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Woord vooraf 
 

Hierbij ontvangt u de schoolgids voor het schooljaar 2021 – 2022. 
Naast de algemene jaarlijkse gegevens vertellen wij u als team in deze schoolgids belangrijke zaken 
over de werkwijze en de sfeer op school en welke resultaten we met ons onderwijs willen bereiken. 
We vinden dit belangrijk, omdat uw kind een aanzienlijk deel van zijn kinderleven op de basisschool 
doorbrengt. 
 
Deze gids is bedoeld voor ouders/verzorgers waarvan de kinderen al onze school bezoeken, maar 

ook voor ouders/verzorgers die nog een basisschoolkeuze moeten maken. We hopen dat deze gids 
voor hen aanleiding zal zijn om nader met ons te komen kennismaken. 
 
We proberen in deze gids volledig te zijn, maar houden alles wel zo beknopt mogelijk. Indien u 
meer informatie wenst, bent u altijd welkom op onze school, waar de directeur en leerkrachten u 
verder kunnen helpen.  
Op onze website: https://dezaaier-pcbovoorst.nl/ staat veel informatie die u tot dienst kan zijn. 

 

Ook ligt het schoolbeleidsplan 2019-2023, jaarplan 2021-2022, kleuterbeleidsplan, KiVa protocol, 
het ondersteuningsplan en de onderwijsplannen op school ter inzage indien u op zoek bent naar 
onderwijs specifieke informatie. Ouders/verzorgers die starten bij de kleutergroep ontvangen nog 
een apart kleuterinformatieboekje. 

 

 

 

 
Namens het team van CBS De Zaaier 
Teuge, augustus 2021 
Annemarie Balster 
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Uitgangspunten  

 

Waar we voor staan 

Om te beginnen willen we heel kernachtig zeggen waar het op onze school om draait. 
Ons motto is: “CBS De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen’’. 
 
We willen dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat, met een goed gevoel thuiskomt, op 
school zoveel mogelijk leert en ook leert hoe we met elkaar mogen omgaan. Naast kennis willen we 
de kinderen ook vaardigheden leren. We werken aan een veilige en fijne sfeer in de groepen en in 
de school als geheel. We denken dat een sfeer van veiligheid en vertrouwen de basis is voor de 

kinderen om goed te kunnen presteren. Deze goede sfeer proberen wij onder andere te bereiken 
door kinderen serieus te nemen. Door middel van gesprekken wordt de week geëvalueerd en wordt 
met elkaar overlegd wat er goed ging en wat er anders en beter zouden kunnen/moeten. Hierdoor 
wordt de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen gestimuleerd. Ook 
houden we in onze lessen rekening met het feit dat niet alle kinderen op eenzelfde manier leren. 
We proberen aan te sluiten bij de eigen persoonlijkheid van het kind door in te spelen op de 

verschillende manieren waarop mensen (kinderen dus ook) leren.  

 
Dit geeft aan dat wij op onze school de komende jaren steeds meer rekening houden met de 
verschillen tussen kinderen.  
 
Onze teamdrijfveren om dit te bereiken zijn onze kernwaarden: samen, vertrouwen, passie en 
plezier. 

 
“CBS De Zaaier” is een moderne, open, christelijke basisschool. We geven ons onderwijs vanuit een 
open christelijke levensovertuiging, met de Bijbel als inspiratiebron. Dit is onze basis en deze 
bepaalt de waarden en normen in de omgang met elkaar. Iedereen die zich thuis voelt bij onze 
manier van leren en werken is welkom op onze school. Ook kinderen van ouders/verzorgers die 
geen christelijke achtergrond hebben, maar zich wel aangetrokken voelen tot de manier van werken 
in het christelijk onderwijs, zijn van harte welkom. Van ouders/verzorgers die hun kind bij ons op 

school aanmelden, vragen we onze uitgangspunten te respecteren en hiervoor te tekenen. 
 

Ons gebouw 

Sinds 2006 werken we in ons huidige gebouw aan de Blériotstraat. We zijn erg trots op ons mooie 
gebouw. De school heeft vier lokalen aan de straatzijde, één lokaal aan de pleinzijde en één lokaal 
op de verdieping. In het gebouw is ook de Voor Schoolse Opvang (VSO) en Buiten Schoolse Opvang 
(BSO) gehuisvest. Daarnaast hebben we de beschikking over een speel-leerplein, een ruime 

gemeenschapsruimte en een buitenlokaal, waar de kinderen ongestoord kunnen werken.    
     
De architect van het gebouw heeft ook een verdieping gerealiseerd, waar naast diverse 
werkplekken voor kinderen we ook een ruimte hebben voor technieklessen, 
handvaardigheidslessen, handwerken, muziek enz. Doordat de school is verbonden met de 
naastgelegen gymzaal, kunnen we op een soepele manier gebruik maken van de sportfaciliteiten. 

Aan de achterzijde van het gebouw is het terrein van de Zandenhof. Dit terrein gebruiken we ook 
voor schoolactiviteiten: in pauzes kunnen de kinderen op een deel van het terrein (onder toezicht) 
spelen en er vinden ook lesactiviteiten plaats. Wekelijks helpen er kinderen op het 
kinderboerderijtje ’t Beestenboeltje bij voer- en schoonmaakwerkzaamheden. Ook de moestuin 
heeft een plek in ons onderwijs. Elke donderdag (m.u.v. wintermaanden) werken de kinderen in 

een roulerend schema in de tuin. 
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Hoe we werken 
 
Op De Zaaier werken we met het onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen.  

 
In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De 
basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van 
werken, kunnen we groep overstijgend werken en kunnen we nog beter aansluiten bij de specifieke 
onderwijsbehoefte van ieder kind. 
 

Het jonge kind op CBS De Zaaier   

Wij vinden het belangrijk dat wij aansluiten op wat ‘het jonge kind’ nodig heeft. Het is al lang 
duidelijk dat het jonge kind anders leert. Kinderen tot ongeveer hun 7e levensjaar leren vooral 

informeel: spontaan, via spel en ontdekken en interactief. Kinderen maken rond het 7e levensjaar 
een ontwikkeling door van informeel leren naar formeel leren. Hierbij wordt het schoolse leren 
verstaan waarbij de leeractiviteit leidend is en waarbij er theoretischer wordt geredeneerd. 
Kinderen in de informele fase hebben een andere onderwijsbehoefte dan kinderen die al in de 

formele fase zitten. We willen tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind. 
 
Bij het leren in de onderbouw speelt de leerkracht een cruciale rol. De leerkracht zoekt de 

verbinding tussen het leren en het doelgerichte spel en stemmen het onderwijs af op de zone van 
de naaste ontwikkeling. Dat wil zeggen dat kinderen in activiteiten betrokken raken en dat die hen 
uitdagen om meer te willen dan ze op dat moment zelfstandig aankunnen. Hierbij is de leerkracht 
essentieel om in te schatten wat de volgende stap in de ontwikkeling van het kind is. Hierdoor is 
kennis van doelen en leerlijnen essentieel. Concreet betekent dit dat in het doelgerichte spel of in 
een activiteit duidelijk wordt welke interventies nodig zijn (Pompert, 2017). 
 

Groep 1 t/m 3  

Jaarlijks kijken wij hoeveel leerlingen er in groep 1 t/m 3 zitten en op basis daarvan formeren we 

een groep 1/2 en 2/3 of een groep 1/2 en 3. Komend schooljaar werken we met een groep 1/2 en 
een groep 3. Ons motto daarbij: ‘Samen waar het kan, apart waar het moet’. Wij vinden het 
belangrijk dat er een nauwe samenwerking tussen groep 1, 2 en 3.  
 

Thematisch werken 

In de onderbouw wordt thematisch gewerkt. We stimuleren hierbinnen het zelf ontdekkende en 
onderzoekende leren bij de kinderen. In leerjaar 1 t/m 3 staat elke periode één thema centraal 
waarin betekenisvolle activiteiten worden aangeboden om doelen te leren beheersen. Thema’s die 
ieder jaar terugkeren zijn: Sinterklaas, Kerst en Pasen. Binnen deze thema’s komen alle 
ontwikkelingsgebieden aan de orde: 

- taal-/denkactiviteiten; 

- lees-/schrijfactiviteiten;   
- reken-/wiskundeactiviteiten; 
- constructieve en beeldende activiteiten;     
- spel, drama, muziek en beweging; 
- wereld oriënterende activiteiten; 
- godsdienstige vorming. 

 

We werken in leerjaar 1 en 2 doelgericht waarbij het spel centraal staat. Er wordt geleerd in een 
betekenisvolle leeromgeving. Alle ontwikkelingsgebieden komen spelenderwijs aan bod. We bieden 

de activiteiten zowel aan in de kring als in kleine groepjes in de hoeken, aansluitend bij de 
ontwikkelingsfase van de kinderen.  
Daarbij worden veel concrete materialen ingezet die passen bij de ontwikkelingsfase. Per periode 
worden doelen bepaald op basis van de doelen van het jonge kind zoals die door het (Stichting 

LeerplanOntwikkeling) SLO beschreven zijn. In een ontwerpschema worden de doelen gekoppeld 
aan de ontwikkelingsgebieden.  
Voor het aanleren van specifieke taal-/lees- en rekenvaardigheden gebruiken we de methodes 
(CPS-mappen) voor ‘Fonemisch Bewustzijn’ en ‘Gecijferd Bewustzijn’.  
 
In leerjaar 1 en 2 wordt er gericht geobserveerd om de ontwikkeling van de kinderen goed te 
kunnen volgen. Hiervoor gebruiken we de methodes ‘DORR’ en ‘ZIEN!’ De doelen van leerjaar 2 

worden waar mogelijk verbonden aan de doelen van leerjaar 3.  
 
Dagprogramma 
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Elke ochtend ziet er zoveel mogelijk hetzelfde uit. Door te werken met een duidelijke structuur, 

weten kinderen waar ze aan toe zijn en versterken we het veiligheidsgevoel en raken kinderen snel 
vertrouwd met school. Om de structuur voor de kinderen inzichtelijk te maken gebruiken we een 
dagritmebord. Hiermee bekijken we de structuur van de week; we kijken welke dag het is, maar 
kijken ook naar de dag van gisteren en morgen en bijzonderheden in de week. Met behulp van de 

dagritmekaarten bespreken we wat we deze dag achtereenvolgens zullen gaan doen.  
Reken- en taalactiviteiten hebben een vaste plaats op het rooster.  
Schoolbreed wordt er dan op dezelfde momenten aan taal, lezen en rekenen gewerkt. 
In de middagen wordt er aandacht besteed aan wereldoriënterende activiteiten, muziek, dans, gym, 
creatieve vorming en drama.  
 
Inloop: 

Elke ochtend starten we in groep 1 en 2 met een spelinloop. De inloop is bedoeld om te starten met 
een taakje aan tafel. Tijdens de inloop kunt u uw kind in de klas brengen en aan het werk zetten 
met het werkje aan tafel. We gaan ervanuit dat alle ouders om 8.30 uur de klas hebben verlaten. 
Nadat de ouders weg zijn werken de kinderen nog 20 minuten door aan deze activiteit. 
 

De speel- en werkles: 

Tijdens de speel- werkles zijn de kinderen verdeeld over verschillende activiteiten: spelen met 
ontwikkelmateriaal in de rekenhoek of taalhoek, werken aan een knutselwerkje of kiezen van het 
planbord om vervolgens te gaan spelen in een hoek. Met behulp van het kiesbord kiezen de 
kinderen zelfstandig wat ze willen gaan doen. 
Er kan gespeeld en gewerkt worden in het lokaal en op het speel-leerplein. Op lange dagen hebben 
de kinderen twee keer op een dag een speel- en werkles. 

 
 
Eten en drinken 
Aan het eind van het spelen en werken in de ochtend is het tijd voor het eten en drinken. 

Om 12.00 uur lunchen de kinderen op school in de eigen groep met hun eigen meegebrachte lunch. 
 
Buiten spelen: 
Buiten spelen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma van leerjaar 1 en 2. Op lange 
dagen spelen de kinderen in de ochtend, na de lunch en in de middag buiten. 

 

Kleuters; leerjaar 1 en leerjaar 2: 
Jongste, middelste en oudste kleuters zitten bij elkaar in de klas. Kinderen zitten anderhalf tot 
tweeënhalf jaar in de kleutergroep. Dit is afhankelijk van de geboortedatum, cognitieve en sociaal 
emotionele ontwikkeling van het kind. Als er los van de geboortedatum wordt verkort of verlengd 
zal dit altijd in goed overleg met ouders/verzorgers gaan. De school neemt de eindbeslissing 
volgens een vaststaande procedure, die staat beschreven in het ondersteuningsplan. Een 
beleidsdocument dat uiteraard voor u ter inzage ligt, mocht daar de behoefte aan zijn. 

 
In leerjaar 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan en is er veel aandacht voor 
gewoontevorming, regelmaat en vooral voor sociale vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen zich prettig voelen en met plezier naar school gaan.  
Leren gebeurt vooral door spelen en spelenderwijs ontdekken en omgaan met materialen.  
Dit gaat in leerjaar 2 door, maar hier heeft de leerkracht een nog meer sturende rol. 
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In leerjaar 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereidend zijn voor het leren lezen, 
schrijven en rekenen in leerjaar 3. Zo is er een lees-, taal-, tel-, schrijf- en computerhoek, waarin 
de kinderen kunnen werken. Het met elkaar omgaan, het sociale element, samen overleggen, 
zingen, groepswerk en ontdekkend leren vinden wij erg belangrijk.  

Er is extra aandacht voor taal, omdat dit de basis is voor heel veel andere gebieden. 
   
De groep zal regelmatig m.b.v. een onderwijsassistent gesplitst worden om zo goed aan te kunnen 
sluiten bij de onderwijsbehoeften van de verschillende groepen en individuele leerlingen in de 
kleutergroep.  
 
Alle kinderen van groep 1,2 en 3 komen via de onderbouw ingang binnen.  

 
In het informatieboekje voor groep 1 en 2 van De Zaaier kunt u meer lezen over het reilen en 
zeilen van onze kleutergroep(en). Dit boekje is op school verkrijgbaar en via de site te downloaden. 
 
Leerjaar 3 

In het 3e leerjaar (groep 3) vinden we het belangrijk dat er stapsgewijs kennis wordt gemaakt met 

het ‘schoolse leren’. We kiezen ervoor om ook in groep 3 thematisch te werken waarbij het spel nog 
steeds een onderdeel van het leren is. De kernvakken; rekenen, spelling en lezen worden 
aangeboden aan de hand van de methodes Wereld in Getallen, Veilig Leren Lezen en Staal. Dit 
wordt zoveel als mogelijk aangesloten op het centrale thema. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van 
het Expliciete Directe Instructie model (EDI). Tijdens het inoefenen van de vaardigheden wordt 
gebruik gemaakt van diverse werkvormen en verwerkingsvormen. In groep 3 wordt in de loop van 
de tijd steeds meer gewerkt op het platte vlak. Er wordt geleerd om meer op abstract niveau te 

kunnen leren. Naast de verwerking op het platte vlak kan een deel van de verwerking plaatsvinden 
in de hoeken om op die manier te blijven leren in het spel. In leerjaar 3 wordt de ontwikkeling 
gevolgd aan de hand van de methodetoetsen en de methode onafhankelijke toetsen van Cito. Ook 
wordt geobserveerd in het spel om hierin ook de ontwikkeling te volgen.  
 

Groep 4 t/m 8 

De kinderen krijgen vanaf groep 4 een dag-weektaak (of zichtbaar op het bord) waarop ze kunnen 

zien wat van hen verwacht wordt. Het werken met de weektaak mondt in groep 6, 7 en 8 uit in het 

zelf kunnen plannen van hun werk. De kinderen werken in groep 7/8 met een agenda. 
 
De leerstof vanaf groep 3 ligt meer vast in de methodes die we gebruiken voor de verschillende 
schoolvakken. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met de actualiteit en de belevingswereld 
van de kinderen. We kijken ook sterk naar de ‘leerlijnen’ die ons vertellen welke leerstof op welk 

moment in de ontwikkeling van kinderen aangeboden moet worden. 
 
Vanaf groep 5 gaan de kinderen aan de slag met aardrijkskunde en geschiedenis. Voor 
wereldoriëntatie gebruiken we de methodes Brandaan (aardrijkskunde) en Meander (geschiedenis). 
Brandaan en Meander zetten sterk in op kennis, o.a. het besef van tijd via een tijdsbalk. Ook leren 
we kinderen zelf zaken te ondernemen, door met en van elkaar te leren en door na te denken. 
Leren als een sociaal proces. Natuuronderwijs geven we vooral in de praktijk d.m.v. ‘t 

Beestenboeltje, projectweken, excursies en school t.v. 
 
In groep 7 en 8 ligt steeds meer nadruk op het zelfstandig werken en heeft het werken met 
weektaken een prominente rol. Kinderen leren hun eigen werk in te delen.  

 
Verderop in deze schoolgids volgt een overzicht van de vakgebieden die op onze school aan de orde 
komen.  

 

‘Oud leert jong en jong leert oud’ – ‘Handen uit de mouwen’ 

Een belangrijk onderdeel van ons onderwijsleerproces is de ‘creamiddag’ van groep 5-8 op de 
donderdagmiddag. Op deze middagen leren we de kinderen o.a.: 

- ‘keukelen’ koken (+ 1x per maand koken voor 24 dorpsbewoners); 
- werken in de moestuinen van school; 
- handwerken; 
- techniek; 
- ICT vaardigheden; 
- ‘Tuintelen’ (tuinieren in de moestuin);  
- programmeren; 
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- timmeren & zagen; 

- tekenen; 
- schilderen; 

 

We hebben hiervoor een goede samenwerking met de bewoners uit het dorp. 

 

Groep 4 heeft op donderdagmiddag een eigen ‘creamiddag’.  

