Hoofdgebouw :

Koningin Julianast raat 25
8071 LL Nunspeet
Telefoon 0341 - 25 47 69
Dependance:

M eest er Drostweg 6
8071 HE Nunspeet
Telefoon 0341 - 25 34 86
debron@cnsnunspeet .nl
www.debron-nunspeet .nl
Directeur:

M art ijn van der Weerd
mart ijnvanderw eerd@cnsnunspeet .nl

De gebruikte afbeeldingen in deze schoolgids zijn rechten vrij (pixabay.com )

2

Schoolgids De Bron 2020-2021

Voorwoord
Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. Aan de hand van richt lijnen vanuit het minist erie hebben we deze gids samengest eld. In
overleg met en met inst emming van de medezeggenschapsraad is deze brochure t ot st and gekomen. De schoolgids verschijnt digitaal.
Scholen in het basisonderw ijs werken volgens de richt lijnen vanuit de overheid, w aarbij de inspect ie een t oezicht houdende rol
vervult . De wijze w aarop dit per school wordt inhoudt krijgt verschilt t en aanzien van didact ische aanpak, sfeer en organisat ie. Deze
gids geeft aan waar onze school voor st aat, zodat ouders weten w aar ze de school op kunnen aanspreken. In deze gids kunt u lezen
over de basis van waaruit onze school werkt , welke zorg er aan de kinderen wordt best eed, hoe het onderwijs is opgezet , w at u van
de school kunt verwacht en en wat er van de ouders verwacht wordt . De schoolgids best aat uit twee delen. Het eerst e deel is het
t heoretische deel. Het tw eede deel het prakt ische deel.
We wensen u veel leesplezier. M ocht u nog vragen hebben, neem dan even cont act met ons op. U bent van harte welkom voor een
gesprek.
Team De Bron

t heoret ische deel
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1

De school

De Bron maakt deel uit van de Vereniging voor Christ elijk Nat ionaal Schoolonderwijs t e Nunspeet . Tot de leden van de
vereniging behoren ouders van kinderen en anderen die zich bet rokken wet en bij het Prot est ants Christ elijk onderwijs.

1.1 Vereniging voor Christelijk Nationaal School onderwijs te Nunspeet
De Vereniging voor Christ elijk Nat ionaal Schoolonderwijs (CNS) wordt gedragen door vier prot est antse kerken in Nunspeet .
Deze zijn:
- de Christ elijke Gereformeerde Kerk
- de Prot est antse Gemeent e Nunspeet (onder de PKN)
- de Nederlands Gereformeerde Kerk
- de Nederlands Hervormde Gemeent e (onder de PKN)
De grondslag van de vereniging voor CNS luidt: ‘De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en de
daarop gegronde belijdenis, uit gedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid’. Deze grondslag is richt inggevend voor heel het
best uurlijk funct ioneren en het schoolgebeuren.
Iedereen die de grondslag van de vereniging onderschrijft kan lid w orden en zo meedenken met het prot est ants-christ elijk
basisonderwijs in Nunspeet . De doelst elling van het CNS is het in st and houden van christ elijk nat ionaal schoolonderwijs in
Nunspeet en Elspeet .

1.2 Het bestuur
Uit de leden van de vereniging wordt een bestuur gekozen. Namen van best uursleden vindt u acht erin de gids.

1.3 Bovenschoolse directie
De vereniging voor CNS heeft vijf scholen, verdeeld over acht locaties. Op iedere school is een direct eur benoemd. Hij / zij is
eindverant woordelijk voor alle beleidst erreinen van zijn / haar school. De direct euren leggen verant woording af door middel
van management rapport ages aan de algemeen direct eur. Die is verant woordelijk voor de hele organisatie. Zijn t aak is de visie
van de vereniging op onderwijs en begeleiding van leerlingen te verwezenlijken. De algemeen direct eur legt door middel van
management rapport ages verantwoording af aan het best uur. De algemeen direct eur is binnen de organisat ie ook de adviseur
van het best uur.

1.4 Geschiedenis van De Bron
De Bron is op 1 august us 1995 ont st aan uit een fusie t ussen de Groen van Prinst ererschool en De Zaaier. De leerlingen zijn
gehuisvest in twee gebouwen. De onderbouwgroepen vinden onderdak in het hoofdgebouw aan de Koningin Julianast raat
25. De bovenbouwgroepen vindt u in de dependance aan de M eest er Drost weg 6.
De ouders hebben vrijheid in het kiezen van een school. De kinderen die onze school bezoeken komen vooral uit de wijk
rondom de school. Dat is het gebied dat begrensd wordt door de F.A. M olijnlaan, Bosweg, Brinkersweg, Kroonlaan, Wat erweg
en M olenweg, met uit zondering van het gebied De M arsse en het daarop aansluit end deel van de Elburgerweg en Wat erweg.
Daarnaast bezoeken kinderen uit de nieuwbouwwijk M olenbeek onze school.
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Uitgangspunten

De Bron is een van de vijf scholen uitgaande van de Vereniging voor Christ elijk Nat ionaal Schoolonderwijs t e Nunspeet . Wat
dat in de prakt ijk bet ekent hebben we verwoord in onze M issie en Visie.

2.1 M issie
De scholen voor Christ elijk Nat ionaal Schoolonderw ijs t e Nunspeet nemen de Bijbel als norm voor hun houding t en opzicht e
van God, de naast e en de schepping. Vanuit die levenshouding bieden zij in een veilige omgeving kinderen kwalit eit sonderwijs
en begeleiden hen in hun ont wikkeling t ot zelfst andige, verantwoordelijke en sociaalvaardige mensen.

2.2 Visie
Onze school is een gemeenschap van ouders, leden van de vereniging, best uursleden, personeelsleden en kinderen, waarin
liefde t ot God en de naast e cent raal st aat . Al onze relat ies st aan in dat perspect ief en in die relat ies is eerlijkheid onmisbaar.
Vier relat ies zijn van groot belang:
a) de relatie tot God

Ieder kind is uniek en heeft voor God onvervangbare waarde. Ons handelen is er op gericht om het kind t e brengen t ot de
kennis van God en Jezus Christ us.
b) de relatie tot de medemens

We leren onze kinderen liefde, verdraagzaamheid en vergeving daadwerkelijk t e beleven in hun omgang met alle
medemensen. Hierbij is het aanvaarden van het gezag van grote bet ekenis.
c) de relatie tot de natuur (schepping)

Op onze school leren we de kinderen respect op t e brengen voor alles wat groeit en bloeit in Gods schepping. We st imuleren
hen er op een verantwoorde manier mee om t e gaan.
d) de relatie tot zichzelf

We leren de kinderen respect t e hebben voor zichzelf. Besef van posit ieve eigenwaarde is bepalend in hun ont plooiing van de
door God gegeven t alent en.
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Alle kinderen moet en opt imale kansen krijgen om hun t alenten t e kunnen ont wikkelen, maar dit mag nooit ten kost e gaan
van anderen. In al deze relaties st aat het kind dus centraal en w ordt tegemoet gekomen aan de volgende behoeften van
kinderen:
- de behoeft e om beschouwd t e worden als individu
- de behoeft e aan cont act met anderen: delen van kennis, gevoelens en handelingen
- de behoeft e aan zelfbehoud en zelfontplooiing
- de behoeft e aan de prikkel van gezonde compet itie
Zo w illen we kwaliteit sonderwijs geven en kinderen voorbereiden op hun latere plaats in de maat schappij.

2.3 Praktisch
Wij willen als t eam vanuit ons geloof met de kinderen omgaan. Dat bet ekent dat we t ijdens de Bijbellessen de boodschap van
het Evangelie overdragen door middel van Bijbelvert elling, verwerking, liederen en gesprek. Het Woord van God leert ons het
volgende:
God heeft ons gemaakt met als doel om in volmaakte vrede en geluk tot Zijn eer te leven. M aar de mensen zijn in opstand
gekomen t egen God en daardoor is zonde, verdriet , ziekt e en dood in ons leven gekomen.
God liet het er niet bij zitten, maar gaf Zijn Zoon, de Here Jezus, om de w ereld te redden. Hij is gestorven aan het kruis om de
straf te dragen, die w ij verdienden. Daarom is het voor iedereen nodig om te geloven in de Here Jezus, want w ie dat doet zal
niet verloren gaan, w ordt kind van God en ontvangt eeuw ig leven (Joh. 3 : 16).
Jezus is mens geworden om ons t e redden, maar ook om ons t e leren hoe w ij als Gods kinderen in deze w ereld mogen leven. Wij
worden opgeroepen om door de kracht van de Heilige Geest Jezus’ voorbeeld van liefde na t e volgen. Het uit eindelijke doel van
God met ons is dat w ij eeuw ig leven zullen in Zijn nieuw e Koninkrijk, tot Zijn eer in volmaakte vrede en geluk. Ons leven op aarde
is daar een voorbereiding op.

2.4 Burgerschapskunde
Naar aanleiding van het bovenst aande willen we voldoen aan art ikel 8 lid 3 w po waarin st aat dat het onderwijs:
1. er mede vanuit gaat dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving
2. mede gericht is op het bevorderen van act ief burgerschap en sociale integrat ie
3. er mede op gericht is, dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende acht ergronden en cult uren van
leeftijdgenot en.
Tijdens de lessen wereldoriënt atie en de lessen op levensbeschouwelijk vlak wordt regelmat ig aandacht best eed aan de
samenleving in het algemeen, uit gaande van onze waarden en normen. Wij proberen onze kinderen oog t e lat en hebben voor
mensen met andere acht ergronden en cult uren. Onder andere t ijdens zendingsproject en komt dit ter sprake.

