De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn: 

-Michèle Haagmans 

-Marijke van den Brink 

Zij zijn werkzaam bij GGD Gelderland Midden en te bereiken via het algemene telefoonnummer van de afdeling 

Jeugdgezondheidszorg: 088 - 355 6000.  

Email: marijke.van.den.brink@vggm.nl 

 

Klachtencommissie: 

Landelijke Klachtencommissie 

GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

070-3861697 

info@gcbo.nl 

 

7.3 privacy 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy, kortweg AVG, ingegaan.  

Dat heeft ook gevolgen voor ons als school. Van alle gegevens die we over u of over uw kind(eren) bewaren leggen wij 

vast waar we dat bewaren, waarom en hoe lang. Uiteraard nemen we als school privacy van gegevens uiterst serieus. 

We hebben daarom  een externe organisatie in de arm genomen, waarmee we stap voor stap al onze gegevens en 

documenten nog meer beveiligen, zodat we volledig voldoen aan de eisen die de wet aan ons stelt. Dat is natuurlijk 

een dynamisch proces, omdat er iedere keer nieuwe gegevens, computerprogramma’s etc. bij komen.  

Met bedrijven waarmee wij bepaalde leerlinggegevens uitwisselen, zoals bijv. Basispoort en/of uitgevers van 

educatieve computerprogramma’s , CITO en ons leerlingadministratiesysteem Esis hebben wij een 

verwerkersovereenkomst afgesloten. Dat betekent dat wij van die bedrijven de schriftelijke garantie hebben dat zij ook 

volgens de eisen van de wet met die gegevens om zullen gaan.  

De nieuwe regelgeving geldt uiteraard voor alle scholen/kindcentra van de Stichting PCO Gelderse Vallei en daarom 

wordt er stichtingsbreed beleid hiervoor ontwikkeld.  

foto- en filmmateriaal 

Als we als school foto’s willen plaatsen op de website of social media dan hebben we daar de schriftelijke toestemming 

van zowel ouders als personeelsleden voor nodig. Die laatsten staan immers ook regelmatig op de foto. Het vragen van 

toestemming hoeft maar 1 keer, bijv. op het moment dat u uw kind aanmeldt. Die toestemming geldt dan de hele 

periode dat het kind op school zit. Als u besluit dat u uw kind niet meer op de foto wilt dan moet u daarop actie 

ondernemen. U ontvangt voor uw kind een standaardformulier. We vragen alle ouders om bij de start van het nieuwe 

schooljaar dat formulier te ondertekenen. Bij leerlingen die na 1 september 2018 instromen kan er een aanvulling bij/op 

het aanmeldingsformulier komen.  

gegevens van leerlingen en ouders  

Met de nieuwe wetgeving hebt u als ouders het recht om op te vragen wat er over u en uw kind in onze gegevens 

bewaard wordt. Van alle gegevens gaan we vastleggen wat we precies bewaren, met welk doel en wie daar toegang 

toe hebben. Als u als ouders komt om die gegevens, dan heeft de school maximaal een maand de tijd om die te 

overhandigen. Het bewaren van gegevens van kinderen die al van school zijn wordt aan banden gelegd, tenzij we 

daar gegronde redenen voor hebben. De manier waarop bijv. handelingsplannen verstuurd worden gaat veranderen; 

dat moet in de toekomst versleuteld gebeuren.  

 

7.4 een veilig schoolklimaat 

Onze school streeft naar een veilig schoolklimaat, in de breedste zin.  

van het woord. We willen onze leerlingen zo optimaal mogelijke kansen bieden.  

om zich te ontplooien en hun veiligheid te garanderen. Onze school heeft de wettelijke taak beleid te maken om 

grensoverschrijdend gedrag (seksuele, fysieke en emotionele intimidatie, discriminatie, pesten) te voorkomen en om 

(eventuele) klachten op een goede manier te behandelen. 

 

7.4.1 wat is seksuele intimidatie? 

Seksuele intimidatie is ongewenste, seksueel getinte aandacht. Dit kan tot uiting komen door verbaal (grof taalgebruik), 

fysiek (aanrakingen) of non verbaal gedrag (bijvoorbeeld knipogen of iemand met de ogen “uitkleden”). Dit gedrag 

wordt door degene die het ondergaat ervaren als ongewenst en onplezierig.  

Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Soms is iemand zich niet bewust dat een ander 

zich onprettig kan voelen door bepaald gedrag (bijvoorbeeld in de kleedruimte blijven bij het omkleden of een kind 

aanraken als het jou iets vraagt). 

De beleving van degene die zich lastig gevallen voelt staat hierbij centraal. Hij of zij bepaalt wat ongewenst is en dat 

kan van kind tot kind verschillen.  

Als dit gedrag binnen de schoolsituatie plaatsvindt (bijvoorbeeld in de klas, gang, kleedkamer of het schoolplein) of in 

samenhang daarmee (bijvoorbeeld tijdens een schoolkamp) is het de taak van de school dit te stoppen. 

 

  

mailto:marijke.van.den.brink@vggm.nl
mailto:info@gcbo.nl
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7.4.2 preventie op school 

Onze school probeert grensoverschrijdend gedrag te voorkomen door in de groep/klas en in de school aandacht te 

besteden aan hoe je met elkaar omgaat. Tevens heeft onze school een aantal regels (gedragsregels) opgesteld hoe 

we met elkaar omgaan. Het gaat hierbij om taalgebruik en omgang in de klas en het gedrag van leerkrachten in 

bijvoorbeeld de kleedkamer of tijdens schoolreisjes. Het is belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaars grenzen, 

maar ze moeten zelf ook “nee” leren zeggen en hun grenzen leren stellen.  