Groep 1, 2 en 3 heeft het creatieve lesaanbod geïntegreerd in de dagelijkse lessen binnen het 

lopende thema. 
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Overzicht van de lesmethoden 
 

Godsdienstige ontwikkeling   

De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong in het geloof in God en de Bijbel. Ons onderwijs is 
daardoor niet neutraal, maar betrokken op de mens en de wereld. Dit komt tot uitdrukking in de 
omgang met elkaar, in de keuze van leermiddelen en de sfeer die er heerst op school. Elke 
schooldag is er plaats voor een lied en/of gebed. Enkele malen per week vertellen we een 
Bijbelverhaal in de context van een actueel thema. Ook komen er onderwerpen ter sprake die mede 
het wereldbeeld van het kind vormen. Daarbij klinkt een aantal uitgangspunten door: mensen 
mogen steunen op God, mensen verdienen waardering en mensen zijn geboren om in vrijheid te 

leven.  
 

We geven les a.d.h.v. de methode Trefwoord. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van 
kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen 
na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. 
 

Technisch lezen 

Wij zijn ons ervan bewust dat het geven van effectief leesonderwijs een noodzaak is.  

 

Kinderen moeten goed leren lezen, omdat hun leesvaardigheid de meest cruciale 

voorwaarde is voor succes in de huidige en toekomstige samenleving.  

 

Als leerlingen niet goed leren lezen, zijn ze begrensd in hun mogelijkheden op allerlei terreinen. 

Bovendien hebben ze dan vaak een lager zelfvertrouwen en een lagere (leer)motivatie. De 
mogelijkheden van een niet goed lezende leerling zijn beperkt voor het hoger onderwijs en voor 
veel beroepen, omdat daar een sterk appèl op de leesvaardigheid wordt gedaan. Goed leren lezen is 
dus zowel belangrijk voor de leerlingen, als voor de samenleving.  
 

In groep 3 leren de leerlingen m.b.v. de methode Veilig Leren Lezen (KIM versie) letters en 
eenvoudige woorden en zinnen en de belangrijkste leestekens lezen m.b.v. een goed opgebouwde 
leerlijn en instructie. 

 

In groep 4 t/m 6 werken we met de methode Karakter. De leerlijn uit deze methode is voor ons 
leidend. Karakter biedt een doorgaande leerlijn lezen welke is gebaseerd op de leerlijn vanuit het 
SLO. De lessen van Karakter zijn gebaseerd op de volgende drie leerlijnen: 

1. Leerlijn technisch lezen 
2. Leerlijn vloeiend lezen 
3. Leerlijn leesbevordering en literatuureducatie  

 

Aan de hand van deze methode kunnen we nog beter differentiëren en toe komen aan de 
individuele onderwijsbehoefte van elk kind. Vanuit deze gedachte beschikken wij op school ook over 
een dyslexieprotocol. 
 
In groep 7 en 8 ligt de nadruk op vloeiend lezen. In deze groepen wordt zonder methode gewerkt 
met focus op de leerlijn. Er wordt gewerkt met verschillende leesvormen.  

 
Wij werken vanuit het concept ‘horizontaal lezen’. Groep 3 t/m 8 start de dag allemaal met lezen.  

De risicolezers krijgen drie keer per week extra leestijd middels de methodiek ‘RALFI’. 
 
Net als het voorgaande jaar willen we het zelf lezen 
bevorderen door middel van het promoten van boeken in 
de school op een speciaal daarvoor ingerichte plaats, door 

actief aandacht te besteden aan de Kinderboekenweek, de 
voorleesdagen, projecten vanuit de bibliotheek op school 
en door het brengen van een bezoek aan de bibliotheek. 
 

Groep 1 t/m 3 brengt een bezoek aan de bibliotheek in 

Twello. Groep 4 t/m 8 krijgt een schrijversbezoek tijdens 

de Kinderboekenweek.  
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Begrijpend lezen 

Begrijpend lezen wordt op De Zaaier volgens de principes van Close Reading in combinatie met het 
EDI-model (Effectieve Directie Instructie) gegeven. De lessen Close Reading en de lessen 

Nieuwsbegrip in combinatie met het EDI-model vormen de kern van het begrijpend leesonderwijs. 
Close Reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe 
tekst centraal staat en kinderen op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, 
aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren en 
reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die hierbij centraal staan. 
 

In groep 1/2 worden de eerste vaardigheden voor begrijpend lezen, namelijk het begrijpend 
luisteren, bijna dagelijks geoefend met behulp van het interactief voorlezen, CPS-map begrijpend 
luisteren en woordenschat. Daarnaast staat er in groep 1/2 een (prenten)boek centraal waar ook 
volgens de principes van Close Reading les wordt gegeven met veel actieve werkvormen. Er is 
minimaal drie keer per week 20 minuten aandacht voor begrijpend luisteren. Dit kunnen drie 
sessies Close Reading zijn of het interactief voorlezen van een prentenboek of informatieve tekst. 
 

In groep 3 wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen en luisteren (leesbegrip in 

samenhang met woordenschat). Er zijn drie lessen Close Reading per thema. Er worden 
verschillende tekstsoorten gebruikt. Het eerste half jaar in groep 4 maken we gebruik van Close 
Reading en voorgelezen teksten. Na de herfstvakantie gaan de kinderen aan de slag met het zelf 
lezen van teksten.  
 
Vanaf groep 4 wordt 2 keer per week aandacht besteed aan begrijpend lezen. In groep 4 wordt in 

het eerste halfjaar gewerkt aan begrijpend lezen en luisteren d.m.v. lessen Close Reading en 
interactief voorlezen. In het tweede half jaar komt daar Nieuwsbegrip bij. In groep 5 t/m 8 wisselt 
Nieuwsbegrip en een eigen gekozen tekst zich af.  
 
We werken met de methode Nieuwsbegrip XL, een methode waarbij leerlingen een tekst lezen over 
een actueel onderwerp. Aan deze actuele tekst zijn woordenschat- en leesbegripsoefeningen 
gekoppeld. Met behulp van 7 strategieën, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze het 

beste werken, leren de kinderen inzicht te krijgen in de tekst, zodat ze dat ook kunnen toepassen 
op andere teksten die ze tegenkomen. In elke klaslokaal hangen deze strategieën goed zichtbaar 
voor de leerlingen. 

 

Nederlandse taal 

Taal is een instrument dat kinderen in bijna alle dagelijkse situaties nodig hebben.  
Het gaat hierbij niet alleen om het foutloos schrijven, taal is een vorm van communicatie. Heel veel 
aandacht is er dan ook voor mondeling taalgebruik, luisteren (kringgesprekken en spreekbeurten) 

en het schrijven van teksten (opstellen, verhalen en werkstukken). Vanaf groep 3 
is er m.b.v. de methode Veilig Leren Lezen (Kim versie), veel aandacht voor 
spreken en luisteren, functioneel schrijven, spelling en woordenschat.  
 
Vanaf midden groep 4 t/m groep 8 wordt er gewerkt met de methode Staal, waarin 
veel aandacht wordt besteed aan woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid, 
taalverzorging en taalbeschouwing. Deze methode heeft ook een afzonderlijke leergang spelling die 

uitgaat van de methodiek van Jose Schraven. Vanaf midden groep 3 t/m groep 8 wordt gewerkt 
met de spelling methode. Er is op onze school een taalcoördinator actief, Marjolein Nijland, die o.a. 
de kwaliteit van het taalonderwijs bewaakt. 
 

Rekenen 

We willen graag dat als een kind de basisschool verlaat, het voldoende vaardigheden heeft 
opgedaan om in het dagelijkse leven goed te kunnen functioneren.  
 
In de kleutergroep wordt de basis al gelegd voor deze vaardigheden. Zij maken op basis van de 

doelen van het SLO een keuze uit activiteiten uit de methodes: Schatkist, Wereld in Getallen, CPS-
map Gecijferd Bewustzijn. 
 
In de groepen 3 t/m 8 wordt sinds september 2021 gewerkt met de methode Wereld In Getallen 5. 
Kinderen leren goed rekenen met de methode Wereld in Getallen, daar staat de rekenmethode voor 
groep 1 t/m 8 al jaren om bekend. De methode is opgebouwd volgens de beproefde 
dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Hiermee geven we elk 

kind gegarandeerd (waar nodig op eigen niveau) een goede rekenbasis! 
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De kinderen leren ook verwoorden wat ze doen, waardoor ze meer (wiskundig) inzicht krijgen. 
Naast de methode wordt er in alle groepen veel tijd vrij gemaakt voor het automatiseren van de 
tafels, sommen onder de honderd en eenvoudige deelsommen. Dit is een vast onderdeel (elke 
lesdag) in het lesprogramma.  
In groep 3 wordt er voornamelijk gewerkt vanuit leerdoelen in een rekencircuit. Hierin leren de 
kinderen spelenderwijs. Daarnaast wordt er gewerkt in een werkboek om ook het schrijven van 

cijfers goed onder de knie te krijgen.  
In groep 4 en 5 werkende leerlingen op papier en kunnen ze vervolgens adaptief werken in de 
online omgeving op het Chromebook.  
De groepen 6-8 verwerken de leerstof voornamelijk digitaal en waar nodig op papier.  
 

Er is een rekencoördinator op onze school actief, Frank Jansen, die o.a. de kwaliteit van het 
rekenonderwijs bewaakt. 
 

Schrijven 

We gebruiken in groep 2 t/m 8 de schrijfmethode Pennenstreken. In groep 2 gebruiken we als 
voorbereiding op het schrijven ook Schrijfdans, hiermee worden schrijfpatronen geoefend. De 

kinderen wordt verder een goede pengreep en schrijfhouding geleerd. In groep 3 worden de 
lusletters aangeleerd, bovendien worden er ook nog regelmatig schrijfpatronen geoefend. In groep 
4 leren de kinderen hoofdletters schrijven en worden de lusletters verder geautomatiseerd. 
In groep 5 t/m 7 wordt nog regelmatig geoefend met lus- en hoofdletters en komt ook het schrijven 
van andere lettervormen (kalligrafie en blokschrift), evenals het op tempo schrijven aan de orde. 
Ook over het schrijven met losse letters zijn afspraken gemaakt. 
 

Er is een beleidsdocument over het gebruik van potloden, vulpennen, rollerballen en ballpoints. 
Kinderen krijgen tussen de leerjaren 4 en 8 één pen. Indien de pen kapot is, kan een nieuwe pen 
voor 2 euro worden aangeschaft bij de directeur van de school. 
 

Wereldoriëntatie 

Geschiedenis 

Brandaan is een lesmethode die is afgestemd op de beleving van de kinderen. De methode is heel 

gestructureerd en heeft een duidelijke doorgaande leerlijn. Brandaan leert kinderen om personen 
en gebeurtenissen een plek in de tijd te geven. Op een uitdagende manier leren ze de samenhang 
tussen verleden, heden en toekomst. 
 

Brandaan kent een thematisch-concentrische opbouw en is opgebouwd uit 10 hoofdthema’s. Elke 
les heeft 4 stappen in het lesboek en 4 stappen in het werkboek. Dit is heel herkenbaar voor 
kinderen. Elk hoofdstuk sluit af met ‘dit weet ik nu’ zodat de leerling weet of hij/zij alles begrepen 
heeft. 
 
De beeldondersteuning in Brandaan past volledig bij de hedendaagse beeldcultuur waarin kinderen 
leven. De spannende verhalen staan in begrijpelijke taal voor het juiste leerjaarniveau.  

 
De verplichte canon en het actief burgerschap zijn overzichtelijk opgenomen in de methode en 
hiermee voldoen we ruimschoots aan de kerndoelen. 
 
Brandaan heeft een sterke koppeling met de lesmethode ‘Meander’ die wij gebruiken voor 

aardrijkskunde. 

 

Aardrijkskunde 

Voor aardrijkskunde gebruiken wij de lesmethode Meander. Meander laat kinderen de wereld 
ontdekken.  
 

Het is een bijzonder complete methode vanwege het prachtige beeldmateriaal, de spannende 
verhalen en de begrijpelijke teksten. Er is een lesprogramma van 25 weken dat laat zien dat 
aardrijkskunde overal in ons dagelijks leven aanwezig is. Meander leert kinderen echt om zich heen 
kijken en daagt uit om de betekenis en samenhang van alledaagse dingen te zien. 
Meander heeft een sterke koppeling met ‘Brandaan’. Topografie en aardrijkskunde worden apart 
behandeld en getoetst. 
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Natuur 

Natuuronderwijs geven we vooral in de praktijk door middel van excursies, projectweken, de 

bezoeken aan ’t Beestenboeltje, het werken in de moestuin en het tv-programma ‘Nieuws uit de 

natuur’. 

 

Verkeer 

We vinden het belangrijk dat kinderen op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer 
kunnen deelnemen. We gebruiken daarvoor op school de lesmaterialen van Veilig Verkeer 
Nederland. In groep 7 of 8 (om het jaar) doen de kinderen mee aan het landelijke verkeersexamen 
en gaan we ook naar Twello toe voor een praktische toets. (Het afnemen van dit landelijk 
verkeersexamen is afhankelijk van de gemeente Voorst.) 

Het eerstvolgende verkeersexamen vindt in schooljaar 2022-2023 plaats.  
 

Engels 

In groep 1 t/m 8 wordt Engels gegeven. We werken vanaf 
schooljaar 2019-2020 in alle groepen met de methode ‘Join in’. 

Engels staat als een apart vak op het programma, maar het kan 
ook aangeboden worden binnen de thema’s die gekoppeld zijn 
aan andere leer- en ontwikkelingsgebieden.  

 
De woordenschat wordt in de onderbouw systematisch 
opgebouwd door het gebruik van liedjes, spel, drama, verhalen 
en Total Physical Response (TPR). Daar komen geen 
woordenrijtjes en grammaticaregels aan te pas. De technische taalbeheersing staat niet centraal, 
maar het communiceren. De nadruk ligt bij de jongste kinderen op het luisteren en begrijpen, het 
spreken komt later pas. Ook in de bovenbouw staat de communicatie centraal.  

 
De classroom language is Engels. Het is de bedoeling om als leerkracht de hele les Engels te praten. 
Engels is de voertaal. Het gebruik van Engels als voertaal draagt bij aan een hogere en meer 
natuurlijke beheersing van de taal door leerlingen.  
 

Expressieactiviteiten 

We vinden het belangrijk dat kinderen naast ‘leervakken’ ook de mogelijkheid krijgen om creatief 
bezig te zijn. We besteden tijdens zogenaamde ‘creamiddagen’ veel aandacht aan tekenen, 

handvaardigheid, schilderen, koken, tuinieren, drama, handwerken en muzikale vorming.  
 

Lichamelijke ontwikkeling 

De kinderen van groep 1 en 2 spelen elke dag buiten. Daarnaast gaan ze in één keer in de week 
naar de gymzaal.  
 
In groep 3 t/m 8 werken we vanuit de methode ‘bewegen samen regelen’, kiezen een activiteit 
vanuit de spelkasten van MobieZ of kiezen een activiteit uit het Basisdocument 
Bewegingsonderwijs. De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan per week 60 tot 75 minuten naar de 

gymzaal. Vier leerkrachten zijn gespecialiseerd in bewegingsonderwijs. 
 
Het is van belang dat uw kind goede gymkleding en gymschoenen heeft en meeneemt. 
Jaarlijks wordt er voor de hele school een sport- en spelmiddag georganiseerd. We combineren dat 

met de Koningsspelen. Voor de groepen (6) 7 en 8 is er elk jaar het gemeentelijke 
schoolvoetbaltoernooi.   
 

In de zomerperiode krijgen de midden- en bovenbouwgroepen regelmatig gymlessen op het veld 
achter de school. 
 

KIVA – sociaal emotionele ontwikkeling  

KIVA is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid 

en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert 
de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de 
sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de 

groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij 
er een fijne school van!’ 
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De KiVa-aanpak werkt! KiVa is goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut. Het 

meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale 
veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen 
waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de 
Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa: 

• het school- en leerklimaat sterk verbetert; 
• de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert; 
• het welbevinden van de leerlingen verhoogt; 
• effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief); 
• depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert; 
• leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen 

 

Meer informatie kunt u vinden op www.kivaschool.nl  
   

Burgerschap 

Sinds 1 februari 2006 zijn we als school verplicht om in ons onderwijs aandacht te besteden aan 
actief burgerschap en sociale integratie. Hieronder wordt verstaan dat kinderen met 

maatschappelijke activiteiten in aanraking komen, zoals de bibliotheek en musea. Wij vinden het 

ook belangrijk dat de kinderen leren kennismaken met andere culturen en godsdiensten.  
 

Bij burgerschap en sociale integratie hoort ook het zich veilig voelen binnen de school.  

Hiervoor hebben wij een actueel antipestprotocol opgesteld die u op onze website kunt lezen.  
Tevens werken wij bij KiVa rondom een thema per maand en hebben wij op school een 
vertrouwenspersoon (zie contactgegevens).  
 

Ook leren we de leerlingen dat ze zich verantwoordelijk voor elkaar en ook voor hun leefomgeving 
mogen voelen.   
 

Project 

Twee keer per jaar werken alle kinderen gezamenlijk aan een project. Tijdens zo’n project staan 
veel dagelijkse activiteiten in het teken van dit project.  
 

Dit schooljaar zullen we in oktober 2021 werken rond het thema van de Kinderboekenweek:  
Het tweede project zal over een wereld oriënterend thema gaan en zal in het voorjaar van 2022 
zijn. De invulling hiervan is nog niet bekend. Wij zullen u hierover informeren via de nieuwsbrief en 
Parro. 
 
Bij alle openingen/afsluitingen nodigen we u uit om te kijken hoe de kinderen met het thema aan 

het werk zijn geweest (zie jaarkalender 2021-2022). 
 

Computer - Chromebooks 

Op onze school krijgen de kinderen de 
gelegenheid kennis te maken met de computer 
met behulp van een eigen Chromebook. De 
Chromebooks worden ingezet ter ondersteuning 

van het onderwijs. In 2018 is er flink geïnvesteerd 
in ICT en heeft elke leerling vanaf groep 3 een 
‘eigen’ Chromebook. Hierop wordt adaptieve 

software gebruikt waarbij de leerlingen meer 
oefenstof op maat krijgen aangeboden. 
 