2.5 Kleding
Onze school is een christ elijke school. Wij dragen het christ elijk gedacht egoed uit in de geest van de grondslag van de vereniging
voor CNS t e Nunspeet. Dit heeft consequent ies voor ons handelen met en naar elkaar. Wij zullen op onze scholen uit ingen van
andere godsdienst en niet toest aan. Vanuit onze overt uiging w illen w ij respect hebben voor het lichaam met
invoelingsvermogen voor omgangsvormen en goede zeden. Om die reden accept eren w e geen uit dagende kleding, dat w il
zeggen geen naveltruitjes, geen kleding met seksueel get inte of uit dagende afbeeldingen, geen kleding met doodshoofden of
anderszins aanst ootgevende afbeeldingen. Dit geldt ook voor zaken als t assen, mappen, et uis en dergelijke. Uit oogpunt van
fatsoenlijke omgangsvormen is het dragen van hoofddeksels (baseballpet , ijsmuts en dergelijke) en zonnebrillen onder
schoolt ijd, binnen de schoolgebouwen niet toegest aan. Van medewerkers en st agiaires vragen wij dat ze zich netjes en correct ,
kortom represent at ief kleden. Behalve oorbellen w orden zicht bare piercings niet t oegest aan. We w erken aan een sfeer w aarin
iedereen zich pret tig voelt en daarbij speelt kleding een belangrijke rol.
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De schoolorganisatie

Op onze school worden de kinderen verdeeld over zgn. jaargroepen. Dat bet ekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeft ijd
in één groep zit t en. Zij krijgen in principe dezelfde leerst of. M aar de verschillen in prest at ie- en ont wikkelingsniveau (onder
andere zicht baar gemaakt door ons leerlingvolgsysteem) maken het noodzakelijk om binnen dit syst eem plaats in t e ruimen
voor begeleiding van individuele leerlingen. Deze begeleiding w ordt binnen de klas door de leerkracht zelf uitgevoerd. Een
voorw aarde om dat te kunnen doen is een goed uit gevoerd klassenmanagement door de leerkrachten, een goede
inst ruct iekwalit eit en een goede t aakgericht heid van de leerlingen. Daart oe dient de leerkracht de principes van zelfst andig
werken, gebruik van de inst ruct ietafel en effectieve leert ijd goed t e beheersen. We st reven naar een eerlijke verdeling van de
leerlingen over de groepen. Dit is echt er afhankelijk van de hoeveelheid kinderen van dezelfde leeft ijd.

3.1 Circuitmodel
Visie

Op De Bron wordt gewerkt met het circuitmodel. De belangrijkst e kenmerken van het circuitonderwijs zijn:
-

instructie op niveau in kleine groepen (geen / nauw elijks klassikale instructie)

-

vrijheid om zelfstandig taken te kiezen en uit te voeren

Aandacht spunt en daarbij zijn:
-

kinderen leren zelfstandig hun werk (t e plannen en) uit t e voeren

-

kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces

-

t egemoet komen aan verschillen t ussen kinderen in inst ructie (kort e klassikale inst ruct ie en verlengde inst ruct ie) en
verwerking (diversit eit in verwerking en kwant iteit )

-

t ijd vrijmaken voor leerlingen die extra zorg en / of instructie nodig hebben (kleine kring)

-

creëren van een hoge effectieve leertijd (hoog t empo, hoge eisen st ellen, hoge verwacht ingen hebben)
Op de volgende bladzijde worden de aandachtspunt en verder toegelicht .
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zelfstandigheid

-

t ijdens inst ruct iemoment en mogen de leerlingen de leerkracht niet st oren
‘probleempjes’ die leerlingen gaandeweg t egenkomen moet en ze zoveel mogelijk zelf oplossen

-

kinderen kunnen zelf (binnen de gest elde kaders) hun werk kiezen en plannen

medeverantwoordelijkheid

-

‘het proces’ w ordt regelmatig geëvalueerd, w aarbij eigen initiatieven en eigen verantwoordelijkheden gest imuleerd
w orden

-

van de leerlingen wordt gevraagd de opgegeven t aken binnen de beschikbare t ijd af t e hebben

-

binnen het circuitmodel kunnen de leerlingen kiezen w elke t aken w anneer uit gevoerd w orden

-

een deel van het werk wordt door de kinderen zelf nagekeken

tegemoet komen aan verschillen

-

t ijdens de inst ruct ie w ordt de leerst of op verschillende niveaus aangeboden

-

bij de omvang van de t aken kan gemakkelijk rekening worden gehouden met het niveau

-

het zelfde geldt voor het aantal taken voor iedere leerling

extra zorg en / of instructie

-

de leerkracht heeft, doordat gew erkt w ordt met blokken van een half uur, ruimte om zorgleerlingen extra inst ruct ie
t e geven

hoge effectieve leertijd

-

grot e betrokkenheid van leerlingen t ijdens de inst ruct iegroepen

-

een grot e mate van int eractie t ussen leerkracht en leerlingen, en leerlingen onderling t ijdens de inst ruct ie

-

inst ructie w ordt op niveau aangeboden

-

w einig verlies van effect ieve leert ijd door klassikale inst ruct ie, w aarbij afgest emd w ordt op de gemiddelde leerling

-

de leerkracht kan snel en effect ief corrigeren

-

t ijdens het zelfst andig werken kunnen leerlingen in eigen t empo het opgegeven werk maken; er zijn alt ijd voldoende
‘klaaropdracht en’

3.2 Het Bijbelonderwijs
In alle groepen w orden er geschiedenissen uit de Bijbel vert eld. Op dinsdag-, w oensdag- en donderdagmorgen w orden daarmee
de lessen begonnen. Op maandagmorgen w ordt er een bijbellied, psalm, gezang of opw ekkingslied van de CNS-liedlijst
aangeleerd en de les van de vrijdagmorgen is veelal gereserveerd voor de verwerking van de Bijbelverhalen. Dat bet ekent dat
er per w eek 2,5 uur aan bijbelonderw ijs w ordt best eed. Ook w ordt er zendingsgeld ingezameld voor speciale zendingsproject en
en w orden er act ies voor de zending gehouden.

3.3 Activiteiten in de groepen
In de kleut ergroepen werken de kinderen ’s morgens meest al in groepen aan verschillende opdracht en, vaak naar aanleiding
van een t hema. Ook w ordt er veel in de kring gedaan, zoals kringgesprek, Bijbelverhaal, t aalspellet jes, muziek, vertellen en
voorlezen met behulp van prent enboeken. ’s M iddags wordt er, naast de kring, gewerkt met ont wikkelingsmateriaal.

3.4 De globale dagindeling
Kringgesprek: kinderen kunnen hun verhaal kwijt en leren zich verbaal te uit en.
Godsdienstige vorming: gebed, Bijbelverhaal en christ elijke liedjes.
Werken in groepen: ont w ikkelings- en const ruct iemat eriaal, tekenen, knippen en plakken, kleien, spelen in de hoeken, enz.
Spelles: binnen of buit en (als het weer het toelaat wordt er buiten gespeeld) of gymles.
Gymles: t ussen de herfst vakant ie en de meivakantie w ordt er minst ens één kleutergymles per w eek gegeven.
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M uziekles: we leren liedjes aan, doen gehoor- en bewegingsoefeningen.

Verder zijn er dagelijks kringact iviteit en op het gebied van t aal, rekenen, verbale en sociaal-emot ionele ontwikkeling. Om
ongeveer 10.30 uur houden de kleut ers pauze. Dit gebeurt in de kring. Uw kind kan dan het meegenomen et en en drinken
opet en. ’s M iddags is er geen pauze.

3.5 Basisvaardigheden
Lezen

Na diverse voorbereidende leesoefeningen wordt in groep 3 officieel met het leren lezen gest art. De leerlingen leren vanaf het
begin zowel woorden als let ters. In de hogere leerjaren wordt , behalve aan het t echnisch lezen, ook aandacht best eed aan het
begrijpend en st uderend lezen. Per groep wordt dagelijks aandacht aan de verschillende vormen van lezen best eed.
De groepen 3 t/ m 8 w orden een aantal keren per jaar getoetst op hun (technisch) leesniveau. Deze toetsing gebeurt met de
D.M .T.-t oets van Cit o (Drie M inut en Toets, d.i. een landelijk genormeerde t oets). Aan de hand van de result aten van deze
t oetsen w orden niveauleesgroepen ingedeeld, maar ook w ordt er (indien nodig) extra hulp geboden. In de midden- en
bovenbouwgroepen w ordt aandacht best eed aan het technisch lezen en het begrijpend lezen. Voor de t oetsing van begrijpend
lezen maken w e eveneens gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem.
Schrijven

We willen de kinderen een duidelijk leesbaar handschrift aanleren. Het schrijfonderwijs op onze school begint al in de groepen
1 en 2 met het aanleren van een correct e pot loodhant ering. Dit is nodig voor een goede penhant ering in groep 3. In de groepen
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3, 4 en 5 w ordt dagelijks het schrijven van kleine let ters, hoofdlet ters, w oorden, leestekens en cijfers getraind. Daarbij let ten
w e op een goede zit - en schrijfhouding. In de hogere groepen wordt minimaal 1x per w eek aandacht geschonken aan het verder
ont w ikkelen van het met hodisch schrijven.
Taal

Taalonderwijs is veelomvat tend. In ons onderwijs onderscheiden we drie onderdelen:
-

spelling

-

mondeling taalgebruik

-

st ellen en grammat ica
Spelling

Een belangrijk onderdeel van spelling is het juist leren t oepassen van de spellingsregels. We beginnen het schooljaar met een
inst ap-dict ee en eindigen met een eindt oets-dict ee. Hier t ussenin w orden regelmatig signaal- en cont roledict ees afgenomen.
De kinderen oefenen de spelling onder andere met behulp van computerprogramma’s. De kinderen die w einig problemen
ondervinden krijgen meerw erk aangeboden. Daarnaast w orden de vorderingen tw ee keer per jaar get oetst met behulp van de
met hode-onafhankelijke Cito-t oets spelling