Als ondanks alle preventieve zorg een kind toch lastig gevallen wordt, moet de leerling(of de ouder/verzorger) met 

zijn/haar verhaal op school bij iemand terecht kunnen: de contactpersoon. 

 

8. te raadplegen documenten op school 

Op school zijn o.m. de volgende documenten te raadplegen: 

pestprotocol; 

i.c.t. beleidsplan; 

reglement GMR, MR, AC; 

internetprotocol; 

9. inspectie  
Het adres van de inspectie van het onderwijs: 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl (hier kunt u ook het rapport van onze school bekijken). 

vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) 

klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt 

vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief). 

Sinds 1 januari 2008 heeft de inspectie het toezicht gedelegeerd aan het bevoegd gezag: PCO GV. Mocht er na 

overleg met de algemeen directeur aanleiding zijn voor actie, zal de inspecteur contact opnemen met de directeur 

van onze school. Vragen over het onderwijs kunt u telefonisch stellen: tel.  0800  8051 (gratis) of per email: 

info@owinsp.nl 

 

10. gezondheidszorg 
10.1 jeugdgezondheidszorg (bron: GGD Gelderland Midden) 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond 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, bestaande uit een 

doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. 

Standaard onderzoeken 

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de 

doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw 

kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt  thuis 

voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft 

over de gezondheid of het gedrag van uw kind. 

Spreekuren 

Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, 

gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen 

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

Nog vragen of een afspraak maken: 

·  http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid 

. Stuur een email naar: ggd@vggm.nl 

·  Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556500.  

 

Het JGZ-team,  

Doktersassistente: Rianne van Wessel 

Jeugdverpleegkundige: Ellen Roza 

Jeugdarts: Alice van Woerkom 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
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10.2  logopediste 

Logopedie valt ook onder de jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland Midden. Op de scholen in de gemeente 

Barneveld komt een logopedist om de leerlingen te screenen en zo nodig te adviseren, te begeleiden of te verwijzen 

naar een vrijgevestigde logopedist. 

De leerlingen worden gescreend in het half jaar, waarin ze 5 jaar worden. U ontvangt voor die tijd een schrijven. De 

resultaten van de screening worden u ook schriftelijk medegedeeld. 

Mocht u vragen hebben over de screening of over logopedische problemen bij uw kinderen, dan kunt u 

telefonisch contact opnemen met de logopedist en eventueel een afspraak maken. Telefonisch spreekuur: 

woensdagmiddag van 15.00 - 17.00 uur en vrijdagmiddag van 16.30 – 17.30 uur.  Telefoon: 088-3555384. 

 
10.3 hoofdluis 

Wilt u doorgeven, wanneer u hoofdluis signaleert. Alle ouders/verzorgers worden dan op de hoogte gesteld en kunnen 

passende maatregelen treffen. 

Vanuit de AC wordt het haar van iedereen structureel gecontroleerd. 

 

10.4 verwijsindex 

Onze organisatie is vanaf het schooljaar 2012-2013 aangesloten bij de Verwijsindex Regio de Vallei, kortweg VIVallei. De 

VIVallei is een digitaal systeem waarin professionals, zoals bijvoorbeeld begeleiders en hulpverleners, een signaal 

kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind of jongere. Uitgangspunt blijft dat we u als 

ouder/verzorger altijd als eerste betrekken wanneer wij als school zorgen hebben over uw kind. Maar soms is het voor 

ouders of  school niet duidelijk welke hulpverleners betrokken zijn bij een kind. Middels de VIVallei kunnen wij als school 

die andere hulpverleners sneller vinden.  

Hierdoor zijn we in staat om sneller in contact te komen en hulpverlening beter op elkaar af te stemmen. Uw kind wordt 

dan sneller en beter geholpen 

In de VIVallei worden alleen algemene gegevens vermeld: naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). De 

reden van signalering van uw kind wordt niet opgenomen. 

Voor vragen kunt u terecht bij de intern begeleider of de directeur van de school.  

Op de school is een algemene informatie folder beschikbaar. U kunt ook terecht op www.verwijsindexgelderland.nl 

 

11. uren op school 
Een leerling zit een wettelijk aantal uren op school. In onderstaande schema’s kunt u lezen hoe de uren over de vakken 

zijn verdeeld en het weekrooster voor iedere groep. 

 

  

http://www.verwijsindexgelderland.nl/
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11.1 schooltijden 

tijd / groep 1 2/3/4 5/6/7/8 

ma morgen 

 

 

08.30-12.00 

 

 

08.30-12.00 

 

 

08.30-12.00 

ma middag 

 

 

13.15-15.15 

 

 

13.15-15.15 

 

 

13.15-15.15 

di morgen 

 

 

08.30-12.00 

 

 

08.30-12.00 

 

 

08.30-12.00 

di middag 

 

 

13.15-15.15 

 

 

13.15-15.15 

 

 

13.15-15.15 

wo morgen 

 

 

08.30-12.15 

 

 

08.30-12.15 

 

 

08.30-12.15 

do morgen 

 

 

08.30-12.00 

 

 

08.30-12.00 

 

 

08.30-12.00 

do middag 

 

 

13.15-15.15 

 

 

13.15-15.15 

 

 

13.15-15.15 

vr morgen 

 

 

vrij 

 

 

08.30-12.00 

 

 

08.30-12.00 

vr middag 

 

 

vrij 

 

 

vrij 

 

 

13.15-15.15 

 

De leerlingen worden geacht op tijd op school en in de groepen te zijn. Bij afwezigheid zonder afmelding wordt de 

thuissituatie gebeld. Bij herhaaldelijk te laat komen, worden doeltreffende maatregelen getroffen. 