Voor alle groepen zijn programma’s opgenomen 

binnen MOO (mijn omgeving online), een concept 
van Heutink-ICT. Denk hierbij onder andere aan: 
Schatkist (kleuters), Wereld In Getallen, Staal, 
Veilig Leren Lezen en Nieuwsbegrip XL. 
Ook leren de kinderen verantwoord gebruik te maken van het internet als informatiebron. De 
computer wordt ook ingezet bij het begeleiden van kinderen die extra zorg nodig hebben. 

Daarnaast zijn er in alle groepen digitale schoolborden aanwezig. 
 

https://www.kivaschool.nl/het-nji-over-kiva
https://www.kivaschool.nl/de-resultaten-van-kiva
http://www.kivaschool.nl/
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In groep 6 t/m 8 werken we intensief met een Chromebook ter ondersteuning van de 

rekenmethode. Ook Gynzy-kids kan door de leerkrachten worden ingezet zodat leerlingen ook thuis 
kunnen oefenen in bijvoorbeeld rekenen en/of topografie. 
 
Het bord wordt niet alleen als gewoon schoolbord gebruikt, maar ook voor extra hulp bij lessen. De 

ICT'er heeft de taak het gebruik van de computer in de groepen te stimuleren en de leerkrachten 
daarin te ondersteunen. 
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De zorg voor kinderen 
 

Toelating en opvang nieuwe leerlingen 

Voordat u de keuze maakt uw kind op onze school aan te melden, bent u natuurlijk van harte 
welkom voor een oriënterend bezoek aan de school. We kunnen u dan alle informatie geven over 
ons onderwijs en u de school laten zien. Over het algemeen zal de directeur, in samenwerking met 

een van de leerkrachten, u ontvangen. Het is voor onze planning prettig indien u uw kind aanmeldt 
ruim voordat het vier jaar wordt. Leerlingen kunnen gedurende het hele kalenderjaar worden 
aangemeld.  
 
We merken dat op onze school de leerlingenaantallen sterk toenemen en hebben voor 
een aantal groepen een wachtlijst.  

 

We raden u dan ook aan om uw zoon/dochter (ook broertjes/zusjes) zo snel mogelijk nadat ze 3 

jaar zijn geworden aan te melden, dit om teleurstellingen te voorkomen. Kinderen uit het dorp 
Teuge hebben voorrang met betrekking tot de plaatsing op onze school. 

 
Als u de keuze voor onze school heeft gemaakt, ontvangt u een aanmeldingspakket met daarin een 
verklaring met betrekking tot het onderschrijven, c.q. respecteren van de grondslag van de school, 
onderzoek medewerking, een instemming formulier met toelatings- en verwijderingsbeleid en een 
formulier betreffende de wet bescherming persoonsgegevens. U dient voor bovengenoemde zaken 

te tekenen. 
Verder vindt u in het pakket een intakeformulier waarop wij u vragen algemene en eventuele 
bijzondere gegevens t.a.v. uw kind te vermelden. 
De directeur bepaalt of een leerling toegelaten zal worden; dit met in achtneming van de wettelijke 
kaders, artikel 39, 40 en 58 van de Wet Primair Onderwijs, de wel of niet aanwezige wachtlijst en 
het Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs (zie website). 
 

Vóór dat uw zoon of dochter bij ons op school komt, wordt u ongeveer drie maanden voor de 
startdatum van uw zoon/dochter op school uitgenodigd voor een intake/kennismakingsgesprek. U 

krijgt dan van de leerkracht van groep 1/2 de praktische kant van de school te horen en te zien. 
Ook zal u dan een kleuterinformatieboekje worden aangereikt met daarin allerlei praktische 

informatie. Dit informatieboekje kunt u ook vinden op onze website. Tevens zal tijdens dit gesprek 
onder andere gesproken worden over een aantal bijzonderheden met betrekking tot uw kind. Daar 
waar nodig zal de intern begeleider aanwezig zijn. 
 

Als wij alle benodigde formulieren ontvangen hebben wordt er een digitale leerlingenkaart 
opgemaakt en de inschrijving actief gemaakt. Kleuters die voor het eerst naar school gaan en jarig 
zijn tussen medio juni en augustus worden in het algemeen toegelaten aan het begin van het 

nieuwe schooljaar. Kleuters die jarig zijn in december worden in het algemeen toegelaten in januari 
na de kerstvakantie. Uw kind mag vijf dagen (dagdelen) komen kijken voor de definitieve komst 
van uw zoon of dochter. 
 

Mijn kind zit momenteel op een andere school 

Het kan zijn dat u momenteel niet tevreden bent over het onderwijs dat uw huidige school biedt, of 
misschien is er een andere reden waarom u op zoek bent naar een andere school. Het staat u vrij 
om informatie in te winnen over onze werkwijze.  

We zijn ook van harte bereid met u in gesprek te gaan over onze mogelijkheden. Wij zullen u dan 

zo goed mogelijk van advies dienen. Wij hopen dat u dit in openheid met uw huidige school kunt 
doen, maar hebben er begrip voor als er situaties zijn waarin dat wat lastig ligt. Als u uw kind op 
onze school aanmeldt, nemen we (in overleg met u) contact op met de vorige basisschool. Van u of 
van die school ontvangen wij een onderwijskundig rapport, waarin u inzage heeft gehad. Hierdoor 
weten we hoe we de overgang naar onze school zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. 
We hebben veel ervaring met kinderen die gedurende hun onderwijsloopbaan overstappen van een 

andere school naar De Zaaier. Dit verloopt vlekkeloos! 
 

Passend onderwijs 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs! Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die 
zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden kinderen het best 
voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het 
uitgangspunt van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is.  
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Door de wet passend onderwijs zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende 

onderwijsplek aan ieder kind. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het 
reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs.  
Ook al voor de komst van de wet passend onderwijs was onze basisschool zo ingericht dat we meer 
kunnen betekenen voor leerlingen die verschillen laten zien in tempo, intelligentie, sociale 

vaardigheden en leermogelijkheden. Een zeer groot deel van de eisen die passend onderwijs aan 
ons stelt, hebben wij dan ook op orde. In het zogenaamde School Ondersteunings Profiel (SOP) 
hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Dit SOP is te vinden op onze 
website: https://dezaaier-pcbovoorst.nl/. 
 
Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal 
basisonderwijs, of speciaal voortgezet onderwijs geplaatst worden.  

 

Wat is de zorgplicht?  

Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. Dit heet de zorgplicht1. Of uw kind nu ‘gewoon’ of ‘anders’ leert: elke 
school heeft de plicht een passend aanbod te doen. Het liefst op de reguliere basisschool en als dat 

niet kan, dan op een andere basisschool, in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. 

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

Samenwerkingsverband IJssel Berkel 

Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen werken de schoolbesturen 
van de 100 scholen in de gemeenten Brummen, Zutphen, Voorst, Lochem, Berkelland en een deel 
van de gemeente Bronckhorst (de kernen Vorden, Wichmond en Kranenburg) samen in het 
samenwerkingsverband IJssel Berkel.  
Onze stichting/school maakt deel uit van dit samenwerkingsverband. Van dit 

samenwerkingsverband ontvangt het schoolbestuur een bedrag per leerling om de basiszorg te 
realiseren en een bedrag per leerling om de extra zorg op de scholen te realiseren. Daarnaast 
kennen zij arrangementen toe aan scholen die passend onderwijs (kunnen) bieden aan kinderen 
met speciale onderwijsbehoeften. Er is een arrangement voor kinderen die ook in aanmerking 
zouden komen voor een S(B)O beschikking. En er is een arrangement voor meer- en hoogbegaafde 

kinderen. 
 

Welke ondersteuning biedt onze school?  

In het schoolondersteuningsprofiel van onze school staat beschreven welke ondersteuning wij 

kunnen bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. 
Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in de regio biedt. De basisondersteuning 
is voor alle scholen, voor alle kinderen, gelijk. Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft 
maken we een arrangement op maat. Voor deze extra ondersteuning ontvangt ons schoolbestuur 
gelden van het samenwerkingsverband IJssel-Berkel. En in het geval van een S(B)O beschikking of 
meer- en hoogbegaafdheid kunnen we een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. 
 

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? 

Situatie 1: uw kind bezoekt nog geen basisschool.  

Als ouder/verzorger kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig 
heeft. Als u een keuze heeft gemaakt voor een school dan kunt u uw kind aanmelden. U meldt uw 

kind schriftelijk aan bij de school van uw eerste voorkeur middels een aanmeldingsformulier. Dit 

kan vanaf de leeftijd van het eerste jaar, maar zo mogelijk ten minste 10 weken voor de start van 
het nieuwe schooljaar. U geeft daarbij aan of uw kind (naar verwachting) extra ondersteuning nodig 
zal hebben. Het is mogelijk om uw kind bij meerdere scholen tegelijk aan te melden. Als u dat doet, 
dan moet u bij de aanmelding aangeven op welke andere scholen u uw kind ook heeft aangemeld. 
Als u uw kind heeft aangemeld, dan zal de school informatie verzamelen welke ondersteuning uw 
zoon of dochter nodig heeft. Van u wordt verwacht dat u de informatie die u heeft, deelt met de 

school. Daarnaast zal de school het ondersteuningsteam inzetten (zie kader volgende blz.). Dit 

 
1 Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsprocedure en moet de school hebben 
vastgesteld dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het 
schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar het kind is aangemeld de zorgplicht in. De procedure zorgplicht 
is niet van toepassing indien op de school waar het kind is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is en/of 
ouders de grondslag van de school niet respecteren.  
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gebeurt altijd in overleg met u als ouder of verzorger. Ook voor het opvragen van informatie over 

uw kind bij andere instanties vraagt de school om uw toestemming.  
Op basis van de verkregen informatie maakt de school samen met u de afweging over wat het 
beste is voor uw kind. Binnen 6 tot 10 weken (voor eerste schooldag) laat de school weten of uw 
kind wordt toegelaten (eventueel met extra ondersteuning) of dat de school samen met u op zoek 

gaat naar een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw 
overleg met u. 

 

Situatie 2: uw kind zit al op school.  

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

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

ondersteuningsbehoefte. U als ouders wordt altijd uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking 

over uw kind. Aan het ondersteuningsteam nemen verder deel: 
• Leerkracht; 
• Intern begeleider; 
• Daar waar nodig iemand vanuit het samenwerkingsverband met specifiek expertise; 
• Gezinscoach (vanuit jeugdhulp/Centrum voor Jeugd en Gezin); 

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

 

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

bepaald doel te behalen? Daarbij kijken we ook naar de andere factoren, zoals de groep, de school 
en de thuissituatie. In iedere bespreking komen ook de positieve aspecten en de talenten van uw 
kind aan de orde. Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft, maken we een arrangement 
op maat. Dit arrangement wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel 
Berkel. Is een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek? Dan 
vragen we hiervoor een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ aan bij het samenwerkingsverband. Met deze 

toelaatbaarheidsverklaring heeft uw kind recht op plaatsing op een school voor speciaal 

(basis)onderwijs. 
Meer informatie over passend onderwijs: 
www.ijsselberkel.nl  
www.passendonderwijs.nl  
 

Zorgstructuur    

In het kader van WSNS (Weer Samen naar School) streven we naar een integrale leerlingenzorg op 
groepsniveau, schoolniveau en bovenschools niveau. 
 

A: Groepsniveau 

Onderwijs dat aangepast is aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waarbij we op een goede 
wijze omgaan met verschillen tussen kinderen. 
 

B: Schoolniveau 

Het hele systeem van leerlingenzorg waarbij we de ontwikkeling van de kinderen volgen en hen zo 
lang mogelijk op de eigen school begeleiden. 
 

C: Bovenschools niveau 

Hierbij gaat het om de externe hulp aan kinderen in de basisschool en de opvang van leerlingen in 
de speciale school voor basisonderwijs. 
 
Het schema van de 1-zorgroute (stappenplan) is op school beschikbaar voor u. 

 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op groepsniveau 

Iedereen die met kinderen te maken heeft (ouders/verzorgers en leerkrachten) weet dat geen enkel 
kind hetzelfde is. Ieder kind maakt zijn eigen ontwikkeling door. Op school betekent dit dat 
sommige kinderen het onderwijsaanbod precies kunnen volgen. Anderen leren sneller en weer 

http://www.ijsselberkel.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/


 

20 

 

anderen leren langzamer of anders. In onze dagelijkse lessen houden wij rekening met die 

verschillen tussen kinderen; dit is ook een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van onze methodes. 
Voor taal bij kleuters, rekenen bij kleuters, technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen 
hebben we onderwijsplannen geschreven waarin precies beschreven staat hoe wij binnen deze 
vakgebieden passend onderwijs verzorgen in de groepen. In deze plannen beschrijven we de 

doelstelling op schoolniveau, welke leerlijn we gebruiken, hoeveel leertijd we inzetten, hoe we ons 
didactisch handelen vormgeven en welke didactische strategieën we inzetten, hoe we differentiëren 
en de lessen organiseren en wat per leerjaar de cruciale leerdoelen zijn. 
Om ons inzicht te geven in de prestaties van kinderen maken wij gebruik van methode- gebonden 
en niet - methodegebonden toetsen. Zij zijn voor de leerkracht een handreiking om de kinderen 
beter op niveau te begeleiden. Hierdoor kunnen we snel haperingen signaleren en daarop reageren 
middels kortdurende of wat langere interventies. Ook zien we zo welke kinderen uitdagender werk 

aan kunnen. De toetsgegevens van de methode-gebonden en niet- methodegebonden toetsen 
leggen we vast in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys.  
 
Met behulp van het digitale leerlingvolgsysteem kunnen we t.a.v. de niet-methodegebonden toetsen 
ook zien hoe onze kinderen het doen ten opzichte van kinderen van andere scholen in Nederland. 

Ook hebben we een dyslexieprotocol. Dit betekent dat de leerlingen van groep 1 t/m 8 extra goed 

gevolgd worden wat betreft hun taalontwikkeling (groep 1-2) en hun technisch leesniveau (groep 3-
8). Het leerlingvolgsysteem is een goed middel om de ontwikkeling van de kinderen te volgen 
zodat, als dit nodig mocht zijn, het onderwijs aangepast kan worden. Een leerlingvolgsysteem volgt 
een kind van groep 1 t/m groep 8. Een kind ontwikkelt zich immers door de hele school heen. Naast 
toetsen volgen we wekelijks de ontwikkeling van de kinderen door observaties en controles van 
schriftelijk werk. 
 

Voor leerlingen binnen de basisondersteuning met een eigen leerlijn voor technisch lezen, 
begrijpend lezen, spelling en/ of rekenen moet binnen 6 weken een ontwikkelingsperspectief (OPP) 
opgesteld worden. Daarnaast heeft de school de vrije keuze om ook voor leerlingen binnen de 
basisondersteuning een OPP op te stellen als dat gezien de leer- en/of gedragsontwikkeling 
wenselijk is. We gebruiken hiervoor het door het samenwerkingsverband opgestelde format. 
Dit OPP wordt met ouders/verzorgers besproken. Elk OPP wordt jaarlijks twee keer geëvalueerd. 
 

Naast de persoonlijke observatie door de leerkracht en de toetsen die bij de methodes horen, 

nemen we in groep 1 t/m 8 de volgende toetsen af: 
 
 
Groep 1:  DORR 
  Zien! (2e halfjaar)  

   
 
Groep 2:  DORR 
  Zien! 
 
 
Groep 3:  Zien! 

  Cito:  - AVI (lezen) 
   - Drie minuten toets (lezen) 
   - Spelling 3.0 
   - Rekenen en wiskunde 3.0  
 

Groep 4-7: Zien! 
                      Kiva monitor 

  Cito:  - AVI (lezen) 
   - Drie minuten toets (lezen) 
   - Spelling 3.0 
   - Rekenen en wiskunde 3.0  
   - Begrijpend lezen 3.0 
 

Groep 8:  Zien! 
                      Kiva monitor 
  Cito:  - AVI (lezen) 
   - Drie minuten toets (lezen) 
   - Spelling 3.0 
   - Rekenen en wiskunde 3.0  
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   - Begrijpend lezen 3.0 

   - Eindtoets basisonderwijs groep 8 
 
De meeste methode-ongebonden toetsen zijn ontwikkeld door het Cito in Arnhem. Cito is een 
afkorting voor Centraal Instituut Toets Ontwikkeling, een instelling die naast allerlei toetsen ook de 

examens voor het voortgezet onderwijs maakt. Alle kinderen in groep 8 doen mee aan de Eindtoets 
Basisonderwijs (de zgn. Cito-toets). Sommigen doen, in overleg met ouders/verzorgers de 
niveautoets.  
 
Meer informatie kunt u vinden op: www.cito.nl.  
 

U wordt in de gelegenheid gesteld om een aantal keren per jaar op school te komen om de 
ontwikkeling van uw kind met de groepsleerkracht te bespreken (de startgesprekken in september 
en de 10-minutengesprekken in februari hebben een verplichtend karakter).  

 
Extra leertijd 
In het kader van een specifieke onderwijsbehoefte van een kind is het soms noodzakelijk dat een 

kind (veel) meer tijd/instructie krijgt om zich de basisstof van de groep eigen te maken. Dit doen 
we dan middels pre-teaching of verlengde instructie binnen en soms buiten de groep door de eigen 
leerkracht of een onderwijsassistent. Ook is het mogelijk dat een leerling voor een of enkele 

gebieden de lessen volgt van een andere groep. Dit is een zeer haalbare mogelijkheid, omdat we 
voor de werkwijze van horizontaal werken hebben gekozen. 
Uiteraard zal dit alles in goed overleg gaan met u als ouder/verzorger. 
 

Begaafde leerlingen 
Voor deze leerlingen is in alle groepen moeilijker en meer uitdagende oefenstof aanwezig. Soms is 
dit extra stof behorend bij de methode, daarnaast beschikken we over veel extra materialen. Soms 
kan het verstandig zijn om een extra begaafde leerling de leerstof in wat hoger tempo te laten 
doorwerken, waardoor hij/zij eerder naar een volgende groep gaat. Ook hier is het mogelijk, met 

name door horizontaal te werken aan de zaakvakken, dat een leerling op onderdelen meedoet met 
een andere groep.  
 

Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben is er een plusgroep. Dit is in eerste instantie voor 

de groepen 5 t/m 8. Ook voor de leerlingen uit groep 3/4 is er een extra moment in de lesweek 
ingepland voor pluswerk.  
 