M ondeling taalgebruik

De leerlingen worden begeleid bij het onder woorden brengen van hun eigen gedacht en en ideeën, zodat een ander hen kan
begrijpen. Dit wordt geoefend door gesprekken, maar ook door het houden van spreekbeurt en.
Stellen en grammatica

Bij dit onderdeel gaat het om het vormen van goede zinnen. Zinsont leding, kennis van vreemde woorden, spreekwoorden en
gezegden krijgen de nodige aandacht . M et het maken van opst ellen proberen w e het t aalgevoel t e ont w ikkelen. Ook bij dit
onderdeel worden de kinderen regelmat ig met hodisch get oet st. Net als bij spelling wordt zo nodig ext ra hulp geboden.
Rekenen

In de groepen 1 en 2 wordt aandacht geschonken aan het voorbereidend rekenen. Allerlei rekenbegrippen komen op een
speelse manier aan de orde. Na deze voorbereiding beginnen de kinderen in groep 3 met eenvoudig opt ellen en aftrekken. Dat
w ordt naar de hogere groepen t oe st eeds uit gebreid. Tw ee keer per jaar w ordt de Cito-toet s rekenen / w iskunde afgenomen
om ons rekenonderwijs t e vergelijken met andere scholen en leerlingen met rekenproblemen op t e sporen en hulp t e bieden.
Het nieuw s schooljaar 2020/ 2021 gaan w e w erken met een nieuw e rekenmet hode: Wereld in Get allen.
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W ereldoriëntatie

In de groepen 1 t / m 3 w orden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en nat uuronderw ijs niet afzonderlijk gegeven. Daar
worden onderwerpen behandeld die aansluit en bij de belevingswereld van het jonge kind. Op deze wijze wordt kennis en
inzicht verkregen op het gebied van wereldoriënt at ie. Vanaf groep 4 worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde,
natuuronderw ijs en verkeer afzonderlijk gegeven. Per w eek w ordt hier in elke groep minimaal één lesuur aan besteed.
Aardrijkskunde

Bij het vak aardrijkskunde in groep 5 t / m 8 leren de kinderen Nederland, Europa en de overige werelddelen kennen. Ook krijgen
zij enig inzicht in t hema’s als klimaat, natuurverschijnselen, derde-w ereldproblematiek, enz. Ook in de groepen 1 t / m 4 w ordt
aandacht geschonken aan aardrijkskunde, zodat er een doorgaande lijn van groep 1 t / m 8 ontst aat .
Geschiedenis

Het vak geschiedenis behandelt in grot e lijnen de hist orie van Nederland vanaf de st eent ijd t ot heden, waarbij de nadruk
meer ligt op de sociale aspecten dan op de politieke.
Natuuronderw ijs

Bij de lessen over de nat uur worden verschillende met hodes gebruikt. Andere bronnen zijn kopieerbanden en schooltv-series,
zoals Huisje Boompje Beest je en Koekeloere. Daarnaast zijn er cont act en met diverse inst ellingen, zoals de bijent uin, het
bezoekers centrum, Schovenhorst in Put t en en het milieucent rum De Hort us in Harderw ijk.
Verkeer

De verkeerslessen w orden gegeven onder de noemer sociale redzaamheid. In groep 3 en 4 kunnen de leerlingen hun
overst eekdiploma halen en in groep 7 w ordt in april de landelijke t heoret ische verkeerst oets afgenomen. Kinderen die deze
t oets niet voldoende maken, krijgen een herkansing of kunnen in groep 8 nogmaals aan de t oet s meedoen.
In samenw erking met onze werkgroep Verkeersouders en met de gemeent e vindt ieder voorjaar het prakt isch verkeersexamen
plaat s.
Engels

Vanaf groep 7 wordt het vak Engels gegeven. De nadruk hierbij ligt op de dialoog. De leerlingen krijgen een beginnende
w oordenschat en leren vooral eenvoudige gesprekjes t e voeren.

M uziek/ Dans/ Drama

In blokken w ordt er gedurende het schooljaar met deskundige leerkracht en, afkomst ig uit de kunstsect or, naast de muzikale
vaardigheden aandacht best eed aan dans en drama.
Cultuureducatie

Bij dit onderdeel komen verschillende beeldelement en aan de orde, zoals: vorm, ritme, kleur, composit ie, et c. Daarnaast is er
een opbouw in mat erialen en t echnieken. Ieder schooljaar vinden er enkele creaweken plaat s. Hierin hopen we in
samenwerking met ouders t e werken in at eliers. In deze ateliers voor groep 3 t / m 8 komen verschillende t echnieken aan de
orde. Daarnaast zijn er cont act en met diverse cult urele inst ellingen, zoals: de bibliotheek, de Oudheidskamer, het
gemeent earchief, de muziekschool, enz. Verder vinden er, verdeeld over het schooljaar, activiteit en plaats w aarin cultuureducat ie centraal st aat .
Kanjertraining

In schooljaar 2011 - 2012 hebben de leerkrachten een licent ie behaald om kanjert raining t e mogen geven. In alle groepen
w orden de kanjerlessen gegeven. Het doel van de kanjerlessen is het creëren en w aarborgen van een veilig schoolklimaat. M eer
informatie is (ook voor ouders) t e vinden op www.kanjert raining.nl In 2020/ 2021 wordt het t eam opnieuw geschoold.
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3.6 Overige lesactivit eiten
De computer in het onderwijs

Het technisch beheer en het onderhoud van ons computers en chromebooks is in handen van een extern bedrijf, zodat onze
ICT’ers zich meer kunnen richt en op de onderwijskundige kant van het comput ergebruik. In beide gebouwen wordt intensief
gebruik gemaakt van de comput ers en chromebooks. Voor alle groepen geldt dat er via speciale leerling soft ware geoefend kan
worden met leerst of en/ of lesst of wordt verwerkt .
In groep 3 gebruikt men de act uele versie van de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van de soft ware die bij deze met hode behoort . Kinderen met leesproblemen kunnen aan het werk met het programma ‘Bouw’
De groepen 5 t / m 8 leren al doende o.a. door het maken van werkst ukken werken met Word (t ekst verwerker), PowerPoint, email en int ernet .
Vanaf groep 3 kan met de programma’s van Ambrasoft worden gew erkt , naast de comput erprogramma’s die bij de met hodes
horen. De belangrijkst e onderdelen hiervan zijn rekenen (onder andere t afels oefenen) en spelling. Alle kinderen kunnen t huis
oefenen met de deze software via de zogenaamde t huis-schoolkoppeling. Na de zomervakant ie wordt u hier via het Bronnieuws
over geïnformeerd.
Van Ambrasoft is ook een aparte t huisversie. Heeft uw kind problemen met bijvoorbeeld t afels of spelling, dan kunt u (tegen
bet aling) deze t huisversie best ellen op de volgende websit e: www .ambrasoft .nl. Het is eveneens mogelijk legale soft ware voor
een zacht prijsje via school aan t e schaffen. Hiervoor verwijzen we u naar www.surfspot .nl. Naast bovengenoemde
programmat uur zijn er nog programma’s voor o.a. aardrijkskunde, verkeer, enz.
Chromebooks

De kinderen leren st eeds meer door gebruik te maken van de mogelijkheden van de informat ie en comput er t echnologie (ICT).
Er zijn daarom steeds meer middelen nodig waarmee veel leerlingen snel en effectief kunnen (samen)werken in verschillende
ruimt en van de school. In schooljaar 2018/ 2019 zijn er daarom veel Chromebooks aangeschaft en wordt er nagedacht over de
wijze w aarop we de chromebooks kunnen inzett en voor de onderst euning van ons onderwijs. Zowel klassikaal als individueel,
om lesst of te verwerken of te oefenen. De komende jaren zal de school regelmatig invest eren in de aanschaf van Chromebooks
en de onderw ijskundige inzet ontw ikkelen en evalueren.
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3.7 Schoolambities, schoolontwikkeling & schoolplan 2019 - 2023
Een school is voort durend in ontwikkeling. Vanuit een onderwijskundige visie en in relatie t ot maatschappelijke ontwikkelingen
heeft de school de uitdaging om haar ambit ies t e verwoorden en waar t e maken. De Bron wil een school zijn ‘waar leerlingen,
leerkrachten en ouders zich t huis voelen en kunnen ont wikkelen.’ Naast aandacht voor de omgang met elkaar, vraagt dit om
kwalit atief goed onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeft en van elke leerling, maar ook tegemoet komt aan de
vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om te funct ioneren in de maat schappij. Dit vraagt om onderzoek en dialoog
t ussen de leerkracht en en de schoolleiding en klankborden met ouders.
Er is een schoolplan 2020/ 2021 geschreven w aarin de schoolambities zijn vast gelegd. Er zal onder andere aandacht zijn voor
t hema’s als burgerschapsvorming, w elbevinden, de sociale vaardigheid om t e kunnen samenw erken en leren, maar ook
t hema’s als t echniek & w et enschap en de ont w ikkeling van 21e eeuwse vaardigheden komen aan de orde. Dit vanuit de
gedacht e dat maat schappelijke en t echnologische ont wikkelingen razend snel gaan en we kinderen opleiden die (t egen de t ijd
dat ze een beroep kunnen kiezen) wellicht werk vinden in beroepen die nu nog niet best aan. De doelen van het schoolplan
worden planmatig uit gevoerd en de voort gang zal jaarlijks besproken worden in de M R. Belangrijke onderwerpen voor de
schoolont w ikkeling 2020/ 2021 op de Bron zijn o.a. coöperatief leren, execut ieve funct ies en w elbevinden. Via de schoolwebsit e
leest u hier meer over.