 

11.2 verdeling van de uren per vak 

In het onderstaande overzicht leest u hoeveel tijd er globaal per week aan de verschillende vakken wordt besteed:  

 

vak 

groep 

1 2 3 4 5 6 7 8 

bijbels onderwijs 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

lezen (technisch, begrijpend en stillezen)  

3,5 

 

4 

3,75 3,75 3 3 3 3 

taal, spelling 4 4 5,25 5 4,75 4,5 

Engels     0,75 0,75 0,75 0,75 

schrijven 0,5 0,75 2,25 2,25 1 1 1 1 

rekenen/wiskunde 2 2.5 4 4 4 3,75 3,5 3,25 

wereldoriëntatie en verkeer 0,5 0,5 0,5 0,5 2,75 2,75 2,75 2,75 

creatieve vakken (muziek, drama, tekenen, 

handvaardigheid)   

2 2 3 3 2 2 2 2 

spelontwikkeling 4,75 5,75 

lichamelijke opvoeding 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

zelfstandig werken 1,5 2 1,5 1,5 1,5 2 2,5 3 

Kanjertraining 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 

pauze 
  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

samen eten en drinken 1 1,25       

totaal 20.25 23,75 23,75 23,75 25,75 25,75 25,75 25,75 
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12. speciale zorg 
12.1 de procedure die gevolgd wordt indien er problemen met een kind zijn  

(leerproblemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele problemen)  

Geven leer- of gedragsproblemen en/of resultaten van toetsen op enigerlei wijze daartoe reden, dan wordt er contact 

opgenomen met de desbetreffende ouders/verzorgers. 

Afhankelijk van de problemen kunnen we extra onderzoek en/of begeleiding aanvragen. 

Dit kan op de volgende manieren: 

Preventieve Ambulante Begeleiding vragen we aan bij het Meldpunt Leerlingenzorg in Barneveld.   Dit gaat uit van het 

regionaal Samenwerkingsverband  WeerSamenNaarSchool Barneveld e.o. 

De leerling kan dan geobserveerd worden en zo nodig kan verder onderzoek  volgen. 

Leerlingen kunnen ook worden aangemeld voor een consultatiegesprek bij de Schoolbegeleidingsdienst Centraal 

Nederland in Veenendaal. In deze gesprekken wordt geprobeerd een oplossing te vinden voor de ontstane 

problematiek. Tevens kan vanuit deze besprekingen worden besloten contact op te nemen met de ouders/verzorgers 

van een leerling, m.b.t. verder onderzoek, therapie, extra hulp, e.d. 

Als er sprake is van sociaal emotionele of meervoudige problematiek kunnen we ook terecht bij het 

Zorgconsultatieteam  (ZAT) Basisonderwijs  Barneveld. Hierin participeren o.a. een Schoolmaatschappelijk werker, een 

schoolarts, Bureau Jeugdzorg  enz. 

 

In alle gevallen  ondertekenen zowel school als ouders een aanvraagformulier. 

De groepsleerkracht en de interne begeleider zijn direct betrokken bij het overleg op schoolniveau. De 

groepsleerkracht onderhoudt de contacten met de ouders. 

De interne begeleider is verantwoordelijk voor de contacten in geval van hulp van buiten.  

 

12.2 verwijzen naar het speciaal onderwijs 

Het verwijzen van een leerling naar het speciaal onderwijs gebeurt nadat ouders/verzorgers en school een uitgebreid 

traject, zoals vermeld in 12.1 hebben doorlopen. Voor verwijzing naar het speciaal onderwijs dient de school een 

uitgebreid dossier te overleggen. Als echt duidelijk is, dat verwijzing naar het speciaal onderwijs noodzakelijk is, dan 

volgt de aanmelding bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Hiervoor moeten uitgebreide 

aanmeldingsformulieren worden ingevuld.  

De PCL bevindt zich in Barneveld. 

In het kader van het Weer Samen Naar School-proces is de school aangesloten bij het samenwerkingsverband 

Barneveld e.o. waar een dertigtal basisscholen en een aantal scholen voor speciaal onderwijs aan deelnemen. 

Het spreekt (ten overvloede) vanzelf, dat ouders/verzorgers zeer betrokken zullen worden in deze procedure. 

 

12.3. passend onderwijs 

Passend onderwijs is niets anders dan góed onderwijs. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. 

Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind 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 

onderwijsondersteuning coördineert op onze school. 

Is meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de steunpuntconsulent van het regionaal steunpunt in ons 

samenwerkingsverband. 

 

Is een kind bij ons – of eventueel op een andere ‘gewone’ basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal 

basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde 

toelaatbaarheidsverklaring nodig, dat via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven. 

Vinden ouders/verzorgers, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal 

(basis)onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het eens over het type onderwijs? Dan is dat voldoende. Is dat niet zo, 

dan geeft de onafhankelijke deskundigencommissie advies. Hierin zitten bijvoorbeeld een orthopedagoog of 

maatschappelijk werker. 

Het samenwerkingsverband 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. 