Voor de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong is er een leskist die maandelijks circuleert 
binnen onze stichting PCBO Voorst. 

 
Het nieuwe beleidsplan begaafdheid ligt vanaf november 2020 ter inzage voor u op school. 
 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Om de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen van groep 2 t/m 8 systematisch in kaart te 
brengen gebruiken we ZIEN! Een digitaal volgsysteem dat zicht geeft op eventuele 
ondersteuningsvragen van kinderen en groepen. En de leerkracht vervolgens concrete doelen en 
handelingssuggesties biedt om een leerling of groep gericht en planmatig te kunnen ondersteunen.  
Bij de kleuters wordt gewerkt met DORR; dit voor specifieke kleuter-ontwikkelingsvragen. 

 

Sinds schooljaar 2017-2018 werken wij in groep 1 t/m 8 met de methode “KiVa”. KiVa is een 

preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het 
tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale 
vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale 
veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep 
als geheel en dus niet op specifieke individuen. Hun motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een 
fijne school van!’. Samenwerking tussen school en thuis is belangrijk. Het is fijn en duidelijk voor 
kinderen als ze op school en thuis dezelfde boodschap meekrijgen. Voor ouders is er 

een oudergids. Deze oudergids is in te zien op school of op de website van Kiva 
(www.kivaschool.nl/ouders). Ook beschikken we over een actueel antipestprotocol dat voor 
eenieder ter inzage ligt op school en te lezen is op onze website. 
 

http://www.cito.nl/
http://www.kivaschool.nl/ouders
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Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op schoolniveau 

De intern begeleider (IB’er) is een leerkracht die (gedeeltelijk) is vrijgesteld voor de coördinatie van 
de leerlingenzorg, het doen van aanvullend onderzoek om beter zicht te krijgen op problemen, het 

begeleiden en coachen van leerkrachten ten aanzien van hun zorgtaken, het signaleren en 
analyseren van sterke en zwakke punten in het onderwijsaanbod en onderwijskundige 
ontwikkelingen en vervolgens participeren in het bepalen van het onderwijskundig beleid in 
samenwerking met de directeur. Op De Zaaier vervult Marjolein Hartelman deze taak.  
 
Vaak kan de leerkracht de extra hulp in de groep geven, maar soms is het wenselijk om dit buiten 

de groep in alle rust te doen (RT). Dit kan gedaan worden door de eigen leerkracht, 
onderwijsassistente, een gespecialiseerde leerkracht of de intern begeleider. Wanneer uw kind 
speciale hulp nodig heeft, krijgt u van de groepsleerkracht altijd bericht. Er wordt dan door de 
leerkracht een plan van aanpak gemaakt dat onder verantwoordelijkheid van de IB'er wordt 
uitgevoerd. Het plan van aanpak en de evaluatie wordt bewaard in een digitaal leerlingendossier.        
 
Overleg over de leerlingen 

Drie keer per jaar houden de leerkrachten en de IB’er een groepsbespreking. In de 

groepsbespreking wordt de onderwijsbehoefte van de groep besproken. Wat heeft de groep 
aanvullend op het onderwijsplan nodig. Er wordt gekeken welke interventies er al gedaan zijn, 
welke interventies opgezet gaan worden en wat daarvoor nodig is. De groepsbespreking van juni 
dient ook als overdrachtsbespreking en wordt aangevuld met een gesprek over de 
onderwijsbehoefte van de individuele leerlingen.   
 

Drie keer per jaar houden de leerkrachten en de IB’er een leerlingbespreking, hierin worden 
individuele leerlingen besproken. Het gaat hierbij om leerlingen waarbij we afstemmingsproblemen 
ondervinden, waardoor de ontwikkeling zich beneden het niveau bevindt dan dat we mogen 
verwachten op grond van handelingsgerichte observaties, toetsen en gestelde doelen. Het gesprek 
wordt gebruikt om overzicht en inzicht te krijgen in het probleem en uitzicht te krijgen op een 
praktische handreiking.  
 

In de groepsbespreking of de leerlingbespreking kan het besluit genomen worden om een leerling 
aan te melden voor de leerlingbespreking in het team. Centraal in deze bespreking staat de 
begeleidingsvraag van de leerkracht, in samenspraak met ouders/verzorgers.  

 
Er kan ook besloten worden een specialist van het samenwerkingsverband ingezet gaat worden of 
dat de leerling aangemeld gaat worden bij een ondersteuningsteam. 

De directeur is als onderwijskundig leider nauw betrokken bij de leerlingresultaten en bespreekt 
regelmatig met de IB’er de leerlingresultaten en eventuele zorg rondom de kinderen. 
 
Voorzieningen voor leerlingen die extra zorg nodig hebben 
De school beschikt over een orthotheek, met allerlei materialen om de extra zorg te ondersteunen 
(ook pluswerk). 
Zo nodig roosteren we een leerkracht, intern begeleider, onderwijsassistente of een 

gespecialiseerde leerkracht uit om kinderen individueel of in groepjes te helpen (RT-tijd). Ook 
onderwijsassistenten in opleiding, PABO-studenten en de eigen leerkracht kunnen kinderen extra 
hulp bieden. 
Wekelijks is een gediplomeerd RT-er voor specialistische zorg taal en rekenen een aantal uren op 
school om (samen met de ouders/verzorgers) kinderen met rekenen, taal en lezen te helpen. 
We hebben een Rots & Water trainer om sociale vaardigheden te trainen. 

Onze logopediste ondersteunt waar nodig de taalontwikkeling van de kinderen. 

In elke groep werken we volgens het effectieve directe instructie model waardoor we de 
mogelijkheid creëren tot het geven van korte, basis en verlengde instructie. 
In elke groep zijn er perioden waarin de leerlingen zelfstandig werken; er is dan tijd voor de 
leerkracht om aan andere kinderen extra zorg te besteden. 

 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op bovenschools niveau 

De IB’er heeft regelmatig contact het samenwerkingsverband. Binnen het samenwerkingsverband 
werken ook specialisten die ingezet kunnen worden voor onder andere observaties, onderzoek, 
begeleiden van leerlingen. Ook wordt bekeken of er gebruik kan worden gemaakt van de volgende 
hulpverlening binnen de Stichting PCBO Voorst: 
- Video Interactie Begeleiding 
Video Interactie Begeleiding 
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Soms gaat het met een kind, een groepje kinderen of een klas niet zoals we het graag zouden 

willen. Soms is het moeilijk om aan te geven wat daarvan de reden is. Op onze school kunnen we 
dan Video Interactie Begeleiding (VIB) inzetten. VIB is dan een prima hulpmiddel om oplossingen te 
zoeken. Er worden dan video opnames gemaakt van de klassensituatie of de leerling(en). Deze 
beelden worden met de leerkracht bekeken en besproken. Een goede communicatie is de basis voor 

een goede relatie. 
 

Video Interactie Begeleiding werkt aan een goede communicatie tussen:  

- leerkracht en klas; 

- leerling en leerkracht; 
- leerling en leerling. 

 

Door goed naar de beelden te kijken, proberen we de sterke momenten in de communicatie te 
vinden. Die sterke momenten vormen de basis van waaruit we verder gaan kijken. Door goed naar 
de beelden te kijken en te benoemen hoe mensen op elkaar reageren kan duidelijk worden hoe de 
verhouding is.  
 

Soms zeggen lichaamstaal en blikken nog meer dan woorden. Als je bewust bent van je eigen 

gedrag is het gemakkelijker daar verandering in aan te brengen en een relatie te verbeteren of te 
herstellen. 
 
Een VIB-traject bestaat meestal uit 4 tot 6 opnames. De beelden worden alleen voor de begeleiding 
gebruikt en worden daarna vernietigd. Binnen onze stichting zijn er 4 leerkrachten opgeleid voor 
Video Interactie Begeleiding.  
 

Externe betrokkenen 

Naast alle ondersteuning die wordt geboden vanuit de school of direct betrokkenen bij school, zijn 
er nog meerdere externe instanties die u als ouder kunt benaderen bij de zorg om uw kind.  
 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
CJG Voorst is een samenwerking van verschillende organisaties: consultatiebureau Voorst, 
opvoedsteunpunt Voorst (orthopedagogen), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD; 

jeugdverpleegkundige, jeugdarts), Stimenz (maatschappelijk werk) en logopedisten. Iedere 
gemeente heeft een eigen CJG. 
 
Het CJG is voor (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren, maar ook voor professionals en 
vrijwilligers die met kinderen en gezinnen werken. Bij het CJG kunt u vragen stellen over opvoeden, 
opgroeien, jeugdhulp en zwangerschap. Het CJG wil tijdig hulp bieden, samen in gesprek gaan en 

oplossingen bedenken om zo grotere problemen en zwaardere zorg te voorkomen. 
Is zwaardere zorg toch nodig, dan wordt door het CJG, de huisarts, medisch specialist en/of 
jeugdarts doorverwezen naar jeugdhulp. 
 
Voor de juiste dagen en tijden van het inloopspreekuur van het CJG kunt u terecht op 
www.cjgvoorst.nl. Hier is ook meer informatie over het CJG in Voorst te vinden. 
 

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 
Vanuit de GGD zijn een jeugdverpleegkundige, een jeugdarts en een assistente betrokken bij het 

CJG. Zij zijn verbonden aan de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD. Op twee 
momenten gedurende de schoolperiode krijgt uw kind met de JGZ te maken voor een onderzoek, 

namelijk: 
• Bij de 5 jarigen vindt er een uitgebreid preventief gezondheidsonderzoek door de schoolarts 

en assistente plaats: aan bod komen zien, horen, bewegen, groei, gezondheid en gedrag; 
• In groep 6 worden de kinderen tijdens een gymles gemeten en gewogen door de 

jeugdverpleegkundige. 

 

Voor ieder onderzoek ontvangen de ouders vooraf een uitnodiging. Bij alle onderzoeken worden de 

ouders uitgenodigd aanwezig te zijn.  
 
De assistente van JGZ geeft aan de leerlingen in groep 7 ieder jaar een interactieve groepsles over 
een gezonde leefstijl. De jeugdverpleegkundige houdt daarnaast maximaal vier keer jaar een 
inloopspreekuur. U kunt er terecht met vragen over onder andere opvoeding, pesten, faalangst, 
overgewicht, voeding en zindelijkheid. Indien nodig zal zij de jeugdarts inschakelen. Ook is de 

http://www.cjgvoorst.nl/
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jeugdverpleegkundige namens het CJG vast lid van het ondersteuningsteam. Er kan een onderzoek 

plaatsvinden op verzoek van de ouders, de school of naar aanleiding van een eerder onderzoek 
(bijvoorbeeld door consultatiebureau). Van al deze onderzoeken wordt u vooraf op de hoogte 
gesteld.  
 

Na het onderzoek kan de jeugdarts: 
• adviezen en/of voorlichting geven aan ouders en leerkracht; 
• de leerling na verloop van tijd opnieuw onderzoeken; 
• de leerling doorverwijzen naar bijvoorbeeld de huisarts, specialist, fysiotherapeut of Bureau 

Jeugdzorg (dit gebeurt altijd in overleg met de ouders). 
 

Voor meer informatie over de GGD kunt u terecht op de website www.ggdnog.nl.  

 

Stimenz Algemeen Maatschappelijk Werk 
Maatschappelijk werk kan u helpen bij opvoedvragen, relatieproblemen, financiële problemen of 
schuldenproblematiek. De maatschappelijk werker van Stimenz is een vast lid van het 
ondersteuningsteam van de school. 

 

Maatschappelijk werker op school 
Aldo Huiskamp 
Email: A.Huiskamp@stimenz.nl 
 
Website: www.cjgvoorst.nl 
Telefoon: 0314-357211 of via het CJG 0571 – 74 51 50.  
 

Veilig thuis 
Veilig thuis is het Advies- en Meldpunt voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

 
Als u een vermoeden heeft van huiselijk geweld of denkt of weet dat een kind wordt mishandeld 
dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Een hulpverlener luistert naar de zorgen en kan 
advies geven. Zo nodig neemt hij/zij contact op met het gezin. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 
dagen in de week bereikbaar via telefoon 0800-2000. Meer informatie: www.vooreenveiligthuis.nl  
 

Veilig Honk gemeente Voorst  

Een Veilig Honk is een adres op de fietsroute naar school. Het doel van een Veilig Honk is hulp 
geven aan leerlingen die onderweg pech met de fiets krijgen of om een andere reden hulp nodig 
hebben. In Teuge, Wilp, Posterenk, Klarenbeek en Voorst zijn diverse Veilig Honk-adressen. 
 

  

http://www.ggdnog.nl/
http://www.cjgvoorst.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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Procedure overgang voortgezet onderwijs 
 

Schoolkeuze 

De leerlingen van groep 8 gaan samen met hun ouders/verzorgers een keuze 
maken voor een school in het voortgezet onderwijs.  
De leerkracht van groep 8 zal hierbij een niveau advies geven namens de 
school. Er wordt een belangrijke keuze gemaakt die van invloed is op de 
toekomst van uw kind. Allereerst gaan we ervan uit dat ouders/verzorgers en 
kinderen samen goed hebben besproken wat voor richting er gekozen zou 
kunnen worden.  

 
Ook zal de leerkracht van groep 8, onder andere door middel van een speciale ouderavond voor 
groep 7 en 8, inzicht geven in de mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs.  
Deze ouderavond is voor de ouders/verzorgers van groep 8 verplicht. 
 
Bij het bepalen van de keuze kan gebruik worden gemaakt van de door de gezamenlijke scholen in 

de gemeente Voorst georganiseerde scholeninformatieavond in het Zone.college, waar scholen uit 

de hele regio zijn vertegenwoordigd.  
Er zijn ook open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs in januari/februari.  
De exacte data hiervan komt via de nieuwsbrief of een speciale brief naar u toe. 

 

Cito-eindtoets basisonderwijs 

De Cito-eindtoets basisonderwijs wordt door groep 8 in april gemaakt en geeft een indicatie over de 

leermogelijkheden van uw kind in het voortgezet onderwijs.  
 
De toets zegt dus niets over zelfstandigheid, huiswerk en intrinsieke motivatie. 
 
U ontvangt de rapportage van deze toets. De uitslag wordt ook toegezonden 
aan de school voor voortgezet onderwijs, waar het kind is aangemeld.  

De datum van de eindtoets staat in de schooljaarkalender vermeld.  
 
Procedure schooladvies groep 6 t/m 8 

Onderstaande stappen resulteren uiteindelijk in groep 8 tot een goed 
overwogen, leidend schooladvies voor het voortgezet onderwijs. 
 
Het overstapdocument/onderwijskundig rapport: 

De resultaten van de halfjaarlijkse Cito-toetsen worden vanaf eind groep 6 in het 
overstapdocument/onderwijskundig rapport genoteerd. In dit document is er voor de leerkrachten 
ook ruimte om aantekeningen te maken over de leerontwikkeling, gedragsontwikkeling, 
werkhouding en de thuissituatie van de betreffende leerling. 
Het overstapdocument/onderwijskundig rapport is een dynamisch document dat gaandeweg groep 
6, 7 en 8 zal worden aangevuld. Dit document zal na de adviesgesprekken in groep 8 worden 
verstuurd naar de betreffende middelbare school.  

 
Groep 6:  
Aan het einde van het schooljaar is er een overlegmoment tussen de leerkrachten van groep 6/7, 
7/8 en de intern begeleider. Tijdens dit overlegmoment worden de ingevulde 
overstapdocumenten/onderwijskundige rapporten van de leerlingen uit groep 6 uitgebreid 

besproken en eventueel aangepast. 

 
Groep 7:  
In groep 7 zal het overstapdocument/onderwijskundig rapport verder worden aangevuld. De 
resultaten van de Cito M7 toetsen worden door de leerkracht van groep 7/8 en de intern begeleider 
geanalyseerd. In januari/februari zal het bovengenoemde document voor de eerste keer met ouders 
worden besproken tijdens het 10-minutengesprek. 
 

Groep 8: 
In augustus worden de resultaten van de Cito E7 toetsen door de leerkrachten van groep 7/8 en de 
intern begeleider geanalyseerd. In september worden de ouders en de leerlingen uit groep 8 
uitgenodigd voor een startgesprek. Tijdens dit gesprek worden onder andere de resultaten van de 
Cito E7 besproken en zal voor de tweede keer het overstapdocument aan bod komen en een 
voorlopig schooladvies worden uitgebracht. 
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Vervolgens zal de leerkracht van groep 8, na afname van de Cito B8 in november, het 

overstapdocument/onderwijskundig rapport compleet maken en dit met de intern begeleider en de 
directeur bespreken. In december worden de schooladviezen in het team uitgebreid besproken. Het 
schooladvies is immers een advies van het volledige team. In januari vinden de adviesgesprekken 
plaats met de ouders van de leerlingen uit groep 8. Tijdens deze gesprekken zal het definitieve 

schooladvies worden gegeven door de leerkracht van groep 8 en de directeur of intern begeleider. 
 
Dit advies leggen we schriftelijk vast en dit document krijgt u bij het adviesgesprek mee. Het advies 
zal niet worden bijgesteld mocht blijken dat de Cito-eindtoets in groep 8 minder goed is gemaakt 
dan vooraf verwacht. Indien de score beter is dan verwacht kan school het advies naar boven 
bijstellen in goed overleg met u. Het advies is zeer zorgvuldig samengesteld naar aanleiding van de 
resultaten die behaald zijn op school. In dit advies spelen onder andere de Cito-toetsen van groep 

(4)5 t/m 8, methode-gebonden toetsen, intrinsieke motivatie, het gemaakte huiswerk in groep 7/8, 
zelfstandigheid en luistervaardigheid een grote rol. 
 
Belangrijk bij het advies zijn ook de behaalde resultaten in de voorgaande groepen. 
 

Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar de sociale vaardigheden. De voortgezet onderwijsschool 

moet het advies van de basisschool volgen. Vanaf 2015 heeft het advies van de basisschool een 
nog krachtiger status in de aanmeldingsprocedure.  
 