Het team wordt in 2020/ 2021 geschoold rondom de execut ieve functies (ht tps:/ / debron-

nunspeet .nl/ de-school/ execut ieve-funct ies/ ) en vlak voor de vakant ie is het vignet welbevinden aangevraagd (ht tps:/ / debronnunspeet.nl/ vignet -gezonde-school/ )

4

De kinderen

4.1 De aanmelding van nieuwe leerlingen
De aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaat s op de laat st e maandag in de maand januari. In de loop van januari ontvangt
u nadere informatie over de inschrijving in onze nieuwsbrief en via advert ent ies in de plaat selijke bladen.
Op deze avond kunt u:
-

inschrijfformulieren invullen

-

zich op geven als lid van de Vereniging voor CNS te Nunspeet

-

kennismaken met de directie en de leden van het team de school bekijken

De t oelating is niet afhankelijk van de geloofsovert uiging. Ouders dienen wel de grondslag en doelst elling van de school t e
respect eren. Nat uurlijk kunt u het hele jaar door uw kind(eren) bij de direct ie van de school aanmelden. Voor de kleut ergroepen
st reven w e er naar maximum 30 kleut ers per groep aan te houden. Door omst andigheden kan het echt er zo zijn dat we daar
vanaf moet en wijken. Bij de aanmelding moet en de ouders alle belangrijke informat ie over hun kind kenbaar maken aan de
school, ook de mogelijke ext ra onderst euning die hun kind op school nodig heeft . Tevens moeten ouders aangeven of hun kind
bij meerdere scholen is aangemeld en welke de eerste school van aanmelding is. De school heeft vervolgens 6 w eken de t ijd
om t e bekijken of het kind kan w orden t oegelat en. Deze t ermijn kan met 4 w eken w orden verlengd. Tijdige aanmelding (bij
voorkeur minimaal 10 weken voor de st art van het schooljaar) is dus erg belangrijk.
Er wordt op De Bron bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening gehouden met de behoeft e van het kind en de
mogelijkheden van de school en de andere scholen in de regio.
Er kunnen redenen zijn waarom wij een leerling niet kunnen plaat sen. Kunnen wij een kind niet t oelaten, dan moet ons
schoolbest uur het kind een passende onderw ijsplek op een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbest uur
is de feit elijke zorgplicht . Het zoeken naar een alternat ieve, passende onderwijsplek gaat uit eraard in overleg met ouders.
Via de schoolwebsit e kunt u een kennismakings USB aanvragen (zolang de voorraad st rekt ) (ht tps:/ / debron-nunspeet .nl/ deschool/ kennismakings-usb-aanvragen/ )
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4.2 ‘Doorstroom’
Wanneer uw kleuter vier jaar wordt, mag het voor het eerst naar de basisschool. Zit uw kind korter dan een jaar in groep 1, dan
komt uw kind het volgende school jaar meest al weer in groep 1.
Nu kan het zo zijn dat uw kleut er zich zo vlot ontwikkelt , dat een doorst room naar groep 2 bet er is. We denken dan vooral aan
de kleut ers die aan het begin van een nieuw schooljaar inst romen.
Als school kijken we naar de cognit ieve en sociaal-emot ionele ont wikkeling. Tijdens de leerlingbesprekingen best eden
leerkracht en int ern begeleider ext ra aandacht aan deze groep kleuters.
Is uw kleut er t oe aan groep 2, dan zal hij of zij doorst romen naar groep 2. Is uw kleut er hier nog niet aan t oe, dan gaat hij of zij
gew oon naar groep 1. Deze beslissing w ordt , in overleg met ouders, door school genomen. Wanneer uw kind een ‘herfst kleut er’
is, dan zal er samen met u gekeken worden of uw kind anderhalf of t weeënhalf jaar kleut ert .

4.3 Ontw ikkelingen en vorderingen
De leerkracht biedt de kinderen lesst of aan. De st of wordt schriftelijk of mondeling verwerkt door het maken van opdracht en
en t oetsen. De groepsleerkracht beoordeelt het werk van de kinderen. Voor rekenen, spelling en lezen w orden landelijk
genormeerde t oetsen afgenomen. Bij de normering w ordt gebruik gemaakt van de 80% norm. Wanneer kinderen op een eigen
leerlijn w erken, w ordt een aangepast e normering gebruikt. De result at en w orden verw erkt in observatielijst en en rapport en.
Van iedere leerling w ordt een dossier aangelegd. Zodra een kind om w at voor reden dan ook de school verlaat, w ordt een
onderwijskundig rapport opgest eld t en behoeve van de nieuwe school.
M ocht het zijn dat uw kind een groep over moet doen, dan wordt deze beslissing, in overleg met de ouders, door de school
genomen.
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4.4 De speciale zorg voor kinderen met specifieke problemen
Cirkels van zorg

In de acht erliggende jaren is de leerlingenzorg een st eeds belangrijker gegeven gew orden binnen onze scholen. Immers juist
leerlingen, die om wat voor reden dan ook in de problemen komen verdienen onze ext ra aandacht. In de not it ie ‘Leerlingenzorg
CNS’ hebben we hierin een st uk eenheid en uniformiteit aangebracht . In de not it ie gaan wij uit van de cirkels van zorg.

SWV
Cent raal Nederland

De eerste cirkel: de groep

In de groep is het kind dagelijks aanwezig. Daar ligt dan ook het eerst e en belangrijkst e aangrijpingspunt voor de leerlingenzorg.
Dat betekent, dat de leerkracht verantw oordelijk is voor de zorg. De leerkracht moet goede inst ructie geven en zorg dragen
voor goed klassenmanagement , zodat hij / zij binnen de groep de leerlingen, die extra zorg nodig hebben, kan helpen. Daarvoor
moet de leerkracht met het leerlingvolgsyst eem de leerlingen volgen en zo nodig handelingsplannen opst ellen.
De tw eede cirkel: de school

Redt de leerkracht het niet meer, dan kan hij / zij terugvallen op de intern begeleider (IB-er). Die heeft extra kennis in huis en
w eet w egen om leerlingen extra hulp t e bieden. De IB-er kan zo nodig ook advies inw innen bij de SBD of specialist en. Deze
dienst heeft nog meer kennis van zaken.
Bovendien vindt tw ee keer per jaar een zgn. LOB (Leerlingen Overleg Breed) plaats. Dat is een overleg t ussen t ussen de IB-er,
de leerlingbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst , de schoolart s en de schoolmaatschappelijk werker. Uiteraard worden
voor dat overleg de procedures zorgvuldig gevolgd.
De derde cirkel: de vereniging

Binnen CNS komen IB-ers samen in het IB-net werk. Hier w isselen ze gegevens en ervaringen uit. Ze geven elkaar adviezen en
werken samen aan hun kennis van zaken.
De vierde cirkel: Samenwerkingsverband

Deze cirkel is van zeer groot belang, w ant als alle hulp niet het gew enst e effect heeft, w ordt het kind get est door de leerling
begeleider van de SBD. Hij / zij begeleidt en adviseert in overleg met de IB-er ouders bij de keuze voor de juist e
onderwijsbehoeften van het kind.
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4.5 Passend onderwijs
Vanaf 1 august us 2014 hebben alle basisscholen de wett elijke taak om passend onderwijs t e geven. Omdat scholen dit niet
alleen kunnen, zijn alle scholen in Nederland aangeslot en bij een regionaal samenw erkingsverband. Hiervan zijn er 77 in het
gehele land.
De school van uw kind w erkt binnen het samenw erkingsverband Zeeluw e samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal
basisonderw ijs en speciaal onderw ijs in de gemeent en Nijkerk, Put ten, Ermelo, Harderw ijk, Zeew olde, Nunspeet , Elburg en Epe.
Belangrijke doelen van de invoering van passend onderw ijs zijn:
-

t erugdringen bureaucrat ie, met name ingew ikkelde indicat ieprocedures

-

alle kinderen een passende onderw ijsplek bieden

-

t erugdringen aant al kinderen die geen plek in het onderw ijs kunnen vinden (t huiszit t ers)
Het samenwerkingsverband heeft in het onderst euningsplan (w ww .zeeluw e.nl) vast gelegd op w elke w ijze passend onderw ijs
w ordt geboden binnen de deelnemende scholen.
Vormen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven best aan; geen kind w ordt gedwongen t eruggeplaat st in het
basisonderw ijs.
Zorgplicht

Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht bet ekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om
in goed overleg met de ouders een passende onderst euning t e bieden. Liefst zoveel mogelijk t huisnabij in de eigen school. Als
blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats t e zoeken. Dat kan
zijn op een andere basisschool binnen het samenwerkingsverband of op een school voor speciaal (basis) onderwijs.
Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaart en bij de direct ie of best uur van de school van
uw kind, het samenwerkingsverband of om onderst euning vragen door een onderwijsconsulent . In het uiterst e geval kunnen
problemen worden voorgelegd bij een landelijke geschillencommissie. M eer informatie vindt u op de websit e Passend
Onderw ijs: www.onderwijsgeschillen.nl/ informatie-voor-ouders/
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Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschreven w elke onderst euning de school kan bieden. In dit
profiel is t e lezen op w elke w ijze de school de begeleiding aan leerlingen vorm geeft en w elke mogelijkheden voor extra
onderst euning de school heeft. Bij het realiseren van de gewenst e onderst euning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten
van handelingsgericht werken (HGW). Dit bet ekent kort gezegd: Als een kind ext ra onderst euning nodig heeft , wordt niet in de
eerst e plaat s gekeken naar wat het kind heeft , maar naar wat het kind nodig heeft . Bij HGW is de samenwerking en afstemming
met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandacht spunt .
Leerlingen met specifieke onderw ijsbehoeft en stellen extra eisen aan de school, het gebouw , de leerkracht en, de IB-er en ook
de medeleerlingen. Het uit gangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimt e heeft voor leerlingen met specifieke
onderw ijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in intelligent ie, t empo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden.
Bij ieder verzoek t ot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de
combinatie van specifieke onderwijsbehoeft en en de benodigde ext ra onderst euning past binnen de basisonderst euning, die
de school kan bieden.
Uit gangspunt en (vragen) voor plaatsing zijn o.a. :
- kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden?
- blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd?
- is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht?