Contactgegevens van ons samenwerkingsverband:  

Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei, Horapark 3, 6717 LZ Ede  

info@swvrgv.nl 

www.swvrijnengeldersevallei.nl 

0318-675180 

12.3.1 centrum Jeugd en Gezin en het samenwerkingsverband 

Het Centrum voor jeugd en gezin Barneveld  

Groter groeien; iedereen doet het! Een eigenwijze kleuter of misschien een kind dat niet achter de computer of tv 

vandaan te krijgen is. Opvoeden is leuk, maar soms heeft u vragen waar u even geen antwoord op weet. Vaak helpt 

het als je er met iemand over kunt praten. Voor onze school kunt u daarvoor ook terecht bij het Centrum voor Jeugd en 

Gezin Barneveld. De medewerkers denken met u mee, geven praktische tips en kijken welke oplossing het beste bij u 

past. 

mailto:info@swvrgv.nl
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor ALLE opvoeders, kinderen, 

jongeren, gezinnen en professionals in de gemeente Barneveld. Als het 

nodig is, helpt het Centrum voor Jeugd en Gezin bij het vinden van 

mensen of instanties die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen. Zonder 

dat u daarvoor een verwijzing nodig hebt van gemeente of huisarts. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ondersteuning door middel van 

ambulante gezinsondersteuning, schoolmaatschappelijk werk en het 

aanbieden van verschillende vormen van groepswerk. 

 

Bent u die ouder of verzorger die het goed wil doen voor zijn kind(eren), maar soms ook vragen heeft of zich onzeker 

voelt? Dan kunt u bij het CJG terecht! 

Op de website kunt u alle informatie vinden over onze vormen van ondersteuning op het gebied van opvoeden en 

opgroeien. Bovendien vindt u daar een overzicht van al onze voorlichtings- en themabijeenkomsten, cursussen, 

trainingen en koffie-ochtenden. 

 

U bent ook van harte welkom om binnen te lopen bij onze gratis inloopspreekuren in Barneveld, Voorthuizen en 

Kootwijkerbroek. 

  

Barneveld: 

Maandag / Dinsdag / Donderdag / Vrijdag – Bouwheerstraat 52 – 09:00-12:00 

Voorthuizen: 

Woensdag – Perron 16 (Smidsplein) – 08:30-09:30 

Kootwijkerbroek: 

Woensdag – ’t Zorgkruispunt (Schoonbeekhof 3-10) – 09:30-11:30 

Garderen: 

Dinsdag (even weken) – Prins Bernhardschool – 08:45-09:15 

 

U kunt ons ook bellen om een afspraak te maken via 0342-414816 of uw vraag mailen naar info@cjgbarneveld.nl.  

 

Contactgegevens: 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Bouwheerstraat 52 

3772 AL Barneveld 

0342-414816 

info@cjgbarneveld.nl 

Volg ons op Twitter (@CJGBarneveld) of Facebook www.facebook.com/cjg0342 

 

schoolmaatschappelijk werk  

Het schoolmaatschappelijk werk valt in de gemeente Barneveld onder de verantwoordelijkheid van het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG). Als ouders, leerkracht of IB-er zich zorgen maken om een kind of denken dat een kind een 

steuntje in de rug kan gebruiken, dan kunnen zij een aanmelding doen bij de schoolmaatschappelijk werker van de 

school.  

 

Het Schoolmaatschappelijk werk richt zich op de driehoek kind-ouder-school en beoogt om zo tijdig, licht, kort en 

dichtbij mogelijk te werken aan de vooraf opgestelde doelen.  

 

Het eerste gesprek voert de schoolmaatschappelijk werker met ouder(s)/verzorger(s) thuis of op school. Dit is een 

verkennend gesprek. Samen met ouders, kind (en vaak ook leerkracht/IB-er) wordt bepaald welke doelen er worden 

opgesteld voor de geboden hulp. Vanuit deze verkenning wordt stapsgewijs toegewerkt naar het einddoel, de 

gewenste situatie. Voorbeelden van doelen waarmee wordt gewerkt kunnen zijn: het leren omgaan met emoties zoals 

verdriet of boosheid, het sluiten van vriendschappen en het omgaan met klasgenoten of het leren van vaardigheden 

rondom concentratie in de klas. 

 

De hulpverlening is kosteloos en omvat ongeveer 5 begeleidingsmomenten. Indien nodig en in overleg met de 

betrokkenen, wordt dit verlengd of wordt er verwezen naar een andere vorm van hulpverlening. (einde nieuwe artikel) 

 

het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei 

Ons bestuur werkt met andere besturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. 

Besturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, 

Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende besturen doen er alles aan om 

ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school. 

Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei 

Horapark 3, 6717 LZ Ede  

info@swvrgv.nl      www.swvrijnengeldersevallei.nl 

0318-675180 

  

http://www.cjgbarneveld.nl/
mailto:info@cjgbarneveld.nl
mailto:info@cjgbarneveld.nl
https://pcogv-my.sharepoint.com/personal/directie_ak_pcogv_nl/Documents/Mijn%20Documenten/arjan%20verrips/schoolgids/voor%202019-2020/www.facebook.com/cjg0342
mailto:info@swvrgv.nl
http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/
http://www.cjgbarneveld.nl/
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12.3.2 kindkans 

Vanaf 1 november 2015 werken alle scholen die deel uitmaken van samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei met 

het online leerling-administratieprogramma Kindkans. 

Met dit programma beschikken we over een uitermate geschikt instrument om, als dat nodig is, gegevens uit te wisselen 

tussen school en samenwerkingsverband. We kunnen daardoor sneller extra ondersteuning en 

toelaatbaarheidsverklaringen die noodzakelijk zijn voor inschrijving in het speciaal (basis)onderwijs aanvragen bij het 

samenwerkingsverband.  

De privacy van de kwetsbare persoonlijke gegevens is veel beter beschermd dan in de oude situatie waarin deze 

uitwisseling per mail en/of op papier plaatsvond. Het programma is beschermd met inloggegevens en wachtwoorden 

en kan slechts door een zeer beperkt aantal mensen in de school worden ingezien. 