Aanmelding voortgezet onderwijs 

Ouders/verzorgers bepalen (samen met hun kind) op welke school ze hun kind aanmelden.  
De aanmeldingsformulieren mag u zelf naar de nieuwe school sturen, waarna de groepsleerkracht 
de overige papieren op tijd verstuurt naar de verschillende vervolgscholen. Indien de schoolkeuze 

duidelijk afwijkt van het advies van de leerkracht kan de school voor voortgezet onderwijs een 
toelatingstoets afnemen (voornamelijk VMBO), waarna een toelatingscommissie beslist. Dit kan een 
toets zijn waar u als ouder/verzorger voor moet betalen. 

 
De toelatingscommissie geeft altijd het eindoordeel. 

 
Aan de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling wordt aangemeld zal een onderwijskundig 
rapport worden toegestuurd, voor gezien ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s). 

De ouders/verzorgers ontvangen ook een kopie van het onderwijskundig rapport.  
De leerlingen die naar het VMBO gaan worden door de vervolgschool bijna altijd uitgenodigd om 
een (IVO) instaptoets te maken. 

 

Kennismakingsdagen  

Om de overgang naar een vervolgschool zo soepel mogelijk te maken is er vaak de mogelijkheid 
een zogenaamde ‘kennismaking’ te bezoeken, dit is vaak een ochtend of een middag. We 
stimuleren de kinderen hieraan mee te doen. Deze dagen vinden over het algemeen in juni/juli 
plaats. Mocht dit onder reguliere schooltijd vallen dan krijgen de kinderen daar uiteraard vrij voor.  
We merken dat veel scholen hier al vroeg in het schooljaar mee beginnen. 
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Het onderwijs in de school 
 

Kwaliteit 

Onze school werkt op vijf manieren aan kwaliteitsverbetering: 

- expliciete directe instructie; 
- werken met goede, actuele methodes; (zie overzicht van lesmethoden) 
- scholing team; 
- toetsen; 

- collegiale consultatie/ samen lesvoorbereiden.  
 

Expliciete directe instructie 
Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit 

te verhogen, te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle 

kinderen. De leerkracht voor de klas is daarbij de sleutel tot succes. EDI geeft de 

leerkracht het gereedschap om met alle kinderen in het primair onderwijs de 

vooraf vastgestelde leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en 

kinderen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote 

mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de 

leerwinst toe. 

We doen dit vanuit ons motto: “cbs De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen’’.  

 

Schoolontwikkeling en scholing team 
Belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft 
u uw kinderen toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en lesboeken optimaal worden 
gebruikt. Teamleden werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerken en 

overleg. Regelmatig worden er (beleid) teamvergaderingen gehouden, waarbij leerlingenzorg, 
kwaliteitszorg of organisatie aan de orde komen. De nascholing van het team is ook het komende 
jaar afgestemd op het differentiëren en het eigenaarschap van kinderen vergroten. Daarnaast gaat 
het van de onderbouw aan de slag met DORR. 
 

Nolleke Fuit gaat aankomend schooljaar de opleiding tot taalcoördinator volgen.  Onze 
taalcoördinator bewaakt de kwaliteit van het taalonderwijs, is een vraagbaak en een stimulator voor 
de rest van het team. De taalcoördinator moet het team enthousiast maken voor verschillende 
aspecten van het taalonderwijs. Ook moet zij erop toezien dat het taalonderwijs op een 

verantwoorde manier wordt vastgelegd in een taalbeleidsplan en dat veranderingen planmatig 
verlopen.  
 

Er is ook een rekencoördinator actief (Frank Jansen) die proactief het rekenonderwijs op school 
volgt en leerkrachten ondersteunt bij alle vragen rondom het rekenonderwijs. Zijn werkwijze is 
gelijk aan die van de taalcoördinator.  
 

Ook vinden er individuele scholingstrajecten plaats op het terrein van Arbo (BHV’ers) en coaching 
n.a.v. persoonlijke ontwikkelingsplannen. 
 

Toetsing 
Door gebruik te maken van toetsen meten we de kwaliteit van de leerresultaten.  

Naast de methode-gebonden toets momenten gebruiken we een aantal genormeerde toetsen van 

het Cito. Zo kunnen wij onze resultaten meten aan landelijke gemiddelden. 
Of wij onze ambities op school- en groepsniveau waarmaken en ons onderwijs voldoende passend 
was bespreken we tijdens de grote schoolbespreking in februari en juli met het hele team. In 
november en april plannen we een korte schoolbespreking waarin we ons aanbod van de afgelopen 
10 weken evalueren en waar nodig bijstellen. 
 

Collegiale visitatie/ samen les- of blokvoorbereiden 
Op De Zaaier bereiden de collega’s regelmatig samen lessen/ of lesblokken voor. Zo kunnen 
leerkrachten van en met elkaar leren in het voorbereiden, maar ook in de uitvoering door bij elkaar 

op lesbezoek te gaan en elkaar dan achteraf feedback te geven. 
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De resultaten van het onderwijs 

In de afgelopen jaren gingen de kinderen die in groep 8 de school verlieten naar de volgende typen 

vervolgonderwijs: 

 

 

richting 2021 2020 2019 2018 2017 

aantal  

leerlingen 

17 19 18  17 21 

Praktijkonderwijs      

Vmbo bb  0% 6% 11% 10% 

Vmbo bb/kb 6%     

Vmbo kb  11% 6% 7% 24% 

Gemengd 

theoretisch 

18% 26% 16%  15% 

Mavo 6%     

Gemengd 

theoretisch/Havo 

6% 5% 10% 29%  

Havo 18% 21% 28% 11% 19% 

Havo/Vwo 18% 16% 28% 24% 14% 

Vwo 29% 16% 6% 18% 14% 

Gymnasium  5%   4% 

      

Pecentage Havo 

of hoger 

 58% 62% 53% 51% 

 

Hieronder staat een overzicht van het aantal kinderen dat de afgelopen jaren naar het speciaal 
basisonderwijs (SBO) is verwezen. 
 

Verwijzingen speciaal (basis)onderwijs 

Jaar 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

SBO 0 1 0 0 0 0 

 
Het onderstaande overzicht laat de gemiddelde score zien van de Cito-eindtoets van onze school.  
 
Als school zijn we erg trots op onze eindtoets citoscore van afgelopen schooljaren.  
 

Hiermee is gebleken dat opbrengstgericht werken in onze organisatie een vaste plek heeft 
gekregen, dit tot vreugde van de ouders/verzorgers, leerlingen, leerkrachten en directeur. Ook over 
de score van 2015 zijn we tevreden, deze groep had veel VMBO leerlingen die vooral pragmatisch 
handelen. 
 

Scores van de Cito eindtoets basisonderwijs 

Jaar 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Score 536,6 Geen 

i.v.m. 

Covid-19 

539,2 538,1 539,0 536,1 531,4 535,3 

 

Het landelijk gemiddelde varieert per jaar, maar ligt rond de 535. 

 

Onderwijs tijdens een langdurige ziekteperiode van een leerling 

Indien een kind langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers 
bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij 
kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke 
leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de 
educatieve voorziening. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te 
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zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze 

situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en 
ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Door gebruik te maken van moderne 
technologische middelen (bijvoorbeeld Google Meet) kunnen we de langdurig zieke leerling virtueel 
in de klas halen.  

 
Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is onder andere belangrijk om 
leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te 
houden. 
 
Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan 
de directeur van de school. Ook kunt u informatie vinden op de speciale website van Ziezon, 

www.ziezon.nl, het landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. 
  

http://www.ziezon.nl/
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Informatievoorziening & ouderbetrokkenheid 
 

Het belang van betrokkenheid van ouders/verzorgers 
Een goed en open contact tussen leerkrachten en ouders/verzorgers is heel belangrijk om onze 
school goed te laten functioneren. Beiden zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding en vorming 

van het kind en samen met de leerling spreken we dan ook graag over de gouden driehoek. Het 
spreekt vanzelf dat ouders/verzorgers en school regelmatig contact met elkaar hebben over het 
welzijn en de vorderingen van het kind. Dat gebeurt middels voorlichtingsavonden en de ’tien-
minuten gesprekken’ maar ook informeel, wanneer u uw kind brengt of weer ophaalt, kan dit 
contact plaatsvinden. Zijn er belangrijke gebeurtenissen thuis, dan 
stellen we het op prijs als u ons hierover informeert. Een goede 
samenwerking tussen school en thuis is in het belang van de 

kinderen en bevordert hun ontwikkeling. 
 
U kunt online de leerresultaten van uw zoon/dochter inzien, hiervoor 
ontvangt u bij inschrijving een inlogcode voor 

ParnasSys/ouderportaal. 
 
Wat de school van ouders/verzorgers verwacht 

Wij werken vanuit de gouden driehoek: kind – ouders – school. 
Wij verwachten van iedere ouder een actieve rol. Uw hulp kan zijn bij organisatorische zaken of 
beleidsmatig. Wij verwachten betrokkenheid (onderwijsondersteunend gedrag) van 
ouders/verzorgers door een goede samenwerking tussen school en thuis, door interesse voor het 
werk van de kinderen en door bijvoorbeeld het bezoek aan de informatieavond, het startgesprek en 
tien-minuten gesprekken en bij het organiseren van allerlei activiteiten. De informatieavond begin 

schooljaar, de startgesprekken september en de tien-minuten gesprekken in februari hebben een 
verplichtend karakter.) 
Veel activiteiten op school zouden niet uitgevoerd kunnen worden zonder de hulp van 
ouders/verzorgers. Aan het begin van het schooljaar vragen we in een zogenaamde ‘hulpinfo’ op 
welke manier(en) u betrokken wilt zijn bij de schoolactiviteiten. Uw hulp wordt enorm gewaardeerd. 
Ruim voor de desbetreffende schoolactiviteit zult u vervolgens bericht ontvangen over de verdere 
invulling van de door u te verlenen hulp. Wij verwachten van alle ouders/verzorgers (één 

woonadres) een bijdrage aan onze school. Wij verwijzen hierbij ook naar onze website waar een 

brief staat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ouderbetrokkenheid. 
 

Rapporten 
De kinderen van de groepen 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar (februari en juli) een rapport mee 
naar huis, groep 1 alleen in juli.  
Het rapport geeft een goed overzicht van de vorderingen van uw kind op alle belangrijke punten. 
Vanaf groep 5 worden er ook cijfers gegeven. Het rapport (en overige resultaten) kunt u ook op het 
ouderportaal van ParnasSys inzien. Indien u uw inloggegevens kwijt bent kunt u bij de directeur 

nieuwe vragen. 
 

Startgesprekken: 

In september zijn er startgesprekken van 15 minuten met als doel te bouwen aan een sterke relatie 

en goede samenwerking tussen ouders, kind en school. Vanaf groep 5 zijn de kinderen ook bij dit 

startgesprek. Voorafgaand aan het gesprek ontvangen de ouders en het kind een agenda zodat ze 

weten wat er besproken gaat worden. Deze gesprekken zijn voor iedereen verplicht. 

 

Tien-minuten gesprekken 

In februari/maart zijn er tien-minuten gesprekken waar we alle ouders/verzorgers verwachten; 
daarnaast is er aan het einde van het jaar (niet voor groep 8 leerlingen) een tien-minuten 
gesprekken alleen op uitnodiging van de leerkracht. De ouders/verzorgers van de nieuw 
ingestroomde kleuters (en nieuwe leerlingen in de overige groepen) krijgen na ongeveer zes weken 
een gesprek. In die periode is er voor deze kinderen dan geen tien-minutengesprek. 
 

Huisbezoek 
Om als school kennis te maken met de directe leefwereld van de kinderen komen we één keer per 
op huisbezoek. In groep 0 komen de leerkrachten na 6 weken op huisbezoek. Het bezoek duurt 

ongeveer 45 minuten. U kunt altijd een extra bezoek aanvragen. 
 
Ouderavond per groep 
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Aan het begin van het schooljaar wordt er een ouderavond gehouden met specifieke 

groepsinformatie. Deze avond heeft een verplichtend karakter.  
 

Nieuwsbrief 
Eén keer in de maand wordt de nieuwsbrief per e-mail naar de ouders/verzorgers gestuurd. Via uw 

opgegeven emailadres bij de inschrijving ontvangt u de nieuwsbrief automatisch. 

In de nieuwsbrief kunt u bijzonderheden op schoolniveau voor de komende weken vinden, 
eventueel aangevuld met actuele informatie. Indien u zelf een mededeling of iets bijzonders heeft 
voor de nieuwsbrief kunt u dat aangeven bij de directeur (per e-mail: a.balster@pcbovoorst.nl). 
 

Parro 
Elke ouder van een groep wordt middels de Parro app op de hoogte gehouden. Wekelijks zet de 
leerkracht hier belangrijke informatie en wordt u op een leuke directe manier op de hoogte 
gehouden van de activiteiten in de klas. Klasbord is gebruiksvriendelijk en de privacy is 

gewaarborgd.  
 

Schoolgids en Jaarkalender 
De schoolgids geeft informatie aan de ouders/verzorgers die hun kind reeds op De Zaaier geplaatst 
hebben en is tevens een wegwijzer voor nieuwe ouders/verzorgers die een schoolkeuze willen 
maken voor hun kind(eren). De schoolgids wordt elk schooljaar vernieuwd en staat op de website. 
De jaarkalender verschijnt in Parro. Indien er zich in de loop van het jaar belangrijke wijzigingen 
voordoen, dan wordt u hiervan via de nieuwsbrief in kennis gesteld.  
 

Website 
De school heeft een eigen website: https://dezaaier-pcbovoorst.nl/. Deze website houden we zoveel 

mogelijk actueel.  
 

Schoolbeleidsplan 
Voor de periode 2019-2023 is -volgens wettelijk voorschrift- een schoolbeleidsplan geschreven. In 
het schoolbeleidsplan worden de plannen beschreven, o.a. gericht op de onderwijskundige 
ontwikkeling van de school. Het samenwerken aan dit plan versterkt de gelijk gerichtheid, het 
scherpt onze visie en verschaft inzicht in de onderwerpen die we willen gaan aanpakken voor de 

verdere ontwikkeling van het onderwijs. Dit plan is door de MR en de Bestuurder van Stichting 
PCBO Voorst vastgesteld en ligt ter inzage op school en staat ook op onze website.  

 
Het schoolbeleidsplan wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan, waar per onderdeel de planning 
voor het betreffende schooljaar wordt uitgewerkt. Het jaarplan komt jaarlijks aan de orde in de MR 
en bij de OC.  
 
Leerkrachten zijn door de actieve deelname aan de ontwikkeling van het beleidsplan ook echt 

eigenaar en uitvoerder van het schoolbeleidsplan. Via de oudergeledingen, zie hieronder, kunt u 
meedenken en praten over de toekomst van onze school. 
  

https://dezaaier-pcbovoorst.nl/
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De medezeggenschapsraad (MR) 

 

Samenstelling 

Als ouder/verzorger kunt u uw stem laten horen op de school. U kunt meebeslissen over een aantal 
schoolzaken. Elke school heeft dan ook een medezeggenschapsraad, kortweg de MR. In de MR 
zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers (oudergeleding) als van het 

onderwijzend personeel (personeelsgeleding). Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding 
bestaat op onze school uit twee personen.  
 

Doelstellingen 

De MR behartigt de belangen van de achterban (de kinderen, de ouders/verzorgers en de school). 
De wet heeft MR-leden invloed gegeven op de besluitvorming door bevoegd gezag. Het bevoegd 
gezag is de bestuurder van de Stichting PCBO Voorst. Deze heeft een aantal zaken die betrekking 

hebben op onze eigen school gemandateerd aan de directeur. De MR toetst het beleid dat door de 
schoolleiding wordt uitgevoerd. De MR is hét platform waarin ouders/verzorgers mee kunnen 

denken, praten en beslissen over zaken die de school aangaan. De MR kan zelfstandig met plannen 
komen om bepaalde zaken op school aan te pakken of juist te verbeteren. Voor de MR kunt u zich 
verkiesbaar stellen. De zittingsperiode is drie jaar. De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar, 
waarbij de directeur grotendeels aanwezig is. Ook op onze website kunt u informatie lezen over de 
MR. 

 
Belangrijke zaken waarover de MR o.a. mee mag beslissen zijn: 

• besteding van financiën; 
• vaststellen van de vakanties en de vrije dagen; 
• het schoolplan en de schoolgids; 
• indelen van de groepen en de inzet van het personeel; 

• personeelsbeleid; 
• onderwijskundig beleid; 
• Arbobeleid. 

 

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar met uitzondering van 
de vertrouwelijke agendapunten en worden door de voorzitter van de MR in de nieuwsbrief 

aangekondigd. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat op school ter inzage ligt. 
Twee keer per schooljaar komt de “Nieuwsflits”  van de MR uit, hierin kunt u lezen wat speelt in de 
MR. 

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
Naast een MR per school is er een overkoepelende GMR (gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad) van alle scholen van de Stichting PCBO Voorst. De GMR geeft advies en 
neemt besluiten over onderwerpen van bovenschoolse belangen, bijv. personeelsbeleid, 
nascholingsbeleid, bovenschools management, omgaan met seksuele intimidatie, inzet van 
bovenschoolse (financiële) middelen en samenwerkingsverband. 
 
Elke school van de Stichting PCBO Voorst is vertegenwoordigd in de GMR met twee leden uit de MR, 

te weten een ouder en een leerkracht. 
 
U kunt deze ouder/verzorger en/of leerkracht benaderen indien u meent te maken te hebben met 
een zaak die betrekking heeft op het bovenstaande beleid. Zij zullen dan uw punt op de GMR-

vergadering ter sprake brengen. We vragen u vriendelijk niet rechtstreeks contact op te nemen met 
de bestuurder van de Stichting PCBO Voorst. 
 