Is de school handelingsverlegen, met andere w oorden kan de school niet voldoen aan de onderst euningsbehoefte van uw kind,
dan wordt er allereerst binnen het best uur of in de regio gezocht naar een andere reguliere basisschool die wel mogelijkheden
heeft voor de juist e onderst euning van uw kind. In dit traject wordt er t e allen t ijde nauw samengewerkt met de ouders. Ook
de int ern begeleider van de school en een int ern of extern deskundige (bijvoorbeeld een ort hopedagoog of jeugdart s) zal bij
dit proces betrokken zijn. M ocht er geen andere reguliere basisschool zijn die een kind passend onderwijs kan bieden, dan kan
een kind (t ijdelijk) een passende plek vinden in het speciaal (basis)onderwijs zijn.
Voor een plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs moet de school, samen met ouders, een t oelaatbaarheidsverklaring
aanvragen bij de direct eur-best uurder van ons samenw erkingsverband (samenwerkingsverband Zeeluw e). Ons school
participeert in het samenw erkingsverband Zeeluw e.
Arrangementen

Het ant woord op de vraag “ Wat heeft dit kind nodig en hoe st emmen wij ons handelen hierop af?” wordt vast gelegd in een
plan van aanpak, vaak een arrangement genoemd. Wat gaan we doen? Wanneer? Door wie? M et welk doel? Wanneer en
hoe gaan we evalueren? Ouders worden nauw bij het opst ellen van een arrangement bet rokken. Het is van groot belang dat
alle direct bet rokkenen samenwerken in het belang van het kind.
Ouderbetrokkenheid

Het samenwerkingsverband hecht er aan dat de school de ouders betrekt bij de onderst euning van de leerlingen. Daarom
vinden w e het van groot belang dat ouders direct betrokken worden bij de eerst e t ekenen dat een kind meer onderst euning
nodig heeft . In sommige sit uaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om t ot een goede onderst euning t e
komen, is het wenselijk om daar met de ouders in alle openheid, maar ook in vert rouwen over t e spreken.
Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad van de school of via de onderst euningsplanraad van het samenwerkingsverband
invloed

uit oefenen

op

het

beleid

van

de school

(schoolonderst euningsprofiel) en

het

samenwerkingsverband

(onderst euningsplan). Beide raden best aan uit ouders en leerkracht en. M eer informat ie op de websit e www.zeeluwe.nl
Steunpunt Zeeluwe

Scholen kunnen de komende jaren gebruik maken van de dienst en van het Steunpunt Zeeluwe, best aande uit deskundigen uit
het speciaal (basis)onderw ijs. Zij onderst eunen scholen om de onderw ijsbehoeften van het kind in beeld t e brengen en hoe het
onderwijsaanbod hier op afgest emd kan worden. Ook adviseren zij bij het aanvragen van een t oelaat baarheidsverklaring (TLV)
voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
Toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis) onderw ijs

Als de school en de ouders tot de conclusie komen, dat het voor de ont wikkeling van een kind bet er is om naar een speciale
(basis)school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een t oelaat baarheidsverklaring voor de leerling aan. Dit
doet de school bij het samenw erkingsverband.
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Het samenwerkingsverband geeft de t oelaat baarheidsverklaring af als ouders en scholen het met de plaat sing in het speciaal
(basis)onderwijs eens zijn. Het samenwerkingsverband Zeeluwe cont roleert daarbij met name ook of de ouders vroegt ijdig bij
het hele proces bet rokken zijn geweest . Uit gebreide informatie vindt u op de websit e ww w .zeeluwe.nl
Ondersteuningsmiddelen

De schoolbest uren ont vangen van het samenwerkingsverband onderst euningsmiddelen in euro’s. Hiermee kunnen de besturen
de ext ra onderst euning op de scholen bekost igen. Dit kan bijvoorbeeld zijn de onderst euning door een onderw ijsassist ent of
leerkracht . Ook betalen de schoolbest uren hieruit de ext ra kost en als kinderen worden t oegelat en tot het speciaal (basis)
onderwijs. Wanneer blijkt dat de aanpassingen met bet rekking t ot meer begaafdheid onvoldoende zijn, kunnen wij bij ons op
school, gebruik maken van de Spet t ergroep, waarbij de leerlingen als ze hun werk in de groep gemaakt hebben, uitdagingen
kunnen krijgen op het gebied van taal, spel, rekenen of w ereldoriëntatie. Kinderen krijgen plusw erk van diverse vakgebieden
waaraan de kinderen in de groep werken; daarnaast ext ra uit dagingen door via het programma Acadin te werken aan project en.
Eén keer per week worden de kinderen een half uur begeleid in de Spet tergroep waarbij ze onderst euning krijgen rondom het
t e maken (extra of verdiepende) werk. Daarnaast biedt de school lessen Chinees aan; op dit moment aan kinderen die meer
aan kunnen in groep 8. M ocht het extra aanbod voor uw kind onvoldoende zijn, kunnen wij een beroep doen op de plusklas
binnen onze vereniging (zie verderop In deze schoolgids).

4.6 Protocol hoogbegaafdheid
Op onze school wordt gewerkt met een prot ocol hoogbegaafdheid. De doelst elling van het prot ocol is om (hoog)begaafde
leerlingen met plezier naar school t e lat en gaan, hen leren t e leren en zich in t e spannen voor het w erk en onderprest eren t e
voorkomen. Het prot ocol is met name gericht op: signalering, diagnost isering en begeleiding van hoogbegaafde kinderen met
passende leerst of en goede pedagogische begeleiding. Er zijn verschillende moment en w aarop de signalering van (hoog)
begaafde kinderen kan plaat svinden. Van belang is dat de signalering vroegt ijdig plaat s vindt . We maken gebruik van het
Digit aal Handelingsprot ocol Hoogbegaafdheid en Sidi-R, tw ee int eract ieve inst rument en die de school onderst eunen bij de
begeleiding van (hoog) begaafde leerlingen. De school heeft een beleidsplan geschreven, waarin onder andere vermeld wordt
op welke manieren deze begeleiding aan meer en hoogbegaafde leerlingen w ordt vormgegeven. Dit beleid wordt regelmatig
geëvalueerd.

4.7 Schoolspecifiek
Binnen elke groep bevindt zich een divers gezelschap van kinderen. Divers als w e het hebben over verschillen in bijvoorbeeld
int eresses, werkhouding, mot ivatie, leervermogen en leerprest at ies. Daarbij komt dat elk kind zich op zijn eigen manier
ont wikkelt : bij de één gaat de ontwikkeling geleidelijk, bij de ander met sprongen.
In het leer- en ont wikkelingsaanbod w ordt ingegaan op de hierboven beschreven verschillen in ontwikkeling. We maken
bijvoorbeeld gebruik van leermet hodes met different iatiemogelijkheden, zodat leerlingen die meer oefening nodig hebben
extra oefenst of en vlott e kinderen ext ra verdiepingsst of kan worden aangeboden. Om zicht te krijgen op de (leer)ontwikkeling
van kinderen maken we gebruik van verschillende vormen van signalering en t oet sing.
In overeenst emming met de afspraken zoals die verwoord zijn in het regionale zorgplan gaan we, als blijkt dat een leerling t och
niet goed mee kan komen met het niveau van zijn groep, als volgt t e werk:
-

het kind krijgt extra aandacht door middel van verlengde inst ruct ie, begeleiding en werken aan de inst ruct ietafel

-

wanneer dat niet het gewenste result aat heeft , volgt een gesprek met de int ern begeleider (IB)
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-

indien nodig wordt een handelingsplan gemaakt , dat ten uit voer w ordt gebracht t ijdens de normale lessen. Dit gaat alt ijd
in overleg met de ouders

-

na een periode van zo’n acht weken vindt de evaluatie plaats

-

wanneer het handelingsplan posit ief heeft gewerkt , wordt de extra begeleiding afgebouwd

Wanneer het kind t och problemen blijft houden, w ordt er een beroep gedaan op de schoolbegeleidingsdienst . De mogelijkheid
t ot uit gebreid test en is dan aanwezig. Deze t est kan na overleg met de ouders aangevraagd worden door de IB-er. Aan de hand
van de uit slag van de t est wordt geadviseerd om:
a.

een hernieuwd hulpplan op t e st ellen,

b.

speciale (ambulant e) begeleiding aan t e vragen, of

c.

t oegang aan t e vragen t ot het speciaal onderwijs, als andere mogelijkheden zijn uitgeput .

4.8 De orthotheek
In beide gebouw en is een ort hot heek. Daar bevindt zich materiaal, bestemd voor kinderen met leer- en sociaal / emot ionele
problemen. Ook voor meer begaafde kinderen is materiaal voorhanden. Leerkracht en en IB-ers maken gebruik van deze
ort hot heek. Is er aanvullend mat eriaal nodig, dan w ordt er een beroep gedaan op de SBD (Schoolbegeleidingsdienst ).