Met de inschrijving van uw kind op onze school heeft u toestemming gegeven om gegevens over uw kind uit te 

wisselen binnen de school.  

Iedere school heeft een Ondersteuningsteam, waar de intern begeleider een coördinerende rol bij heeft. Een 

medewerker van het samenwerkingsverband (SWV) kan lid zijn van het Ondersteuningsteam, als er voor een leerling 

Extra ondersteuning wordt aangevraagd. Deze medewerker krijgt dan de informatie van het kind te zien. Aan ouders 

wordt apart toestemming gevraagd voor het delen van informatie, als externe functionarissen uitgenodigd worden 

voor het Ondersteuningsteam. 

 

12.3.3 ondersteuningsteam op school 

Onze school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leerkracht en de intern begeleider, zo nodig aangevuld 

met de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de steunpuntconsulent. 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. Ouders/verzorgers zijn 

vanzelfsprekend aanwezig bij het ondersteuningsteam. 

Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders/verzorgers het 

zogenoemde Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een 

kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past. 

 

12.3.4 visie op passend onderwijs 

De basisvraag voor passend onderwijs is: Wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te 

ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Het samenwerkingsverband wil daarom 

aansluiten bij het talent van een kind en het zo goed mogelijk ondersteunen in zijn ontwikkeling. 

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 en op de eigen school. 

Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo licht 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 werken we op basis van één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in 

verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd. 

 

12.3.5 schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid 

Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op 

het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat in Schoolondersteuningsprofiel. Elke school heeft zo’n profiel 

gemaakt. Opvoeders 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. Ook kijken we naar de 

ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven? 

 

12.3.6 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 de site van ons samenwerkingsverband 

www.swvrijnengeldersevallei staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap. 

 

 

  

http://www.swvrijnengeldersevallei/
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12.3.7 wetgeving en zorgplicht 

De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. 

Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek 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 samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen 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. 

Met ingang van het cursusjaar 2003/2004 hebben kinderen met een geïndiceerde diagnose toegang  

tot het reguliere basisonderwijs. Ouders hebben dus keuzevrijheid van onderwijs: de speciale school of  “met een 

rugzak” naar een basisschool naar keuze, dus ook onze school. 

In die rugzak zitten middelen om uw kind extra ondersteuning bij het leerproces te geven. 

Om voor zo’n rugzak in aanmerking te komen moet u uw kind aanmelden bij een Commissie voor 

Indicatiestelling (CVI). Zij bepalen of uw kind in aanmerking komt voor indicering. Daarbij bent u als 

ouders formeel verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens die daarvoor nodig zijn. Ook 

wanneer uw kind al onze school bezoekt kan het, als het voldoet aan de criteria, van deze regeling 

gebruik maken. 

Als het CVI een positief besluit heeft genomen, kunt u uw kind aanmelden bij ons op school. We 

zullen met u in gesprek gaan over de mogelijkheden van onze school voor uw kind. Daarbij 

verkennen we met elkaar de hulpvraag van het kind, uw verwachtingen en de mogelijkheden van de school. 

Als blijkt dat we uw kind de hulp kunnen bieden die het bij het onderwijs nodig heeft, wordt er samen met de 

ouders/verzorgers een handelingsplan gemaakt met ondersteuning van het speciaal onderwijs. Blijkt dat het voor de 

school niet mogelijk is om uw kind verantwoord op te vangen, dan moeten we u, ook in het belang van het kind, 

teleurstellen. Het recht op keuzevrijheid betekent nl. niet automatisch toelatingsrecht in de school van uw keuze..  

U kunt in dat geval bezwaar aantekenen bij de adviescommissie voor toelating en begeleiding. Op school kunt u 

informatie opvragen over de rugzakregeling. Neemt u in ieder geval in een vroeg stadium contact op met de school, 

omdat het regelen van een verantwoorde opvang de nodige tijd kost. 

 

12.3.8 de zorg voor het jonge kind 

Het vroegtijdig signaleren van eventuele problemen bij kinderen is belangrijk. Dat vindt de overheid ook. De school 

ontvangt daarom extra middelen om de klassen in de onderbouw te verkleinen of om extra handen/hulp in de groep in 

te kunnen zetten. De interne begeleiding heeft een belangrijke taak in het vroegtijdig en preventief signaleren.  

12.4. overgaan of verlengen 

Er is een procedure vastgesteld voor het geval een leerling een groep eventueel verlengt. 

De eerste aanzet tot een gesprek vindt plaats in maart/april, tijdens de leerlingbespreking. Hierna worden ook de 

ouders/verzorgers tijdens een gesprek op school ingelicht, waarbij ook  een vervolggesprek wordt vastgelegd. In ieder 

geval wordt eind mei/half juni een definitieve beslissing genomen of een kind naar de volgende groep gaat, of dat het 

de groep nogmaals doet. Alle gesprekken worden geïnitieerd door de leerkracht(en) van het kind. De intern begeleider 

kan op hun verzoek aanwezig zijn bij de gesprekken. 

 

12.5. leerlingen met specifieke behoeften 

Voor kinderen die bijv. hoogbegaafd of dyslectisch zijn worden eventueel speciale materialen aangeschaft en kunnen, 

indien nodig en mogelijk aparte leerwegen doorlopen.  

Soms kan het, vanwege speciale redenen, nodig zijn een leerling naar een andere basisschool te 

verwijzen. De ouders/verzorgers zullen altijd nauw bij dit proces betrokken worden. 

 

12.6 de begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 

Voor de uitwisseling van het Onderwijskundig Rapport (OKR) tussen de basisschool en de nieuwe 

school (po of vo), is geen toestemming van ouders nodig. U kunt dus ook geen bezwaar maken 

tegen de uitwisseling van het OKR: de school moet het OKR hoe dan ook uitwisselen. 