Oudercommissie (OC)  
Aan iedere school van de Stichting PCBO Voorst is een Oudercommissie verbonden. De bestuurder 

van PCBO Voorst heeft een reglement vastgesteld waarin taken, samenstelling, werkwijze en 
bevoegdheden nader worden geregeld. Een kopie daarvan ontvangt u op verzoek. De OC bestaat 
uit tenminste vijf leden, gekozen uit de ouders/verzorgers. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar 
spreiding over de 8 groepen, zodat deze ouders/verzorgers ook als contactouders kunnen fungeren. 
Aan de OC kunnen adviseurs worden toegevoegd, zoals bijv. de directeur, teamleden, MR-leden etc. 
De OC is ingesteld om de relatie tussen de ouders/verzorgers, de MR, de directeur, het 
onderwijzend personeel en de school te bevorderen. Ze kan gevraagd en ongevraagd advies geven 

aan alle geledingen binnen de school. Tevens heeft zij het beheer van de ouderbijdragen en gelden 
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die door middel van inzameling van oud-papier binnenkomen. Hierover wordt jaarlijks 

verantwoording afgelegd. De OC kan werkgroepen instellen. Op onze school zijn dat momenteel de 
Ouderraad, de werkgroep Hoofdluis en de werkgroep Verkeersouders. 
 
Ouderraad (OR) 

De taken van de Ouderraad zijn onder andere: 
• het helpen bij de organisatie en uitvoering van schoolactiviteiten, zoals  

ouderavonden, sinterklaasviering, kerstviering, paasviering, musical groep 7/8,    
eerste schooldag en de sportmiddag; 

• het helpen bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten, zoals de  
avondvierdaagse; 

• het eventueel zelfstandig organiseren van activiteiten. 

 

Soms vraagt een evenement zoveel werk dat de Ouderraad tijdelijk extra ouders/verzorgers om 

hulp vraagt. De Ouderraad vergadert zo vaak als nodig is. U kunt zich via de jaarlijkse hulpinfo 
opgeven voor de Ouderraad. Mochten er nieuwe leden nodig zijn, dan zullen de ouders/verzorgers 
die zich opgegeven hebben via de hulpinfo als eerste worden benaderd.  

 
Verkeersouder 
De verkeersouder is het aanspreekpunt voor de verkeersveiligheid. De prioriteiten 

van de verkeersouder liggen bij: 
 

• betrekken van ouders/verzorgers bij de verbetering van de 
verkeersveiligheid van hun kinderen; 

• veilige schoolroutes; 
• maken van afspraken met verschillende betrokkenen; 
• hoge verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. 

 

Wanneer u suggesties heeft voor verbeteringen of onregelmatigheden constateert, kunt u dit 

melden bij de verkeersouder voor De Zaaier of op school bij de directeur.  
 
Ouderhulp 
Veel hulp komt van de Ouderraad. Daarnaast krijgen we extra hulp van ouders/verzorgers voor o.a. 

vervoer van leerlingen, oud papier ophalen, zwerfafval opruimen, ‘handen uit de mouwen’, enz. U 
kunt zich hiervoor aan het begin van het schooljaar opgeven door middel van de ‘hulpinfo’. Ook 
onderwijsinhoudelijk doen we een beroep op uw ondersteunen door bijvoorbeeld te helpen met 

‘Rekensprint’ of ‘Spellingsprint’. 
 
Ouderbijdrage  
Basisonderwijs is gratis. De school maakt echter kosten die niet door de overheid worden vergoed. 
U moet dan denken aan festiviteiten (Sinterklaas, Kerst, Pasen, avondvierdaagse, spelletjesdagen, 
afscheid groep 8, enz.), buitenschoolse activiteiten en extra onderwijsmiddelen. 
 

In het schooljaar 2020-2021 is er geen ouderbijdrage geïnd vanwege de geringe uitgaven i.v.m. 
met Corona. De (vrijwillige) ouderbijdrage is in de medezeggenschapsraad voor 2021-2022 
vastgesteld op €27,50 per kind per jaar. De uitgaven en inkomsten van de oudercommissie worden 
door de medezeggenschapsraad gecontroleerd.  
 
Verantwoording over de inkomsten en uitgaven vindt jaarlijks plaats. Gezinnen met wat minder 

financiële ruimte kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld.  
 
Hoewel ouders niet verplicht zijn deze bijdrage te betalen, spreken wij wel de hoop en verwachting 
uit dat zij dit doen, zodat de activiteiten gefinancierd kunnen worden en kunnen plaatsvinden. 
Wanneer de bijdrage niet kan worden voldaan verzoeken we u contact op te nemen met directie om 
te kijken naar de mogelijkheden. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We 
sluiten geen leerlingen uit omdat ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. 

Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet. 
 
Uitslag Ouderenquête  
In het jaar 2019 is er een groot oudertevredenheidsonderzoek gehouden. 
De exacte uitslag ligt voor u ter inzage klaar bij de directeur van de school. Het is goed om te 
weten dat praktisch alle ouders/verzorgers ‘goed tot zeer goed’ tevreden zijn over onze 
school! 100%!! van alle respondenten raadt onze school aan bij andere ouders/verzorgers! 
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In de enquête is ingevuld dat 100% van de kinderen met plezier naar school gaat. Een gegeven 

waar we zeer trots op zijn. Ook de zorg en de begeleiding wordt door u allen boven gemiddeld goed 

gescoord. De gegevens worden geanalyseerd en meegenomen in de schoolontwikkeling zoals 

beschreven in het schoolplan.  

 

Opvang buiten schooltijden 

 

Voorschoolse en naschoolse opvang 

De voorschoolse opvang (VSO) en de naschoolse opvang (BSO) wordt schooljaar 2021-2022 

verzorgd door kinderopvang Partou. Zij verzorgen de opvang binnen de school. 

 

Voorschoolse opvang - VSO 
De voorschoolse opvang wordt bij voldoende vraag aangeboden op alle dagen van 7.30 uur tot 8.30 

uur. Om 8.20 gaan de kinderen naar het schoolplein en de kleinsten worden naar de klas gebracht.  
 
 
Naschoolse opvang – BSO 
De buitenschoolse opvang wordt aangeboden op alle schooldagen en studiedagen. De 
vakantieopvang zal op een andere locatie plaatsvinden, in Twello.   
In principe vindt de opvang plaats op school. Wanneer het aantal kinderen minimaal is, bestaat de 

mogelijkheid dat er wordt uitgeweken naar een andere locatie in Twello. Hiervan wordt u altijd op 
de hoogte gebracht door Partou.  
 

Contact en inschrijving 
De contactpersoon voor Partou is Jessica Rattink, locatiemanager. U kunt contact met haar 

opnemen via jessica.rattink-bruins@smallsteps.nl of telefonisch via 06-21138319. 

 

U bent natuurlijk altijd vrij om voor een andere BSO aanbieder te kiezen dan wij aanbieden.  

 

 

  

mailto:jessica.rattink-bruins@smallsteps.nl
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Praktische zaken 
 

Verzekeringen 

 

Overzicht van de verzekeringen die PCBO Voorst heeft afgesloten voor leerlingen en medewerkers. 

  

Ongevallenvoorziening 

Het bestuur van PCBO Voorst heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen 

en de medewerkers van haar scholen. Onder medewerkers worden ook vrijwilligers verstaan, zoals 

ouders. 

De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen en medewerkers 

overkomen tijdens de schooluren, evenementen die in schoolverband plaatsvinden (uitstapjes en 

excursies van een dag c.q. dagdeel) en tijdens het rechtstreeks komen naar de school en het 

weggaan van de school of de plaats waar de activiteiten, respectievelijk werkzaamheden 

plaatsvinden. Ook is de ongevallenverzekering van kracht tijdens het vervoer per auto. 

  

De geneeskundige en tandheelkundige kosten moeten altijd in eerste instantie worden ingediend bij 

de ziektekostenverzekeraar van de betrokken leerlingen of die van de ouders/ 

verzorgers c.q. de ziektekostenverzekeraar van de betrokken medewerkers. Indien geen of geen 

gehele vergoeding plaatsvindt, kan een beroep worden gedaan op de schoolverzekering die in deze 

zin dus altijd aanvullend is op de eigen verzekering. Het verplichte eigen risico valt echter niet 

onder de dekking. 

  

Een ongeval dient te allen tijde direct gemeld te worden! 

  

Aansprakelijkheidsverzekering 

Het bestuur en/of zijn medewerkers en/of de vrijwilligers en/of zijn leerlingen kunnen aansprakelijk 

worden gesteld voor schade, materiële en letsel schade aan anderen toegebracht. 

Het bestuur heeft zichzelf, de medewerkers, vrijwilligers en leerlingen van haar scholen tegen dit 

risico verzekerd door middel van een zgn. aansprakelijkheidsverzekering. 

Dit alles betekent overigens niet dat alle geleden schade wordt vergoed en dat in alle gevallen 

aansprakelijkheid wordt erkend. Er mag nimmer zelfstandig aansprakelijkheid worden erkend, 

omdat het aan de verzekeraar is om dit te bepalen. Elk geval wordt apart beoordeeld. 

Voor aansprakelijkheid moet vaststaan dat een leerkracht, een vrijwilliger of andere medewerker 

nalatigheid (artikel 6:162 BW) kan worden verweten. Het betreft het handelen of nalaten waaruit 

aansprakelijkheid voortvloeit. 

  

Bij schade toegebracht door een leerling moet vaststaan dat een leerkracht, een vrijwilliger of 

andere medewerker nalatig is geweest, omdat zij bv. onvoldoende toezicht hebben gehouden. 

Degene die het bestuur en/of zijn medewerker(s) c.q. vrijwilligers aansprakelijk stelt, moet 

aantonen dat er van onvoldoende toezicht en dus van nalatigheid sprake is geweest. 

Voor leerlingen is er in de aansprakelijkheidsverzekering een secundaire dekking opgenomen. Dit 

wil zeggen dat wanneer een leerling schade veroorzaakt tijdens schooltijd, deze schade in eerste 

instantie geclaimd moet worden op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de 

betreffende ouders/verzorgers. Indien een aansprakelijke ouder kan aantonen geen verzekering te 

hebben en de schade niet zelf kan voldoen, kan de schade alsnog verhaald worden op de 

aansprakelijkheidsverzekering van de school.  

  

De aansprakelijkheidsverzekering sluit schade door en met motorrijtuigen uit. 

  

De eigenaar of houder van een motorrijtuig is aansprakelijk voor schade veroorzaakt met zijn 

motorrijtuig. Het gaat hier om risicoaansprakelijkheid die niet overdraagbaar is aan derden (de 

school). Ouders, vrijwilligers of leerkrachten die tijdens schoolse evenementen (bijv. schoolreisjes 

of excursies) gebruik maken van hun eigen motorrijtuig zijn aansprakelijk voor schade die zij aan 

derden veroorzaken. De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen verplicht de eigenaar of 
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houder van het motorrijtuig tot het sluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. In 

uitzonderlijke situaties is er een voorziening voor schade veroorzaakt met en door motorvoertuigen. 

   

Verlies, diefstal en vernieling 

Het bestuur heeft géén verzekering voor leerlingen, medewerkers en/of vrijwilligers tegen verlies, 

diefstal of vernieling van eigen spullen. 

  

  

Bovenstaande beschrijving vervangt geen officiële polisvoorwaarden en aan dit document kunnen 

derhalve geen rechten worden ontleend. De officiële polis en of polisvoorwaarden gaan altijd voor. 

Een afschrift van de polisvoorwaarden zijn verkrijgbaar op school of bij het Secretariaat College van 

Bestuur 

 

 

Kostbare zaken 

We wijzen u erop dat de school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de vermissing en/of 
beschadiging van kostbare zaken zoals sieraden, horloges, mobiele telefoon, iPod, iPad en 
elektronisch speelgoed, tenzij het beheer daarvan is aanvaard door een leerkracht of een 
ouder/verzorger die als begeleider is aangesteld door de school. 
 

Arbowetgeving 

Onze school probeert een veilige school te zijn voor leerlingen en leerkrachten.  
Ook vinden we goede werkomstandigheden belangrijk.  
Centraal zijn er door de Stichting PCBO Voorst een aantal contracten gesloten: 

• Perspectief in verband met ziekteverzuim en re-integratie na ziekte; 
• VBA-Advies uit Veenendaal in verband met de arbovereisten van gebouw en schoolterrein 

en arbeidsomstandigheden. Zij maken periodiek een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI & 

E) en doen een jaarlijkse inventarisatie die leidt tot een (ook door dit bureau aangeleverd) 
Arbojaarverslag en een Plan van Aanpak; 

• In verband met de controle van de speeltoestellen en de speellokalen heeft de Stichting 

PCBO Voorst een contract afgesloten met de firma Nijha uit Lochem; 
• Minimaal tweemaal per jaar wordt er een ontruimingsoefening georganiseerd; zo weten 

kinderen en leerkrachten hoe te handelen als het alarm afgaat. 

 
Op school zijn twee leerkrachten met een diploma Bedrijfshulpverlening (BHV’er), namelijk: 
Barbara Aberson en Silvia Vredegoor Barbara Aberson is tevens preventiemedewerker; zij bewaakt 
o.a. het Plan van Aanpak n.a.v. de risico-inventarisatie. Indien u onveilige situaties constateert op 
onze school kunt u dat bij juf Barbara melden. 
 

Rookvrije school 

Om de omgeving van de kinderen en volwassenen zo gezond mogelijk te houden hebben wij een 
rookvrije school, dus: ‘Niet roken in het gebouw en op het schoolterrein’.  

Bij duidelijke voorkeur ook niet bij uitstapjes vanuit school. 
 

Alcoholbeleid – Energiedrankjes 

Basisregel; alcohol en school gaan niet samen. In ons schoolgebouw en op het schoolterrein mag 
geen alcohol worden gedronken. Uitzonderingen worden door de directeur bepaald. U moet hierbij 
denken aan, familieavond, afscheidsavond groep 8 en/of pleinfeest. Ook mogen er geen 
energiedrankjes worden gedronken op school. 

 

Logopedie  

De scholen in de gemeente Voorst beschikken over twee gemeentelijke logopedistes, Mevr. Renate 
Reinten en Mevr. Winanda Jansen. Goed leren spreken en begrijpen van taal is voor een kind van 
groot belang. Het is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling. Ook beïnvloedt het de 
leerprestaties, zoals het lezen en schrijven. Bovendien is goed kunnen communiceren in het 
dagelijks leven onmisbaar. Rond de vijfde verjaardag komen de kinderen allemaal eenmaal aan de 

beurt voor een algemeen onderzoek, ook wel de ‘screening’ genoemd. Ouders/verzorgers krijgen 
bericht (een brief) waarin het onderzoek staat aangekondigd, na de screening een brief met het 
resultaat en of logopedische hulp al dan niet gewenst is. Deze hulp kan bestaan uit: advisering, 
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controle, uitgebreider logopedisch onderzoek, kortdurende begeleiding en/of verwijzing naar een 

logopediepraktijk. Mevr. Winanda Jansen komt om de twee weken op woensdagochtend met de 
logopediebus op De Zaaier. 
 

Hoofdluis 

Hoofdluis komt voor op alle plaatsen waar veel kinderen bij elkaar komen. Op 
school vooral ook in de eerste maanden van het schooljaar. Gedurende het 

schooljaar zullen de kinderen regelmatig door een aantal oudervrijwilligers op 
hoofdluis worden gecontroleerd, dit meestal op de eerste dinsdag na een 
schoolvakantie. De data staan in de schooljaarkalender, zodat u kunt zorgen dat 
de kinderen die dag hun haar hebben gewassen. Wilt u uw kind(eren) ook zelf 
regelmatig op hoofdluis controleren?  

 

Stagiaires/studenten PABO en MBO 

Elk schooljaar begeleiden we op onze school studenten van diverse scholen en zij  
Geven les in alle groepen onder verantwoordelijkheid van een leerkracht.  

Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de komst van deze studenten. 
 

Samenwerking met PABO – Windesheim  

Zeventien scholenclusters werken samen met Windesheim aan de professionalisering van 
beginnende leerkrachten voortkomend vanuit de regeling Versterking samenwerking 
lerarenopleidingen en scholen. Dit is ook op scholen van ons cluster het geval. De naam van het 

project is Scope – scholen voor Christelijk Primair Onderwijs. Concreet betekent het dat we samen 
willen zorgdragen voor scholen en een bijpassende opleiding waarin een nieuwe generatie 
leerkrachten kan worden opgeleid en begeleid. 
  
Meer informatie over het project Scope en de lerarenopleiding vindt u op de website 
www.samenwerkingsverbandscope.nl en de website www.windesheim.nl    
 

Inspectie van het onderwijs 

De Inspectie van het Onderwijs heeft als taak: toezicht op het basisonderwijs door controle en 

evaluatie. Daarnaast heeft zij ook een stimulerende taak. 
  
De Inspectie bezoekt regelmatig de school. Dit kan een beperkt (jaarlijks) schoolbezoek zijn, een 
periodiek kwaliteitsonderzoek, naar alle aspecten van kwaliteit van het onderwijs op de school of 
een onderzoek met een bepaald thema. Ook ouders/verzorgers (en kinderen) worden soms in het 
periodieke kwaliteitsonderzoek betrokken. De bestuurder van de Stichting PCBO Voorst is de eerste 
contactpersoon voor de school. De stichting heeft in 2017 een inspectierapport ontvangen.                                               

De Zaaier heeft een (ruim) basis arrangement. 
 

Tropenrooster 

Bij extreme warmte kan er onder de volgende voorwaarden een tropenrooster worden afgekondigd; 
 

• de buitentemperatuur moet meerdere dagen boven de 30 graden Celsius of hoger kunnen 
worden; 

• het tropenrooster gaat in na afkondiging in een (extra) nieuwsbrief en u wordt ook apart 
geïnformeerd wanneer het tropenrooster afloopt;  

• desgewenst is er kinderopvang tijdens de uren van het normale rooster. 
 
De schooltijden worden dan; 08.15 uur tot 11.45 uur met pauze om 10.00 uur en 's middags van 
12.15 uur - 14.00 uur met tussendoor een korte pauze. 
 
De start en het einde van het tropenrooster wordt altijd door middel van de mail met 

ouders/verzorgers meegedeeld. 
 