4.9 Gezondheid en maatschappelijke organisaties
Diverse organisat ies w erken met de scholen samen om vragen over opvoeden en opgroeien, gezondheid en ont w ikkeling t e
beantw oorden. De verpleegkundigen en de jeugdarts van de GGD, maar ook de schoolmaatschappelijk w erkst er zijn een
aanspreekpunt voor ouders, leerkracht en en pedagogische w erkers in scholen en de voorschoolse voorzieningen.
1. GGD Noord- en Oost-Gelderland

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord- en Oost -Gelderland heeft als doelst elling de gezondheid, groei en ontwikkeling van
4 t ot 19 jarige kinderen t e bevorderen en t e beschermen. Samen met ouders en school w illen de medew erkers JGZ ervoor
zorgen dat kinderen zich zo gezond mogelijk ont w ikkelen. Dit gebeurt door prevent ieve gezondheidsonderzoeken en vaccinaties
van kinderen, ondersteuning van ouders, onderst euning van leerkracht en en samenw erking met andere inst anties. De
gezondheidsonderzoeken vinden plaats bij 5-jarigen. M et en en wegen gebeurt in groep 6. Groep 7 krijgt een groepsles over
gezonde leefst ijl. U kunt bij de JGZ met vragen t erecht over uw kind in ont w ikkeling. Lichamelijke ont w ikkeling, zoals groei en
mot oriek, maar ook voor opvoedingsvragen, gezonde voeding, eet gedrag en psychosociale ont wikkeling. In overleg met ouders
kunnen we verwijzen naar andere vormen van onderst euning of naar een huisart s/ specialist . Elk kind wordt een aant al keren
door de JGZ uitgenodigd maar u kunt ook zelf bij de jeugdverpleegkundige binnenlopen op een inloopspreekuur op school. U
kunt dan hier zonder afspraak binnen lopen. Zie de weekkalender. Bij vragen kunt u cont act opnemen met de JGZ: 088-4433100
of een e-mail st uren naar jgz@ggdnog.nl

Naam en contactgegevens van de GGD medewerkers:

Jeugdart s: mevrouw Annet Bos – van de Beek abos@ggdnog.nl
Verpleegkundige: mevrouw J. Koldewijn j.koldewijn@ggdnog.nl
Logopedist : mevrouw A. Smit
GGD Noord- en Oost-Gelderland

Oost einde 17, Harderwijk
Postbus 46, 3840 AA Harderwijk Telefoon: 088 - 443 30 00, ggd@ggdnog.nl www.ggdnog.nl
Naam en contactgegevens: Ilse hart man i.hartman@cjgnunspeet .nl
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2. Schoolmaatschappelijk w erk

De schoolmaatschappelijk w erkst er heeft regelmat ig cont act met de int ern begeleider van de school. Zij adviseert school met name
bij vragen over de opvoeding en de sociale emot ionele ontwikkeling van onze leerlingen. Ook geeft het schoolmaat schappelijk werk
begeleiding aan ouders en kinderen. Deze onderst euning kan zowel op school, t huis als op kant oor uitgevoerd worden.
Voorbeelden waar het schoolmaat schappelijk werk voor ingeschakeld wordt zijn: gevolgen van echt scheiding voor kinderen, sociale
vaardigheden, pest en en opvoedingsonderst euning. Zowel ouders als kinderen kunnen gebruik maken van de schoolmaatschappelijk
werker. Het schoolmaat schappelijk werk geeft advies, kort durende begeleiding en verwijst naar meer gespecialiseerde hulp waar
nodig. De begeleiding van het schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van het Cent rum voor Jeugd en Gezin en is grat is.
3. Centrum voor Jeugd en Gezin

De int ern begeleider kan via het schoolmaatschappelijk werk of de GGD een beroep doen op diverse professionals die act ief zijn in
het Centrum voor Jeugd en Gezin in Nunspeet. Op die manier is de juist e kennis en onderst euning beschikbaar voor ouders en
kinderen. Ouders kunnen informat ie over het Centrum voor Jeugd en Gezin vinden op www.cjgnunspeet.nl.
4. De verwijsindex

Onze school maakt gebruik van de verwijsindex. De verwijsindex is een digit aal syst eem waarin professionals van verschillende
organisat ies en inst ellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs en medewerkers van de GGD) een signaal kunnen
afgeven wanneer zij bet rokken zijn bij de zorg voor een kind t ussen 0 en 23 jaar. Het syst eem koppelt de bet rokkenen aan elkaar
door uit wisseling van telefoonnummer en e-mailadres. In het syst eem st aat geen inhoudelijke informat ie.

4.10 Extra onderzoek of gesprek
Er is alt ijd een mogelijkheid om een ext ra onderzoek en / of gesprek bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg aan t e vragen. Dit kunt u
als ouder doen, maar het kan, uiteraard met uw toest emming, ook door de leerkracht gedaan worden. Wanneer uw kind alleen
komt voor een t ussent ijdse cont role, wordt u na afloop alt ijd schriftelijk op de hoogt e gebracht van de bevindingen.

4.11 Vragen over gezondheid
Ouders en leerkrachten hebben soms t ussent ijds vragen over de gezondheid van kinderen. Ook in het kader van Passend Onderwijs
komen gezondheidsvragen naar voren. Dit kunnen allerlei soorten vragen zijn. Wij verzoeken u bij vragen contact op t e nemen met
de assist ent e van de schoolarts. U kunt haar van maandag t / m woensdag van 16.00 - 17.00 uur bereiken op de GGD. Zij regelt
vervolgens, indien nodig, een afspraak met de schoolart s.

4.12

M edicijnverstrekking en medisch handelen

Leerkracht en worden regelmat ig geconfront eerd met leerlingen die klagen over pijn, die meest al met eenvoudige middelen t e
verhelpen is. U kunt dan bijv. denken aan hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn t en gevolge van een insectenbeet . Ook krijgt de
schoolleiding w el eens het verzoek van ouders / verzorgers om hun kind de door de huisart s voorgeschreven medicijnen t oe t e
dienen of een medische handeling t e verricht en. In het algemeen is een leerkracht niet deskundig om een juist e diagnose t e st ellen.
De groot st mogelijke t erughoudendheid is dan ook geboden. Ons uit gangspunt is dat een kind dat ziek is naar huis moet . De
schoolleiding of leerkracht zal in geval van ziekt e, altijd contact op nemen met de ouders om t e overleggen wat er moet gebeuren.
M ocht dat niet lukken, dan kan de leerkracht besluit en om na overleg met een collega zelf een eenvoudig middel t e geven.
Daarnaast moet hij / zij inschat ten of niet alsnog een (huis)arts geraadpleegd moet worden. Voor het verst rekken van medicijnen op
verzoek en medisch handelen hanteert de school toest emmingsformulieren. De meest e ouders hebben deze al ingevuld. Zo niet ,
dan ont vangt u van ons bericht . Wijzigingen graag zo spoedig mogelijk doorgeven. In geval van specifieke sit uat ies (t e denken valt
aan epilepsie, diabet es t ype 1 en ernst ige allergieën en/ of int olerant ie) vindt er een gesprek plaats met de IB-er en bet rokken
personen, hoe t e handelen in sit uaties conform het prot ocol.
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4.13

Externe ondersteuning

Onze school maakt gebruik van de externe onderst euning voor algemene zaken, zoals begeleiding bij het veranderen van bepaalde
vakgebieden, voor individuele hulp en begeleiding van kinderen met leer- en / of gedragsproblemen, enz. De leerkracht informeert
altijd vooraf de bet rokken ouders, voordat de hulp wordt ingeroepen. In gezamenlijk overleg t ussen ouders, leerkracht , IB-er en een
medew erker w ordt nagegaan, w at het best e t raject is voor het kind.

4.14

Pesten op school

Wij maken t er voorkoming van het pest en gebruik van de Kanjert raining. M ocht dit niet voldoende zijn, dan gebruiken we
onderst aand prot ocol. Op onze school zijn twee kanjercoördinat oren aanwezig (M evrouw L. Bomhof en mevrouw R. van der Lee).
Het hoeft niet veront rust end t e zijn wanneer een kind af en t oe geplaagd wordt. Het is een onderdeel van het volwassen worden en
het is goed dat een kind leert om weerbaar t e worden. Erger wordt het als een kind echt en langdurig gepest w ordt . Kinderen
krijgen dan niet meer de kans om zichzelf t e zijn, t erwijl de schoolgang een verschrikking kan worden.
Het aanspreekpunt rondom het pest en zijn anti-pest coördinatoren zijn M evrouw L. Bomhof en mevrouw R. van der Lee.
Binnen iedere school is er wel eens sprake van pest gedrag t ussen leerlingen, dit kan zowel in real life zijn als via sociale media. In de
sect orwet st aat dat elke basisschool verantwoordelijk is voor het scheppen van een sociaal veilig klimaat en voor het monit oren van
het veiligheidsgevoel van leerlingen. Ouders kunnen als hun kind aanhoudend gepest wordt , terecht bij een vast aanspreekpunt : de
anti-pest coördinator. Ook het aanspreekpunt is w et t elijk voorgeschreven.
W at doet een APC (anti-pestcoördinator)?