Wel moeten we u inzage geven in het OKR, voordat deze wordt uitgewisseld. Professionele 

indrukken van leraren kunnen niet gecorrigeerd worden, maar bezwaren en opmerkingen van u als ouders moeten we 

wel opnemen in het OKR. We leggen ook de gegeven inzage vast. We doen dat als volgt: 

We bewaren een kopie van de brief die we aan u gestuurd hebben met vermelding van de datum (en tijd) van de 

(mondeling) gegeven toestemming. 

In ons volgsysteem plaatsen we na het gesprek met u een vinkje bij ‘inzage’. 

Door dit schriftelijk vast te leggen in het leerlingendossier, maken we als school controleerbaar dat we de wettelijke 

informatieplicht hebben nageleefd. 

Hetzelfde geldt voor het schooladvies. Dat maakt formeel deel uit van het OKR. U heeft ook in dit schooladvies 

dus alleen inzagerecht, geen toestemmingsrecht. Het uitwisselen van het OKR en het schooladvies tussen de po-school 

en de vo-school is verplicht. Ook wanneer u het hier niet mee eens bent. 

 

  

http://www.passendonderwijs.nl/
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De groepsleerkracht van groep 8 maakt een afspraak voor een gesprek met ouders en leerlingen die in groep 8 zitten. 

Er wordt een advies gegeven over de schoolkeuze. Omstreeks die tijd wordt ook de IEP Eindtoets afgenomen. Wanneer 

advies en eindtoetsscore bij elkaar passen, wordt de leerling aangemeld bij het voortgezet onderwijs. Bij een sterk 

afwijkende score, kan een vervolggesprek voorafgaande aan het definitieve besluit plaatsvinden. 

De leerlingen van groep 8 wordt de gelegenheid geboden om diverse soorten scholen voor voortgezet onderwijs te 

bezoeken in hun laatste leerjaar. 

Uit de gegevens die we ontvangen van scholen voor v.o. blijkt, dat leerlingen van onze school vrijwel altijd op de 

goede plek belanden. Hieruit mag worden geconcludeerd dat de didactische basis, maar ook ons advies voor bijna 

100% adequaat is! 

 

13. ziekte en vervanging van de leerkracht 
Sinds het afgelopen jaar is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs een probleem. 

Door een tekort aan leerkrachten zijn er minder invallers beschikbaar. Dat betekent dat vervanging bij afwezigheid niet 

altijd opgelost kan worden.  

 

Na ziekmelding van een collega doorlopen we de volgende stappen: 

Vervanging/ruiling door duo partner of andere interne collega die geen werkdag heeft; evt. van een andere school 

binnen onze stichting; 

Vervanging door leerkracht van buitenaf ( deze mogelijkheid wordt steeds kleiner); 

Groep opsplitsen of twee groepen intern samenvoegen; 

Indien LIO student aanwezig: vrijgeroosterde leerkracht inzetten. 

 

Bij de keuze die we maken streven we naar: 

zoveel mogelijk behoud van rust in zoveel mogelijk groepen; 

geen totaal onbekende leerkracht voor de groep; 

werkbaarheid van de situatie; 

geen inzet van directie of interne begeleiding. 

 

Bieden voorafgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis laten, volgens de 

richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken: 

In principe niet de eerste dag 

Alleen in uiterste  geval toe overgaan en de ouders zo vroeg mogelijk informeren. 

Voor leerlingen die geen opvang hebben, in het uiterste geval, in school de opvang regelen 

Lesrooster-technisch kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen 

Informeren directeur-bestuurder en inspectie. 

 

14. de inzet en begeleiding van stagiaires  
Stagiaires (van diverse opleidingen, vooral PABO’s) zijn op onze school van harte welkom! Na een 

kennismakingsgesprek, het overhandigen van een kennismakingsbrochure en een overzicht van de te verwachten 

activiteiten, komt een stagiaire in één van de groepen. De leerkracht van deze groep is tevens de 

mentor van de stagiaire. Het spreekt vanzelf, dat de verantwoordelijkheid over de leerlingen en de 

activiteiten van de stagiaire bij de leerkracht blijft. Een van de leerkrachten coördineert de stage. Het 

Ankerteam hecht veel waarde aan de ontwikkeling van stagiaires. Er worden binnen het taakbeleid 

uren vastgesteld voor begeleiding en iedere collega verwelkomt minimaal één student in de groep 

per schooljaar. De begeleiding van pabostudenten behoort tot de groepskerntaken van de leerkrachten van 

Het Anker. Studenten leveren op hun beurt een bijdrage aan de schoolontwikkeling. Dit verschilt van een afgebakend 

onderwijsinhoudelijk item, bijv. automatisering, tot aan een schoolbreed project, bijv. doorgaande lijn m.b.t. gedrag en 

sociaal-emotionele vorming. In deze bijdrage zit een onderzoek, literatuurstudie en een terugkoppeling met het team 

met daarbij resultaten en aanbevelingen. Onze school (onze stichting) heeft een partnerschap met twee pabo’s: de 

Christelijke Hogeschool Ede en de Marnixacademie in Utrecht. 

 

15. de activiteitencommissie 
Op school hebben wij een actieve AC. We zijn heel blij met deze groep mensen! We zeggen wel eens: zonder olie loopt 

geen enkele machine goed!! 

 

15.1 het reglement voor de AC 

“De doelstelling van de AC beoogt de relatie tussen de ouders/verzorgers, de m.r., het bevoegd gezag en de school te 

bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de AC aan het optimaal functioneren van het 

onderwijs bijdragen”, aldus het reglement van de AC. 