Kleuterpauze 

Om 10.10 uur gaan de kleuters in de kring eten en drinken. De kinderen die om 10.15 uur klaar 
zijn gaan naar buiten. De andere kinderen krijgen de gelegenheid om onder begeleiding van 
leerlingen uit groep 7/8 even hun eten en drinken in de klas op te maken. De leerkracht is altijd 
eindverantwoordelijk en dicht in de buurt aanwezig. 

http://www.samenwerkingsverbandscope.nl/
http://www.windesheim.nl/
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Gymnastiek en kleutergym  

De kinderen van groep 1 en 2 hebben elke dag lichamelijke oefening; bij mooi weer buiten en bij 
slecht weer in de gymzaal. Voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat kinderen 
gymschoenen dragen. Voor de leerkracht zou het erg gemakkelijk zijn als de kinderen zo vroeg 

mogelijk hun eigen veters kunnen strikken. Wilt u thuis oefenen? De kleuters gymmen in hun 
ondergoed. 
 

Ziekmelden 

Indien uw kind wegens ziekte of om andere redenen niet naar school kan, wilt u dat dan zo snel 
mogelijk doorgeven, altijd voor de aanvang van de schooldag.  
Dit kan mondeling of telefonisch (vanaf 8.00 uur op nummer 055 323 1792). 
 

U kunt geen ziekmelding doen door het sturen van een e-mail/Whats App! 

 

Jeugdbladen 

Folders of proefnummers ontvangt u (geheel vrijblijvend) aan het begin van het schooljaar. Tevens 
ontvangt u dan informatie over boekenseries en educatieve materialen, die via school besteld 
kunnen worden. Indien u een abonnement op een jeugdblad neemt dan gaat de verspreiding per 
post naar uw huisadres. 
 

Activiteiten  

Excursies en museumbezoek 

De kinderen hebben gedurende hun schoolperiode een aantal keren op culturele excursie zoals een 
museum-, concert, of toneelbezoek. Ook koppelen we de culturele excursie soms aan een project of 
een schoolreisje. Via de nieuwsbrief krijgt u te horen waar we dit schooljaar naar toe gaan. Tips 
over leuke musea zijn ook zeer welkom! 
 
Elk jaar gaan de kinderen van alle groepen op schoolreisje. De kinderen van groep 7/8 gaan om het 
jaar op schoolkamp. Dit schooljaar is er weer een kamp.  

 

De bestemming van het schoolreisje wordt bekend gemaakt in de nieuwsbrief. De kosten van het 
schoolreisje wordt door de ouders/verzorgers betaald.  
 
Per jaar wordt door de oudercommissie bekeken of er een korting gegeven wordt die betaald wordt 
uit de opbrengsten van het oud papier en het inzamelen van zwerfafval. Via de nieuwsbrief 

ontvangt u een oproep om de kosten van schoolreisje/kamp te betalen.  
 
Het schoolreisje kost rond de € 15. Gezinnen met minder financiële ruimte kunnen een beroep doen 
op de Stichting Leergeld. Kunt u om wat voor reden de bijdrage niet betalen dan verzoeken we u 
contact op te nemen met directie. Ook hier gaat het om een vrijwillige ouderbijdrage en sluiten wij 
kinderen niet uit van de activiteit wanneer de bijdrage niet wordt betaald. De bestemming van de 
schoolreis wordt in overleg met de oudercommissie vastgesteld op één van de eerste gezamenlijke 

vergaderingen. 
 
Sinterklaasfeest 
Elk jaar bezoekt Sinterklaas onze school. De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen Sinterklaas 

uitgebreid op bezoek; voor hen brengt Sinterklaas een cadeautje mee. Bij het bezoek aan de 
kleutergroep mogen de ouders/verzorgers gedeeltelijk aanwezig zijn. We hopen dat hij ons op 5 
december komt bezoeken! De leerlingen van groep 5 t/m 8 trekken lootjes en maken voor elkaar 

een surprise met gedicht. Sint en Piet komen even bij die groepen langs voor ze het bezoek aan 
onze school afsluiten. We vieren de Sinterklaasperiode bewust in twee weken. 
 
Kerstviering 
Over hoe we dit jaar kerstfeest vieren en over de datum en tijd wordt u geïnformeerd middels de 

nieuwsbrief en de jaarkalender. 

 
Paasfeest 
Op de laatste dag voor de vakantie rond Pasen worden er in samenwerking tussen de ouderraad en 
de leerkrachten activiteiten voor alle kinderen verzorgd. Een werkgroepje van ouders/verzorgers en 
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leerkrachten bespreekt in de loop van het schooljaar het programma rond Pasen. In de nieuwsbrief 

en jaarkalender krijgt u hierover tijdig informatie.  
 
Verjaardagen ouders/verzorgers en opa’s en oma’s 
Voor de verjaardagen van ouders/verzorgers, opa's en oma's mogen de kleuters op school een 

wenskaart kleuren. Indien u dit, uiterlijk één week van tevoren, op de kalender in de klas invult, 
hebben wij de tijd om het werkje in het programma in te passen. 
 

Bibliotheek 

Onze school heeft een overeenkomst gesloten met de bibliotheek Twello/Brummen. Hierdoor 
kunnen we beschikken over een eigen (actuele!) schoolbibliotheek beneden in de hal. Tevens is er 
elke week een leesconsulent aanwezig voor de promotie van het lezen. Alle nieuwe kinderen van 

groep 3-8 krijgen een leesinterview zodat we kunnen aansluiten bij de individuele leesbehoefte van 
de kinderen. 
 

Trakteren 

Het is bij ons op school de gewoonte dat een kind op zijn/haar verjaardag trakteert in de eigen 
klas. Graag vragen we uw medewerking bij het geven van een gezonde traktatie.  
 
Er mag niet op toverballen en/of lolly's worden getrakteerd, dit in verband met de veiligheid. Het is 
niet de bedoeling dat kinderen ook vriendjes, vriendinnetjes en bijvoorbeeld buurkinderen in andere 

klassen gaan trakteren. Vooral de jongere kinderen begrijpen niet goed waarom de één wel en de 
ander geen traktatie krijgt.  
 
We vragen u uitnodigingen voor verjaardagen niet in de klas en niet voor of onder schooltijd te 
laten uitdelen. Dat is voor kinderen die geen uitnodiging krijgen niet zo leuk.  
Tip: doe de verspreiding d.m.v. een gezellig fietstochtje met uw zoon of dochter. 

 

Leerplicht 

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag tot aan het 

eind van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt. Daarna volgt de kwalificatieplicht voor 
jongeren van 16 tot 18 die geen diploma (startkwalificatie) hebben gehaald (minimaal MBO-2 

niveau). Jongeren van 18 tot 23 zonder startkwalificatie vallen onder het Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt Vroegtijdig schoolverlaten (RMC). Het RMC probeert deze jongeren te stimuleren 
alsnog deze startkwalificatie te behalen. Bij leerplichtproblemen kunnen ouders/verzorgers of 
jongeren altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de 

leerplichtambtenaar vrijstelling van de leerplicht verlenen. 
 

Aanvragen extra verlof 

Als de aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers het onmogelijk maakt om in de 
schoolvakanties op vakantie te gaan kan bij de directeur van de school extra verlof worden 
aangevraagd als het maximaal 10 schooldagen betreft. Er moet dan wel een      
werkgeversverklaring worden overhandigd. Als het extra verlof betreft van meer dan 10  
schooldagen dan moet dit bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd.  
Dit verlof kan niet worden toegekend in de eerste week na de zomervakantie. 

 

Ongeoorloofd verzuim 

Bij de volgende vormen van verzuim komt de leerplichtambtenaar uit zichzelf in actie; 

• absoluut verzuim; (een leerplichtige of kwalificatie plichtige leerling staat bij geen enkele 
onderwijsinstelling ingeschreven) 

• relatief verzuim; (regelmatig te laat komen of spijbelen van kinderen) 
• luxe verzuim (bijvoorbeeld: tijdens schooltijden op vakantie gaan, omdat dat goedkoper of 

minder druk is) 
 

De leerplichtambtenaar zal in deze gevallen proberen samen met de ouders/verzorgers een 
oplossing te zoeken, eventueel samen met zorginstellingen die zich met jongeren bezighouden. In 
geval van luxe verzuim zal de leerplichtambtenaar altijd proces verbaal opmaken en eventueel een 
boete opleggen. 
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Leerplichtambtenaar 

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een 
startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren 

tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. 
 
Leerplichtambtenaar 
Mevr. Julia Sahuleka is te bereiken via de email j.sahuleka@voorst.nl of telefonisch via gemeente 
Voorst. 
 

Voor uitgebreidere informatie over de leerplicht en aanverwante zaken, zie de website van de 
gemeente Voorst www.voorst.nl en op onze website staat het getekende verzuimprotocol van de 
gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst (Teuge). 

 

Vrij vragen en extra verlof 

De leerplicht geldt niet voor de 4-jarigen. Als te vaak verzuim (anders dan door ziekte) is o.i. niet in 
het belang van het kind.  

Wilt u wel altijd even een bericht geven als uw kleuter van 4 jaar niet komt?  
Voor bijzondere gebeurtenissen kunnen alle leerlingen vrij krijgen.  
We hebben daarvoor een verlofreglement opgesteld. 
Op onze school wordt extra verlof “wegens gewichtige omstandigheden” (art.11 leerplichtwet 1969) 
verleend onder de volgende omstandigheden; 

 
1. het voldoen aan een wettelijke verplichting; 
2. verhuizing; 
3. huwelijk bloed- en/of aanverwanten t/m de 4e graad; 
4. ernstige ziekte van gezinsleden; 
5. overlijden van bloed- en aanverwanten; 

6. gezinsuitbreiding; 
7. een 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of  

aanverwanten en voor leerlingen uit culturele minderheidsgroepen voor het vieren  
van belangrijke feest- en gedenkdagen; 

8. de vakantieregeling van het bedrijf/de instelling waar één van de ouders werkt,  

maakt het niet mogelijk vakantie op te nemen binnen de normale  
schoolvakantieperioden; een verklaring van het bedrijf/de instelling is noodzakelijk; 

9. er is sprake van kleine zelfstandigen (bijvoorbeeld camping of horeca), die juist  
tijdens de normale schoolvakanties moeilijk met vakantie kunnen gaan, dit moet    
aangetoond kunnen worden; 

10. er is sprake van noodzakelijk vakantieverlof op grond van medische of sociale     
indicatie van één van de gezinsleden; 

11. familiebezoek in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig plaatsvindt; 
12. de leerling wordt in de gelegenheid gesteld één keer gedurende zijn schooltijd met familie 

of kennissen op reis te gaan, welke reis voor de leerling van grote opvoedkundige waarde 
kan zijn; 

13. in speciale gevallen wordt verlof gegeven voor een lang (bungalow)-weekend; dit   
wordt per geval beoordeeld; 

14. andere dan de hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen. 
 

Bij de beoordeling van een verzoek om extra verlof wordt rekening gehouden met de volgende 
punten; 

 
• er is redelijkerwijs geen andere oplossing mogelijk; 
• voor vervroegd vertrek naar een vakantiebestemming voorafgaand aan een     

schoolvakantie wordt geen extra vrij gegeven. 
 

Het extra vakantieverlof dient 6 weken vooraf schriftelijk te worden aangevraagd. 
Op school zijn hiervoor standaard formulieren verkrijgbaar bij de directeur en op onze website kunt 

u dit formulier ook downloaden. Om teleurstelling te voorkomen raden we u aan bij twijfel eerst te 
overleggen met de directeur. Na inlevering ontvangt u het formulier getekend en met eventuele 
opmerkingen zo spoedig mogelijk van ons retour. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan 
tien dagen per schooljaar is ook de goedkeuring van de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Voorst vereist (Leerplichtwet art.14). Ongeoorloofd verzuim wordt (volgens wettelijk voorschrift) 
aan de leerplichtambtenaar doorgegeven.  

mailto:j.sahuleka@voorst.nl
http://www.voorst.nl/
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Afspraken rondom binnen blijven en verlenging schooldag 

Binnen blijven tijdens de ochtendpauze 
In principe hebben alle kinderen recht op een pauze als onderbreking van de lesochtend. Een paar 

minuten doorwerken om nog even iets af te maken of een gesprekje te hebben met de leerkracht is 
prima, maar vijf minuten nadat de bel is gegaan hebben alle kinderen pauze. 
In zeer bijzondere gevallen, kan in overleg met de IB’er en/of directeur besloten worden dat een 
kind de gehele pauze binnenblijft, we denken hierbij bijvoorbeeld aan een sanctie wegens 
ongewenst gedrag. 
 

Verlenging schooldag 
Het laten nablijven van kinderen aan het eind van de middagschooltijd kan alleen plaatsvinden als 
de ouders/verzorgers hier tevoren met omschrijving van redenen over worden ingelicht. Dit mag 
niet langer duren dan 30 minuten, waarbij de leerkracht niet alleen in school mag zijn. 
 

Gebruik van mobiele telefoon, iPods en iPads door leerlingen  

1. Een mobiele telefoon, iPod en iPad van een leerling mag onder schooltijd en tijdens de 

voorschoolse en tussen schoolse opvang niet gebruikt worden. De kinderen zetten de mobiele 
telefoon en/of iPod of iPad uit voordat ze het schoolterrein betreden. Ook op het schoolplein en 

het speelveldje mogen geen mobiele telefoons en iPod of iPad worden gebruikt.  
2. Het gebruik van een mobiele telefoon door een leerling kan alleen na toestemming en onder 

controle van een leerkracht. Dit kan alleen in bijzondere gevallen. Over het algemeen kan de 
vaste telefoon van de school worden gebruikt. 

3. Het niet gebruiken van een mobiele telefoon en iPod of iPad impliceert ook het verbod op 
opnemen van geluidsfragmenten, het nemen van foto’s of het maken van video-opnames 
binnen school en op het schoolterrein, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de 

directeur. De school is hier erg waakzaam in! 
4. Zijn er al met toestemming bestanden zoals genoemd in het derde artikel gemaakt, dan is het 

publiceren van deze bestanden middels internet of e-mail ten strengste verboden, tenzij daar 
door alle personen, voorkomend op die bestanden, toestemming voor is verleend. Het niet 
naleven hiervan kan tot onmiddellijke verwijdering van school betekenen! 

5. De school is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van een mobiele telefoon, iPod of 
iPad van een leerling.  

 

Huiswerkbeleid 

Onze school heeft een huiswerkbeleid. Omdat dit document regelmatig wordt bijgesteld kunt u dit 
beleid opvragen bij de school. 
 

Toelating, schorsing en verwijdering 

Als basisdocument is het schoolondersteuningsprofiel met daarbij de zorgplicht van toepassing. 
Deze is op onze website te lezen. Daarnaast zijn er in een aantal groepen wachtlijsten. 
 

Er kunnen ook andere redenen zijn waarom een leerling niet toegelaten kan worden, namelijk: 
• indien door de toelating van de leerling een ernstige verstoring van de rust, de orde of de 

veiligheid op school te verwachten is; 
• indien de school niet in staat is te voorzien in de vereiste zorgbreedte voor de aangemelde 

leerling, dit in relatie met de al aanwezige kinderen; 
• indien de leerling al een verwijzing heeft naar een SBO-school (een voorwaardelijke 

plaatsing is soms wel mogelijk). 
 

Een besluit om een leerling (op grond van een van de hierboven genoemde redenen) niet toe te 
laten tot het onderwijs aan onze school, wordt zo mogelijk mondeling, maar in ieder geval ook 
schriftelijk aan de ouders/verzorgers kenbaar gemaakt.  
Het bevoegd gezag van de school ontvangt daarvan een afschrift. 
Leerlingen die op school zijn ingeschreven kunnen in extreme gevallen worden geschorst of 

verwijderd. Hiervan kan sprake zijn bij ernstige verstoring van de rust, de orde of de veiligheid op 
school. Dit gebeurt in overleg met de bestuurder van de Stichting PCBO Voorst en volgens 
wettelijke richtlijnen. In geval van schorsing en verwijdering krijgen de ouders/verzorgers hiervan 
zowel mondeling, als schriftelijk bericht. 
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Klachtenregeling en vertrouwenspersoon 

Klachtenregeling 
Ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen klachten indienen bij de klachtencommissie over 

gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en/of het personeel. 
Veruit de meeste klachten over met name de dagelijkse gang van zaken in school, zullen in goed 
overleg tussen de ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op bevredigende wijze 
kunnen worden opgelost. De aard van de klacht kan ook zo zijn dat een ouder/verzorger of leerling 
hulp zoekt bij een van de contactpersonen of de vertrouwenspersoon van de school. De 
adresgegevens treft u aan in het hoofdstuk “Namen en adressen”. 

 
De contactpersonen zijn bekende personen op schoolniveau, benoemd door het bestuur. De 
vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een 
oplossing kan worden bereikt of zij begeleidt de klager bij de verdere procedure naar de 
klachtencommissie. 
 

Klachten kunnen gaan over:  
• zaken betreffende de schoolorganisatie; 

• begeleiding van leerlingen; 

• toepassing van strafmaatregelen; 
• beoordelen van leerlingen; 
• de inrichting van de schoolorganisatie; 
• sociaal-emotionele zaken; 
• seksuele intimidatie; (verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag) 
• discriminerend gedrag; 
• pesten;     

• agressie – bedreiging – ook mondeling; 
• geweld, etc. 
 

De stichting PCBO Voorst maakt gebruik van de modelklachtenregeling, zoals is afgesproken door 
de gezamenlijke ouder- vak- besturen- en schoolleider-organisaties. 
 
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn/haar klacht niet ergens anders 
terecht kan. 

 

In de benadering van klachten wordt de volgende volgorde aangehouden: 
 

Bij school organisatorische zaken:  

1. leerkracht of contactpersoon; 

2. directeur; 

3. bestuurder; 

4. klachtencommissie. 

 

Bij sociaal-emotionele zaken 

1. contactpersoon; 

2. directeur; 

3. vertrouwenspersoon; 

4. klachtencommissie. 

 

Klachtmeldingen en vertrouwenspersonen 

Contactpersonen bij seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten zijn 

hieronder opgenomen. 

 

 

Vertrouwenspersoon: 

Vanuit school:   Marjolein Hartelman-Nijland  

    Tel: 0620570151 

    m.nijland@pcbovoorst.nl  

 

 

mailto:m.nijland@pcbovoorst.nl
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Vanuit Stichting PCBO Voorst:   Hans Fibbe 

Dortmundstraat 30 

7418 BH Deventer 

0570 633166  

hans@fibbebegeleiding.nl 

 

       

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld kunt u terecht bij: 
   
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900 - 1113111 (lokaal tarief) 
Adres Landelijke Klachtencommissie:  
Postbus 907, 2270 AX Voorburg,  
Tel. 070 - 3481180, fax: 070 - 3865106. 