Ouders kunnen als hun kind aanhoudend gepest wordt, t erecht bij de ant i-pest coördinat or. De ant i-pest coördinator analyseert de
ont st ane sit uat ie en ontwerpt samen met de groepsleerkracht een plan van aanpak. Daarbij bewaakt de ant i-pest coördinat or
samenhang en systemat iek. De ant i-pest coördinator heeft een schat aan praktische werkvormen die kunnen helpen bij
groepsvorming en st ruct urele sociale verbet ering binnen de groep, uit gevoerd door de groepsleerkracht . De ant i-pest coördinator
coördineert alle acties t ot dat het pest en werkelijk is gest opt . De direct eur wordt op de hoogt e gebracht van pest sit uaties.
Iedere melding van pest gedrag dient serieus genomen t e w orden en t e w orden geverifieerd. Op het moment dat een leerling, een
ouder of een collega melding maakt van pest gedrag w orden de volgende st appen ondernomen met als doel het pest gedrag zo snel
mogelijk t e lat en st oppen.
Stappenplan in het kort

M elding van pest en serieus nemen!
Gesprek pester en gepeste
Afspraken maken met pester/ gepeste
Ouders informeren

Na 1 week terugkoppeling
Na 3 weken evaluat ie van de sit uatie
M aat regelen t en behoeve van veiligheid
Toelichting op het stappenplan
Stap 1: Afzonderlijke gesprekken met gepeste en pester

De leerkracht heeft een afzonderlijk gesprek met de leerling die pest (de pester) en de leerling die gepest w ordt (de gepest e). Aan
de hand van zo concreet mogelijke voorvallen uit het recent e verleden w ordt een analyse gemaakt en de ernst van de sit uatie
ingeschat . Het aanspreekpunt (APC) wordt ingelicht net als het t eam . Dit in verband met t oezicht in de school en op het plein.
Stap 2: Gezamenlijk gesprek met gepeste en pester w aarin afspraken worden gemaakt

Daarna heeft de leerkracht een gezamenlijk gesprek met de pest er en de gepest e. Het probleem wordt duidelijk en helder
geformuleerd. In overleg met beide part ijen w orden concret e afspraken gemaakt om het pest gedrag t e st oppen. Als er meerdere
kinderen uit de groep bet rokken zijn bij het pestgedrag zal de leerkracht klassikaal aandacht schenken aan het probleem, w aarbij
gebruik gemaakt wordt van Kanjert raining. Alle gemaakt e afspraken w orden in Parnassys gezet . De t itel van de not itie is
pest gedrag/ meidenvenijn. En wordt bij alle leerlingen t oegevoegd, al is het maar door middel van een verwijzing. De
groepsleerkracht evalueert in de eerst e w eek na het melden van het pest en iedere dag kort samen met de gepest e en pest er hoe
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het met de afspraken gaat . Hiervan wordt het aanspreekpunt op de hoogt e gest eld. Bij herhaling van pest gedrag volgen
consequenties en wordt afgest emd of contact met ouders nodig is en wie er cont act heeft met ouders.
Stap 3: Terugkoppeling ouders

Als ouders melding hebben gemaakt van pestgedrag wordt er zo snel mogelijk na uit voering van st ap twee t erugkoppeling gegeven
aan de ouders. Ouders worden op de hoogt e gest eld van de gemaakte afspraken en er wordt vert eld dat ze een week lat er opnieuw
gebeld gaan worden om samen de situat ie t e evalueren. Dit kan nat uurlijk ook door ouders persoonlijk aan t e spreken. St ap drie zal
ook worden genomen als de leerkracht de sit uatie als ‘ernst ig’ inschat , zonder dat ouders melding hebben gemaakt.
Stap 4: Eerste evaluatiegesprek

Een week na het maken van de afspraken volgt een evaluat iegesprek waarin gevraagd wordt of het gelukt is om zich aan de
afspraken t e houden. Dit gesprek kan gezamenlijk, met pest er en gepest e plaatsvinden of afzonderlijk (De leerkracht kan zelf
inschat ten w at het best e is). Als het gelukt is w orden de afspraken gehandhaafd en volgt tw ee w eken lat er opnieuw een gesprek.
Als het niet gelukt is wordt er gekeken waarom het mis is gegaan en overlegt de leerkracht met het aanspreekpunt ‘pest en op
school’. Dan wordt er een handelingsplan opgest eld voor de komende twee weken. Het t eam wordt hiervan op de hoogt e gebracht
via een mail. Na dit evaluat iegesprek wordt contact opgenomen met ouders om de informat ie te delen en t e horen hoe het volgens
ouders gaat. Hiervan wordt een verslag gemaakt.
Stap 5: Tweede evaluatiegesprek

Tw ee w eken na het eerst e evaluatiegesprek is er opnieuw een gesprek tussen leerkracht en leerlingen. Als de effecten posit ief zijn,
kan het langzamerhand afgebouwd worden. Als het nog niet goed gaat dan wordt er een nieuw plan opgest eld waarbij ext erne
deskundigheid ingeschakeld kan worden. De ouders worden van dit t weede evaluatiegesprek op de hoogt e gebracht en ze kunnen
daarin ook vert ellen hoe het volgens hen gaat . Ook het aanspreekpunt wordt ingelicht . Hiervan wordt een verslag gemaakt.
Stap 6: Tijdelijk in andere groep

Bovenst aande vijf st appen zijn niet alt ijd voldoende. Dan kan een leerling (pest er of gepest e) t ijdelijk in een andere groep (minimaal
2 groepen hoger) geplaatst w orden. Leerlingen uit groep 7/ 8 komen t ijdelijk bij de intern begeleider / direct eur w erken. Dit gebeurt
in overleg met alle part ijen (leerling, leerkracht, ouders, t eam, IB-er en direct eur). Hiervan wordt een verslag gemaakt. In sommige
gevallen kan er direct overgegaan worden naar st ap 7 als de veiligheid in het geding komt .
Stap 7: Time-out, schorsing, verw ijdering

Als bovengenoemde zes st appen niet werken kan de pester in het uiterst e geval een t ime-out krijgen, geschorst of verw ijderd
worden door de direct eur na het horen van alle betrokken part ijen (leerling, leerkracht , ouders, t eam, IB-er en direct eur).

4.15

Schorsing, verwijdering

Indien het gedrag van een kind zodanig is, dat daardoor goed onderwijs belemmerd wordt of dat er onveilige, bedreigende situat ies
ont st aan, kan in overleg met de algemeen direct eur een leerling voor een aant al dagen geschorst worden (time-out ). Dit kan met
name gebeuren als er sprake is van een dusdanige acut e verst oring van de orde of rust op school, dat het bet er is dat de leerling
voor een bepaalde periode niet op school komt.
In uit zonderlijke gevallen kan een kind van school verwijderd worden. Dit gebeurt pas nadat de ouders en andere bet rokkenen
hierover zijn gehoord (zie CNS prot ocol t ime-out / schorsing c.q. verwijdering). De direct eur en de IB-er zullen dan hun uit erst e best
doen om voor deze leerling een andere school te vinden.
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5

De ouders

5.1 Klachtenprocedure
Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ont evreden zijn over sommige zaken de school die de school
bet reffen. Klacht en kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, t oepassing van st rafmaat regelen, beoordeling van
leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie. Wij gaan er vanuit dat w e de meest e klachten in onderling overleg kunnen oplossen.
U kunt bij ont evredenheid de leerkracht (en) en de schoolleiding aanspreken. Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet
uit komt , oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost , dan kunt u deze voorleggen aan het bevoegd gezag.
Indien u na deze eerst e st appen nog van mening bent dat er ook op een ander niveau over de klacht moet w orden gesproken, bij
voorbeeld omdat u ont evreden bent over de afhandeling, dan kunt u cont act opnemen met de cont act persoon van onze school. Deze
cont actpersoon heeft geen bevoegdheid de melding t e onderzoeken maar zorgt voor de eerst e opvang van de melder en kan (indien
gew enst ) deze begeleiden bij het indienen van een klacht bij de Landelijke Klacht encommissie. U kunt echt er ook recht st reeks de
klacht encommissie benaderen. Het best uur van onze vereniging heeft zich voor de uit voering van de klacht enregeling aangesloten
bij de Landelijke Klacht encommissie Primair en Voortgezet Onderw ijs, Beroepsonderw ijs en Volw asseneneducatie, ingest eld door de
Best urenraad, de organisat ie van het Christ elijk Onderwijs.

Landelijke Klachtencommissie, Postbus 907, 2270 AX Voorburg.

Deze commissie is op donderdag van 09.00 - 11.00 uur en op vrijdag van 09.00 - 13.00 uur
t elefonisch bereikbaar op nummer: 070 - 386 16 97.

5.2 Klachten over ongew enste omgangsvormen
Het kan ons helaas allemaal overkomen dat w e ons niet veilig voelen in bepaalde sit uaties. Het kan gebeuren dat u of uw kind zich
bedreigd voelt door woorden of gebaren die anderen gebruikt hebben. Of dat er sprake is van lichamelijke cont acten die u of uw kind
ongewenst vindt . Het kan gaan om pest en door kinderen of volwassenen. Het kan ook gaan om discriminatie of ruzies al dan niet met
vormen van agressie en geweld. In al deze situaties is sprake van machtsmisbruik. Er is een ‘dader’ die een zekere macht heeft over
zijn ‘slachtoffer’. Het ‘slacht offer’ kan zich niet verdedigen, durft dat niet, of weet niet hoe het moet reageren. M achtsmisbruik kan
overal voorkomen, dus ook op scholen. Voor de gevallen w aarin er op school sprake is van macht smisbruik heeft onze school een
klachtenregeling. Hierin st aat hoe een klacht over macht smisbruik w ordt behandeld. De klacht enregeling beschrijft ook de t aken en
bevoegdheden van de cont act personen en de vert rouwenspersonen van onze school vereniging.

5.3 Contactpersoon en vertrouw enspersoon
Iedere locat ie heeft een cont actpersoon. Bij hem / haar kunt u alt ijd t erecht om een klacht of een geval van (vermeend)
macht smisbruik te bespreken. De contact persoon weet ook of uw klacht misschien op een andere plek t huis hoort en verwijst u dan
naar de goede persoon. De gesprekken met de cont actpersoon zijn altijd vert rouwelijk. De cont actpersoon is er om u bij te st aan. Hij
/ zij begeleidt u als klager en onderneemt in overleg met u act ie.
Voor ‘De Bron’ zijn er ook vert rouwenspersonen aanget rokken om op t e treden in gevallen wanneer dat wenselijk is. U kunt de
vert rouw enspersoon zien als een objectieve deskundige van buit en de school. De cont actpersoon zal in overleg met u bekijken of het
inschakelen van de vert rouw enspersoon wenselijk is. De cont act persoon kan bij klacht behandeling samenw erken met de
vert rouwenspersoon. De cont act persoon kan de vertrouwenspersoon ook om advies vragen en een geval anoniem voorleggen. De
vert rouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook opt reden als bemiddelaar.
Tenslott e: U kunt ook zelf recht st reeks cont act opnemen met de vert rouw enspersoon bij (vermeend) machtsmisbruik. Namen van
onze contact personen st aan vermeld in het praktische deel van de schoolgids.
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5.4 M eldplicht seksueel geweld
Schoolleiding, cont act personen en vert rouw enspersonen zullen een klacht van ouders / leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij
klacht en van ouders en leerlingen over de schoolsit uat ie, waarbij mogelijk sprake is van een zedendelict , is de school verplicht t ot
het doen van aangifte bij de polit ie / officier van just it ie. Omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

5.5 Vertrouw ensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van pest en, ongewenst e int imit eiten, psychisch of fysiek geweld, kunt u ook dagelijks t erecht
bij het meldpunt vert rouwensinspecteurs t ussen 08.00 - 17.00 uur via het cent rale t elefoonnummer: 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).