Verder behoort het tot de taak van de AC “het desgevraagd of uit eigener beweging geven van adviezen aan de m.r. 

als geheel of aan de oudergeleding in de m.r. met name over die aangelegenheden die de ouders in het bijzonder 

aangaan. En tevens het – in overleg en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding – verlenen van medewerking 

aan binnen- en buitenschoolse activiteiten”. 

Het volledig reglement ligt ter inzage bij de AC. 
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15.2 de vrijwillige ouderbijdrage 

De AC stelt samen met het team van Het Anker jaarlijks de hoogte van de ouderbijdrage vast. De 

medezeggenschapsraad verleent goedkeuring aan dat besluit, voor zover het bedrag afwijkt van het vorige. Globaal 

gaat het om uitgaven die niet uit het gewone schoolbudget betaald kunnen (of mogen) worden. De uitgaven zitten in 

de sfeer van extraatjes ten behoeve van de kinderen. Het gaat daarbij om cadeautjes voor de kinderen rond Kerst, 

kosten rond het organiseren van feesten (sinterklaas, Paaslunch, afscheid groep 8, enz.), wedstrijdprijsjes en eenmalige 

grotere uitgaven zoals school T-shirts. De AC legt in januari verantwoording af over de uitgaven van het voorgaande 

kalenderjaar. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Als onvoldoende ouders/verzorgers een bijdrage willen 

leveren, komen de extraatjes geheel of gedeeltelijk te vervallen. Wie vragen heeft over achterliggende regels rond de 

ouderbijdrage, kan contact opnemen met de AC. 

De ouderbijdrage vanaf de cursus 2012-2013 is ongewijzigd, d.w.z. 

1e kind: € 31,-; 

2e kind: € 27,- 

3e kind: € 22,- 

4e en volgende kind: € 20,- 

 

Hieronder volgen een overeenkomst en de regels omtrent de ouderbijdrage: 

 

 

 

 

 

 

 

jk 

Geachte ouders en verzorgers, 

Een school moet voor de ouderbijdrage, een schriftelijke overeenkomst met ouders/verzorgers sluiten. 
Hierbij treft u zo’n overeenkomst aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze overeenkomst in te vullen en 

ondertekend op school af te geven. Graag voor … 

bankrek.nr. NL 89 RABO 03378.10.265 t.n.v. Het Anker / Activiteitencommissie  te Zwartebroek  

Wij danken u voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, de Activiteitencommissie 

><……………………………………………………………………………………………………..>< 

O V E R E E N K O M S T  betreffende O U D E R B IJ D R A G E 2018-2019 

 

…………………………………………………(naam ouder/verzorger) verklaart hierbij voor het  

cursusjaar ….., de ouderbijdrage wel/niet/gedeeltelijk te willen voldoen. 

  NAAM     BEDRAG (zie regels) 

1e kind ………………………………………   □ € ….    □………… 

2e kind ………………………………………   □ € ……… □ ………… 

3e kind ………………………………………   □ €……… □ ………… 

4e kind ………………………………………   □ € ……… □ ………… 

en volgende 

Ik ben op de hoogte van de regels welke t.a.v. de ouderbijdrage gelden en maak het totaalbedrag  vóór … 

over. 

Handtekening ouders/verzorgers:    …………………………………….. 
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O U D E R B IJ D R A G E 

DE REGELS 

Scholen mogen een bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten die niet tot het normale lesprogramma 

behoren en dus niet door de overheid wordt vergoed. 

De vrijwillige financiële bijdrage wordt volledig t.b.v. de leerlingen benut.  

De vrijwillige financiële bijdrage is vrijwillig en de school mag leerlingen niet weigeren als ouders de vrijwillige financiële 

bijdrage niet, of slechts gedeeltelijk, willen betalen. Zij maken dit kenbaar aan de AC en in overleg wordt besloten aan 

welke activiteiten wel of niet wordt deelgenomen. Wanneer ouders om welke reden dan ook de bijdrage niet kunnen 

voldoen, kan contact opgenomen worden met de AC of de directeur van de school en wordt er een passende 

oplossing gezocht; 

De school moet voor de vrijwillige financiële bijdrage een schriftelijke overeenkomst met de ouders sluiten, steeds met 

de geldigheid van een schooljaar. 

Na ondertekening van de overeenkomst bestaat de verplichting tot betaling. 

Bij opname of uitschrijving van leerlingen halverwege het jaar, of andere bijzondere gevallen is er een reductie- en/of 

kwijtschelding mogelijk.  Hierover kan met de AC of directeur worden overlegd. 

De vrijwillige financiële bijdrage wordt besteed aan Sinterklaas, Kerst, Pasen en andere extra activiteiten. 

De AC geeft jaarlijks een financiële verantwoording en stelt een bijdrage per kind vast. 

De hoogte van de ouderbijdrage wordt met instemming van de MR vastgesteld. 

De hoogte vanaf de cursus 2012-2013 is ongewijzigd: 

eerste kind € 31,-,  

 tweede kind € 27,- 

derde kind € 22,- 

 en voor elk volgend kind € 20,- 

 

16. de medezeggenschapsraad 
Onze school heeft een medezeggenschapsraad. In de raad is een ouder- en een leerkrachtendeel vertegenwoordigd. 

De m.r. heeft advies- en instemmingbevoegdheid m.b.t. allerlei beleidszaken die op school spelen. 

De raad volgt het wettelijke reglement, dat ter inzage op school ligt. 

De m.r. beschikt over een klein budget, waarover in januari verantwoording moet worden afgelegd. 