 

Zending en werelddiaconaat 

Eén keer per jaar voeren we actie voor een project van de zending of het werelddiaconaat. Dit 
kunnen projecten zijn van o.a. stichting Edukans en het Zendingsbureau.  
 

Gevonden voorwerpen 

Op school staat een witte ton (onder de trap bij de entree) waarin we alle gevonden voorwerpen 
verzamelen.  Ook gevonden kleding wordt daar bewaard. Kijkt u daar even regelmatig in als u iets 
mist? Vlak voor elke reguliere vakantieperiodes wordt deze ton geleegd (textielcontainer of 
afvalcontainer).  
 

Schoolfotograaf 

In overleg met de oudercommissie komt de schoolfotograaf 1 keer per jaar op school om foto’s te 

maken. Twee ouders coördineren dit en overleggen met de fotograaf welke foto’s er dit jaar 
gemaakt zullen worden.  
 

Sponsoring 

Het ministerie van OC en W heeft met het onderwijs een convenant over sponsoring gesloten. 
Onder sponsoring vallen: 

• gesponsorde lesmaterialen en advertenties; 
• het uitdelen van producten; 
• activiteiten en het sponsoren van gebouw/inrichting/ computerapparatuur. 

 
Onze Stichting PCBO Voorst onderschrijft de volgende uitgangspunten: 

• sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige 
uitgangspunten van de school; 

• sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van de school en betrokkenen in gevaar brengen; 

• sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit beïnvloeden; 

• de sponsor mag geen invloed op het beleid hebben; 
• de school mag niet in een afhankelijke positie terechtkomen; 
• in lesmaterialen mag geen reclame voorkomen, tenzij functioneel gebruikt; 

• er mag geen sprake zijn van verplichte afname. 
 

Er is sinds januari 2014 een stichting rondom onze school actief: Vrienden Van De Zaaier (VVDZ). 
Deze stichting zet zich in voor extra middelen voor de school. Dankzij de inspanning van deze 
stichting hebben we o.a. een prachtig speeltoestel en werken alle kinderen vanaf groep 4 met 
software op een eigen Chromebook en een overkapping op een deel van het plein als buitenlokaal.  

Met een jaarlijks ‘back to school feest’ zorgen de Vrienden Van De Zaaier voor een feestelijke 
opening van het schooljaar. Via de nieuwsbrieven houden we u daarvan op de hoogte. 
 

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het 
financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. Om mee 
te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming) worden deze door 

mailto:hans@fibbebegeleiding.nl
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de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld helpt gezinnen als het 

besteedbaar inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat 
om kinderen van 4 tot 18 jaar. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 06-10747596 of 
door een e-mail te sturen naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl.  
 

Halen en brengen  

Naar school 

Vanaf 8.10 uur, niet eerder!, staan er ouders/verzorgers bij de oversteekplaats aan de 
Rijksstraatweg om kinderen (en begeleidende ouders/verzorgers) te helpen bij het oversteken. 
Iedereen moet de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers opvolgen. De fietsers moeten lopend 
oversteken en doorlopen tot het nieuwe rijwielpad. Als daar geen (fiets)verkeer is kunnen ze 
opstappen. Na dertig meter kunnen ze rechts afslaan. Fietsers die afslaan hebben voorrang op het 
autoverkeer. Er geldt aan de Rijksstraatweg een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Let op! 
Brommers rijden op de rijbaan.  

 

Uit school 

De kinderen gaan lopend met hun fiets over het trottoir naar de oversteekplaats op De Zanden. We 
doen dit om de kinderen niet tussen achteruitrijdende auto’s te laten komen.  
 
Kinderen die onder begeleiding van hun ouders/verzorgers zijn, mogen wel (bijvoorbeeld vanaf de 
fietsenstalling bij de kleutergroep) langs de weg fietsen. We vragen u bij de kleutergroep de laatste 
parkeerplaats vrij te houden, zodat ouders/verzorgers en kinderen met fietsen makkelijker op de 
weg kunnen komen. 

 
Bij de parkeerplaats voor de brievenbus is een wit kruis geplaatst.  
Deze is bedoeld voor wachtende ouders/verzorgers. (met of zonder fiets/brommer) 
 

De kleuters en groep 3 en 4 kunnen hun fiets stallen aan de zijkant van het gebouw bij de 
kleuters, de groepen 5/6 en 7/8 kunnen hun fiets stallen bij de gymzaal. 
 

Eenrichtingverkeer 
Zowel bij het halen (’s morgens en ’s middags) als het brengen van de kinderen 

(’s morgens) vragen we u met klem de Blériotstraat steeds van dezelfde kant in te rijden, namelijk 
vanaf de Parmentierstraat. Zo ontstaat er (vooral ook voor de veiligheid van de kinderen) een 

overzichtelijke verkeerssituatie en kan het verkeer goed doorstromen. Indien u de auto langer 
parkeert (bv. als u naar binnen gaat in de kleutergroep) zet de auto dan niet aan de huizenkant van 
de Blériotstraat, maar parkeer dan aan de Parmentierstraat of De Zanden of in de parkeervakken. 
Wilt u dit ook doorgeven aan opa’s/oma’s, buren enz. die uw zoon/dochter incidenteel komen 
ophalen? 
 

Binnenkomen 
Voor 8.15 uur is er geen toezicht en de kinderen mogen voor 8.15 uur niet in het 
voorhalletje van de school komen. Indien u dit eerder wilt kunt u gebruik maken van de VSO . 

Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen op het schoolplein en is er toezicht. Groep 1 t/m 3 mogen vanaf 
ongeveer 8.20 uur naar binnen. Bij slecht weer mogen alle kinderen vanaf 8.15 uur naar binnen. 
 

De kinderen mogen als ze naar het speelplein gaan hun tas neerzetten in het voorhalletje.  
’s Morgens voor schooltijd blijven de kinderen op het verharde deel  

van het schoolplein. Kinderen van oversteekouders mogen wel eerder naar binnen toe.  

mailto:leergeldapeldoornvoorst@live.nl
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Schooljaar 2021-2022 
 

Groepsindeling  

Groep 1/2 Nolleke Fuit 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

 

 

Groep 3  Jasper Esselink 

Maandag, dinsdag, woensdag * 

 

Ires Kars 

donderdag, vrijdag 

 

 

Groep 4  

 

 

 

 

 

Lisette Scholten 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdagochtend  

 

Marjolein Nijland 

Donderdagmiddag, vrijdag 

Groep 5/6 Carleen Segers 

Maandag, dinsdag (vanaf januari 2022) 

 

Thomas Postmus 

Woensdag, donderdag, vrijdag (t/m dec 2021 maandag en dinsdag) 

 

 

Groep 7/8 Frank Jansen 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

 

 

Ondersteuning 

Barbara Aberson-Nijhof en Silvia Vredegoor zijn onze leerkrachtondersteuners. Silvia en Barbara 
worden voornamelijk gekoppeld aan de groepen 5-8. Bianca Roke is onze onderwijsassistent. Voor 
het schooljaar 2021-2022 zal Bianca gekoppeld worden aan groep 1-4, Silvia aan groep 5/6 en 
Barbara aan groep 7/8. Zowel de leerkrachtondersteuners als de onderwijsassistent zijn naast de 

vaste groep inzetbaar in alle groepen. 
 
De taken van de onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuner zijn: hulp bij zelfstandige 
verwerking, begeleiding van individuen, hulp in kleine groepjes. De leerkrachtondersteuners worden 
ook ingezet om een les te geven. De onderwijsassistent zal hier alleen incidenteel voor worden 
ingezet. Dagelijks is er ook de mogelijkheid dat leerlingen buiten de groep extra hulp krijgen in de 

vorm van remedial teaching (RT) door de onderwijsassistente, de leerkracht of de intern begeleider. 

 

Marjolein Hartelman heeft als functie Intern Begeleider (coördinator van de leerlingenzorg - 

leerkrachtbegeleiding).  
 
Op woensdagmorgen is juf Marry Potjes op school voor hulp aan kinderen met specifieke reken-, 
lees- en spellingproblemen. 
 
Nico Winterman is onze facilitaire medewerker. 
 

Clement van Dijk is vrijwilliger en ondersteunt Nico bij de werkzaamheden.  
 
Suzanne Bos is administratief medewerker op de donderdag. 
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Schooltijden 

Maandag Groep 1 t/m 8 

 

08.30 uur – 14.30 uur 

 

Dinsdag 

 
Groep 1* t/m 8 

 

08.30 uur – 14.30 uur 

 

 

Woensdag 

 

 

Groep 1 t/m 8 

 

 

08.30 uur – 12.30 uur 

 

Donderdag Groep 1 t/m 8 

 

08.30 uur – 14.30 uur 

 

 

Vrijdag 

 

Groep 1 t/m 8 

 

08.30 uur – 14.30 uur 

 

 

*Kinderen uit groep 1 mogen in overleg met de leerkracht van groep 1/2 op dinsdag om 12.00 uur 

opgehaald worden als dat wenselijk is. 

 

Vakantierooster en studiedagen  

 
 

 

 

 

 

 

 
Studiedagen, leerlingen vrij 

Woensdag 15 september;  hele dag 

Vrijdag 15 oktober;  hele dag  (gekoppeld aan de herfstvakantie) 

Vrijdag 12 november;  hele dag 

Maandag 6 december;  hele dag 

Vrijdag 24 december:  kinderen om 12 uur vrij. 

Maandag 7 februari;  hele dag 

Vrijdag 25 februari;  12 uur vrij 

Maandag 7 maart;  hele dag 

Donderdag 14 april;  hele dag (gekoppeld aan het Paasweekend) 

Vrijdag 17 juni;   12  uur vrij 

Maandag 20 juni;  hele dag 

Vrijdag 8 juli;   12 uur vrij (gekoppeld aan zomervakantie) 

 

Vrije dagen en andere activiteiten 

U ontvangt van ons na de zomervakantie een jaarkalender in Parro met alle bijzondere data. Hierin 
staan ook de studiedagen en overige vrije dagen 
 
 
 

Vakantierooster Van tot en met 

Herfstvakantie 18 okt. 22 okt. 

Kerstvakantie 24 dec.  7 jan. 

Voorjaarsvakantie 28 febr. 4 maart 

Pasen  15 april 18 april 

Meivakantie  25 april  6 mei 

Hemelvaart 26 mei 27 mei 

Pinkstervakantie 6 juni  

Zomervakantie 11 juli 19 aug. 
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Namen en adressen 
 

School 

Telefoon:  (055) 323 17 92 
E-mail:  a.balster@pcbovoorst.nl  
Website:  https://dezaaier-pcbovoorst.nl/ 

 
Het bankrekeningnummer van de school is:  NL73RABO0111049288 
Het bankrekeningnummer van de oudercommissie is:  NL42RABO0150804520 
 

Directie 

De directeur is Annemarie Balster. Zij werkt drie dagen voor De Zaaier en zal voornamelijk op 

maandag, dinsdag en donderdag aanwezig zijn. Incidenteel zullen de werkdagen kunnen 
verschuiven. 
 
Indien u iets betreffende uw kind wilt bespreken is de groepsleerkracht daarvoor de 

eerst aangewezen persoon. Het kan echter voorkomen dat er iets bijzonders is. Dit kunnen 
algemene vragen of problemen zijn die op school betrekking hebben. U kunt dan bij de directeur, 
Annemarie Balster, terecht. Indien er bijzonderheden zijn m.b.t. tot uw kind, kunt u zich –nadat u 

eerst de eigen leerkracht daarover hebt gesproken- ook wenden tot de intern begeleider, Marjolein 
Hartelman-Nijland 
 

Schoolteam 2021-2022 

Vanaf september zal de teamfoto op onze website te bekijken zijn. 
 
Directeur Annemarie Balster 

 

 
 

 
Alle medewerkers zijn middels het schoolnummer telefonisch bereikbaar: 055-3231792. 
 
Alle leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten zijn per mail bereikbaar via een 
PCBO e-mail adres: [voorletter.achternaam]@pcbovoorst.nl  
 
De directeur, Annemarie Balster is bereikbaar via a.balster@pcbovoorst.nl  
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Leerkrachten groep 1/2 (Onderbouwcoördinator) 

Nolleke Fuit: n.fuit@pcbovoorst.nl  
     
Leerkrachten groep 3 
Jasper Esselink: j.esselink@pcbovoorst.nl (Cultuurcoördinator) 

Ires Kars: i.kars@pcbovoorst.nl  

   
Leerkrachten groep 4 
Lisette Scholten: l.scholten@pcbovoorst.nl 
Marjolein Hartelman: m.hartelman@pcbovoorst.nl (IB’er, taalcoördinator) 
 
Leerkracht groep 5/6 
Carleen Segers: c.segers@pcbovoorst.nl (Bovenbouwcoördinator) 

Thomas Postmus: t.postmus@pcbovoorst.nl (ICT-er) 
 
Leerkrachten groep 7/8 
Frank Jansen: f.jansen@pcbovoorst.nl (Rekenstimulator) 

    
Leerkracht ondersteuners: 

Barbara Aberson-Nijhof: b.aberson@pcbovoorst.nl (Dyslexiecoach, BOUW coördinator, 
leescoördinator) 
Silvia Vredegoor: s.vredegoor@pcbovoorst.nl (Evenementencoördinator) 
 
Onderwijsassistent: 
Bianca Roke: b.roke@pcbovoorst.nl (Rots & water trainer, Plusgroepleerkracht) 
 

Gediplomeerd RT’er voor specialistische zorg taal en rekenen 
Marry Potjes: m.potjes@pcbovoorst.nl 
 
Facilitair medewerker  
Nico Winterman 
Clement van Dijk (vrijwilliger) 
 

Administratief medewerker 
Suzanne Bos: s.bos@pcbovoorst.nl 
 
 

Medezeggenschapsraad 

Vertegenwoordiging personeel  Lisette Scholten 

     Jasper Esselink 

Vertegenwoordiging personeel GMR:  Jasper Esselink  

Vertegenwoordiging ouders:           Annemieke Buwalda  

Marleen Koetsier      

Vertegenwoordiging ouders GMR: Annemieke Buwalda 

 

dezaaier-mr@pcbovoorst.nl  

 

Uitgenodigd door de MR bij de MR vergaderingen; directeur 

 

Oudercommissie  

Esther de Graaf (voorzitter) 

Maike van den Tol  

Stefanie Verwaaijen 

Inge Velthuis 

Geert-Jan te Wierik 

Wim Buitenhuis 

Annemarie Balster, vertegenwoordiging vanuit school 

 

mailto:n.fuit@pcbovoorst.nl
mailto:j.esselink@pcbovoorst.nl
mailto:i.kars@pcbovoorst.nl
mailto:l.scholten@pcbovoorst.nl
mailto:m.nijland@pcbovoorst.nl
mailto:c.segers@pcbovoorst.nl
mailto:t.postmus@pcbovoorst.nl
mailto:f.jansen@pcbovoorst.nl
mailto:b.aberson@pcbovoorst.nl
mailto:s.vredegoor@pcbovoorst.nl
mailto:b.roke@pcbovoorst.nl
mailto:m.potjes@pcbovoorst.nl
mailto:s.bos@pcbovoorst.nl
mailto:dezaaier-mr@pcbovoorst.nl
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Ouderraad 

Mirjam Linthorst 
Diana Rouwenhorst 

Annemarie Booij 
Maike van den Tol 
Rosanne Uenk 
Rianne Hurenkamp 
Sabine te Wierik 

Silvia Vredegoor, vertegenwoordiging vanuit school 

 

Stichting PCBO Voorst 

Adres: Postbus 207 

7390 AE Twello 

 

Bezoekadres:  Marktplein 15, Twello 

Telefoon:  0571 27 69 49 

e-mail:   info@pcbovoorst.nl 

Internet:  www.pcbovoorst.nl  

Bestuurder:  Alinda Huistra 

 

Raad van Toezicht:  

Dhr. M. Merks, voorzitter 

Mevr. J. Vukkink - Harbers 

Dhr. H. Groot 

 

U kunt de leden van de Raad van Toezicht bereiken door een e-mail te sturen naar: 
info@pcbovoorst.nl of te bellen met Stichting PCBO Voorts: 0571-276949 
 
Administratie: mevr. N. Potters-Strijker (Noëlle). 

De administratie is tijdens de ochtenduren bereikbaar (niet in de schoolvakanties). 
 

Samenwerkingsverband IJssel Berkel 

IJssel | Berkel 

Hogestraatje 3 

7201 CJ Zutphen 

www.ijsselberkel.nl/contact 

 

Inspectie van het onderwijs 

e-mail:   info@owinsp.nl 

Internet:  www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis) 

 

Logopedie 

Gemeentelijk logopediste (spraaklerares): Winanda Jansen 

telefoon: 06 15966667  

e-mail:  w.jansen@voorst.nl 

 

Schoolarts – jeugdgezondheidszorg 

GGD Gelre-IJssel afd. Jeugdgezondheidszorg 

 

centraal postadres:   Postbus 51 

7300 AB Apeldoorn  

 

telefoon:    088 44 33 000 

Internet:    www.ggdgelreijssel.nl 

mailto:info@pcbovoorst.nl
http://www.pcbovoorst.nl/
mailto:info@pcbovoorst.nl
http://www.ijsselberkel.nl/contact
mailto:w.jansen@voorst.nl
mailto:w.jansen@voorst.nl
http://www.ggdgelreijssel.nl/
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e-mail:     ggd@ggdgelre-ijssel.nl 

bezoekadres:     Het Portaal 

     Deventerstraat 43 

     7311 LV Apeldoorn 

 

Schoolarts:    Rudolf van Valderen 

Assistente:    Geke Boers 

Jeugdverpleegkundige:   Marja Oosterwijk 

Gezonde school adviseur:  Maike Blokhuis  
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Samen zijn we De Zaaier! 

 

 

 
 

 

 
 
 
 