Een van de leden is afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Na instemming van de m.r. 

kan ook een ouder van de school, die geen lid is van de m.r. zitting nemen in de GMR. 

Oudergeleding en het leerkrachtendeel wisselen elkaar hierbij af. 

 

17. buitenschoolse opvang 
Basisscholen zijn sinds 1 augustus 2007 wettelijk verplicht om naast het overblijven, ook buitenschoolse opvang aan te 

bieden. Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de schoolvakanties.  

In maart 2012 heeft de Stichting PCO Gelderse Vallei een eigen organisatie voor opvang opgericht met de naam 

Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei om op deze manier de doorgaande pedagogische lijn en de ontwikkeling 

van kinderen van 0 tot 13 jaar op elkaar af te stemmen. 

Vanaf augustus 2012 zijn we gestart met het verzorgen van BSO in De Spreng in Barneveld. Bij het gereed komen van de 

nieuwbouw van De Spreng in januari 2013 is ook een KinderDagVerblijf (=KDV) ingericht. 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website via de volgende hyperlink: http://www.kindcentra-pcogv.nl/ 

Daarnaast heeft de Stichting PCO Gelderse Vallei met vijf organisaties voor BSO een convenant afgesloten. Het 

betreffen: 

Regionaal Gastouderbureau ‘Harlekijn’ (voor alle scholen binnen de stichting). 

Stichting Kinderopvang Nijkerk “Villa Vrolijk’ (voor de scholen in Nijkerk en Nijkerkerveen). 

Stichting ‘De Blokkentoren’ (voor de scholen in Barneveld en Voorthuizen). 

Christelijk Kindercentrum ‘Terbroek’  (voor basisschool ‘Het Anker’ in Zwartebroek). 

Stichting Kinderopvang Hoevelaken ( voor basisschool ‘De Spreng’ in Hoevelaken). 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur of met één van de organisaties voor BSO. 

 

Onze school heeft contacten met Chr. kindercentrum Terbroek 

Chr. Kindercentrum ‘Terbroek’ 

p/a Rondweg 7 

3785 LB Zwartebroek 

06-45866579  
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18. protocol sociale media 
Het Anker is zich ervan bewust zijn dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en 

de leefomgeving van haar leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden zoals o.a. omwonenden en 

de gemeente. 

Het Anker ziet het als haar verantwoordelijkheid om kinderen te leren de voordelen van sociale media te benutten 

alsmede de nadelen bespreekbaar te maken. Bovendien zien wij de kansen die sociale media bieden om de school te 

profileren in haar markt en om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken. 

Het Anker biedt haar leerkrachten voldoende mogelijkheid (tijd, budget) om kennis van sociale media en de manier 

waarop deze ingezet kan worden in de leerontwikkeling, op peil te houden. 

 

18.1 profilering 

1. Het Anker zet berichtgeving op sociale media in met het doel om positieve informatie te verspreiden over de 

(activiteiten) van de school of organisatie; 

2. Het Anker monitort sociale media actief om de ervaringen van leerlingen en andere belanghebbenden met de 

school te vernemen; 

3. Het Anker gaat naar aanleiding van deze ervaringen ‘in real life’ in gesprek om, waar mogelijk, de goede punten te 

versterken en de zwakke te verbeteren. Behalve in geval van onjuistheden wordt op negatieve discussies niet 

gereageerd via sociale media; 

4. Het Anker vraagt toestemming van ouders voor het publiceren van foto-, film- en geluidsopnamen van school 

gerelateerde situaties (projectweek, schoolreisje etc.) op sociale media; 

 

18.2 curriculum 

1. Het Anker verwacht van haar leerkrachten dat zij over voldoende kennis beschikken om de leerlingen de benodigde 

sociale media vaardigheden aan te leren die waardevol zijn voor het leerproces; 

2. Het Anker integreert sociale media waar mogelijk in de lessen en gebruikt deze o.a. om contact te leggen met 

experts en om in te spelen op actualiteit; 

3. Het Anker geeft, waar mogelijk en noodzakelijk,  ruimte om de leerlingen zelf de mogelijkheden van sociale media te 

laten ervaren; 

4. Het Anker moedigt leerlingen aan om tijdens de lessen actief gebruik te maken van sociale media voor zover het 

gebruikt wordt voor het leerproces; 

 

18.3 communicatie 

1. Het Anker zet eventueel mogelijk op termijn, sociale media in om de dialoog met belanghebbenden aan te gaan, 

met als doel betere informatieverstrekking, het verhogen van ouderparticipatie en betrokkenheid van de buurt; 

2. Het Anker biedt de mogelijkheid om medewerkers en leerlingen over school gerelateerde onderwerpen te 

publiceren, voor zover er rekening mee wordt gehouden dat geen informatie verspreid wordt over derden die 

daar geen toestemming voor hebben gegeven; 

3. Het Anker onderzoekt de mogelijkheden om haar medewerkers sociale media te laten gebruiken om leerlingen te 

informeren over school gerelateerde onderwerpen als opdrachten, roosterwijzigingen en activiteiten; 

4. Het Anker laat de inzet van sociale media door medewerkers over niet school gerelateerde onderwerpen met de 

belanghebbenden over aan de inschatting van de leerkracht. Onze medewerkers zijn zich hierbij bewust dat zij 

ambassadeurs zijn van onze school, de integriteit van de berichtgeving op sociale media is essentieel en 

vanzelfsprekend; 

5. Het Anker respecteert de vrijheid van meningsuiting van al haar medewerkers. In het geval dat de medewerker 

communiceert via sociale media vanuit zijn/haar professie, wordt kenbaar gemaakt dat dit gebeurt als leerkracht en 

namens de school. 

 

 