5.6. De verbeterde M eldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als w ij op school een vermoeden hebben dat een leerling slacht offer is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling, dan
handelen wij zoals beschreven st aat in de meldcode van ons schoolbest uur.
Onze organisat ie heeft de verantwoordelijkheid om effectief t e reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf st appen van de M eldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te
handelen.
In het kort houdt dit in:
1.

Signalen in kaart brengen.

2.

Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.

3.

Gesprek met ouders en bet rokkenen.

4.

Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.

5.

Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis.

Aanscherping sinds 1 januari 2019
De verbeterde M eldcode Huiselijk gew eld en kindermishandeling.

Sinds 1 januari 2019 zijn st ap 4 en 5 van de meldcode aangescherpt . In st ap 4 wegen beroepskracht en op basis van de informat ie uit
st ap 1 t ot en met 3 af of zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Daarbij bepalen zij met behulp van een afwegingskader of er sprake is van acut e of st ruct urele onveiligheid. In st ap 5
nemen beroepskracht en tw ee beslissingen:
1.

Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?

M elden is noodzakelijk als er sprake is van acute, st ruct urele onveiligheid of een disclosure.
2.

Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Hulp verlenen is mogelijk als:

·
·
·
·

de professional in st aat is om effect ieve/ passende hulp t e bieden of t e organiseren
de bet rokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp
de hulp leidt tot duurzame veiligheid
indien hulp verlenen op basis van één van deze punt en niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk

De meldcode is t e vinden op de websit e van onze school. Voor vragen kunt u t erecht bij Lian Lobbezoo (int ern begeleider)
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5.6

Klachtroutes

Informele klacht

1. Gesprek met leerkracht . Oplossing? nee
2. Gesprek met direct eur. Oplossing? nee
3. Gesprek met bevoegd gezag (overkoepelende direct ie).
Oplossing? nee (dan kan een formele klacht ingediend worden)
Form ele klacht

1. De cont actpersoon brengt act ief het cont act t ot st and t ussen de vertrouwenspersoon en de kla(a)g(st )er.
2. De vert rouwenspersoon onderzoekt of er op schoolniveau naar een oplossing is gezocht .
De vertrouw enspersoon kan de klager de overweging geven om:
- geen klacht in t e dienen.
- een klacht in te dienen bij de klachtencommissie
- aangift e te doen bij polit ie / just it ie
3. De klacht w ordt ingediend bij de klacht encommissie.
Alleen schriftelijk ingebrachte klachten worden behandeld.
4. De klachtencommissie deelt aan bevoegd gezag, klager en aangeklaagde mee dat de klacht wordt onderzocht . Ook de
direct eur van de betrokken school ont vangt bericht .
De klachtencommissie houdt een hoorzit ting binnen 4 weken na ont vangst van de klacht . Zij kan ext erne
deskundigen inroepen.
De klachtencommissie heeft 4 weken de t ijd voor het opst ellen van een advies.
(met een verlengingsmogelijkheid van 4 weken)
Het bevoegd gezag heeft 4 weken de t ijd voor het opmaken van een eindoordeel.
(met een verlengingsmogelijkheid van 4 weken)
Uitspraak en afronding

CNS Nunspeet

25

6

Diversen

6.1 Tussenschoolse opvang (TSO)
Per 01-08-’06 is de verant woordelijkheid voor de TSO bij de school komen t e liggen. De uit voering is per locat ie in handen van een
coördinat or. Voor De Bron, maar ook voor de andere scholen van het CNS, betekent dit het volgende:
-

De eindverantw oordelijkheid ligt bij de directeur.

-

Op beide locaties is een overblijfcoordinator aangesteld.

Naast de coördinat oren zijn er vrijw illigers w erkzaam. Deze vrijw illigers ont vangen per keer een bescheiden financiële vergoeding.
Op de hoofdlocat ie is er gelegenheid voor TSO op maandag, dinsdag en donderdag. Op de dependance ook op vrijdag.
Op alle locat ies van het CNS, dus ook op De Bron, gelden de volgende gezamenlijke regels:
-

de maaltijd wordt begonnen en geëindigd met gebed

-

de kinderen brengen zelf eten en drinken mee

-

de kinderen maken alleen gebruik van aangew ezen ruimtes

-

CNS zorgt voor een goede W.A. verzekering

Er is regelmat ig overleg t ussen de directeur en de coördinatoren. Jaarlijks worden de kost en voor TSO vast gest eld.
Bij mooi w eer gaan de kinderen na het et en naar buiten. Bij slecht w eer blijven de kinderen binnen. Er zijn spelletjes, t ekenmat erialen
enz. voor hen beschikbaar, maar graag zouden we op beide locat ies hiervan uit breiding zien. M isschien heeft u op zolder of in een
kast nog spelletjes of speelmateriaal liggen, dat u t och niet meer gebruikt. De school en ook de TSO doet u daar een groot plezier
mee. Als de kinderen voor het eerst voor vast overblijven krijgen ze een boekje (overzicht , een huishoudelijk reglement ) met de gang
van zaken en regelgeving met bet rekking t ot het overblijven mee naar huis. Aanmelden is mogelijk bij de coördinatoren. Bij hen dient
u zich t e melden als u uw kind wilt laten overblijven. Ook wijzigingen in het overblijven van uw kind dient u aan deze ouders door te
geven. Bij hen kunt u zich ook als vrijwilliger opgeven.
Vanwege het onderzoek naar de schoolt ijden (sept . 2020) en het verlengen van het continuroost er is het denkbaar dat er in de loop
van 2020/ 2021 wijzigingen opt reden in de manier waarop de TSO w ordt georganiseerd. U w ordt hierover via de (nieuws)brieven op
de hoogt e gehouden.

6.2 Voor- en naschoolse opvang
M et ingang van 01-08-’07 zijn alle scholen verplicht om voor de voor- en naschoolse opvang zorg t e dragen. De CNS-scholen hebben
daarom een cont ract afgeslot en met SKN (St ichting Kinderopvang Nunspeet ).
Als u gebruik wilt maken van de voor- en / of naschoolse opvang kunt u op school alle benodigde informat ie verkrijgen. Er liggen
een informat ieboekje en aanmeldingsformulieren voor u klaar. Na invulling van die formulieren kunt u die recht st reeks inleveren bij
SKN. Zij regelen dan samen met u alle verdere zaken, zoals bijv. vervoer, t ijden, enz.

6.3

Studenten

Onze school stelt st ageplaatsen t er beschikking aan verschillende opleidingsinst it uten. Zowel Pabo-, OA-, als SPW st udent en lopen
bij ons st age. Uw kind zal dus zo nu en dan ook les krijgen van een st udent . Het aantal st udent en dat wij t oelaten is afhankelijk van
de mogelijkheden die wij hebben. We bekijken dat jaarlijks.
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6.4 Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderw ijs (GCBO)
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het onderwijs kunnen mensen voort aan t erecht bij één loket. Dat is
mogelijk geworden door de oprichting van de St icht ing Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs.
De St icht ing bundelt voor het kat holiek, protest ant s-christ elijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo’n t wint ig landelijke
geschillen-, beroeps-, klacht en- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinst ellingen.
Deze commissies behandelen honderden geschillen, beroepen en klachten per jaar. Zij beschikken over veel expertise en hebben oog
voor de ident iteit van de scholen en de inst ellingen. De commissies werken vanuit hun eigen ident iteit . In de behandeling van de
geschillen verandert er daardoor niet s.
Op de w ebsite www.gcbo.nl kunt u t erecht voor informat ie over de GCBO, de (klacht en)procedures, de samenst elling van de
commissies, de wet - en regelgeving en de jurisprudent ie.

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag 070 - 386 16 97 info@gcbo.nl

6.5 Scope
Zevent ien scholenclust ers werken samen met de Educat ieve Academie van Viaa aan de professionalisering van beginnende
leerkrachten voortkomend vanuit de regeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016. Dit is ook op
scholen van uw clust er het geval. De naam van het project is Scope - scholen voor Christelijk Primair Onderw ijs. Concreet bet ekent
het dat w e binnen Scope samen w illen zorgdragen voor scholen en een bijpassende opleiding w aarin een nieuw e generat ie
leerkrachten kan w orden opgeleid en begeleid.
Bovendien wordt er in een zest al deelproject en (met daarin part icipat ie vanuit de deelnemende scholen en vanuit Viaa)
samengewerkt om t e komen t ot een gewort elde verdieping van t hema’s (o.a. pest en, ouderbet rokkenheid) waarbij een link naar de
lerarenopleiding blijvend vorm krijgt . M eer informatie over deze t hema’s, het project Scope en de lerarenopleiding vindt u op de
w ebsite www.samenwerkingsverbandscope.nl en de site www.viaa.nl.

De Bron is geen Scope school en heeft een samenwerking

met andere Hogescholen en ROC’s.

7

De resultaten van het onderw ijs

7.1 Het leerlingvolgsysteem
Vanaf groep 2 worden de vorderingen op het gebied van lezen, t aal en rekenen enkele malen per jaar beoordeeld aan de hand van
landelijk genormeerde t oetsen. We vergelijken de ont wikkeling van uw kind met het landelijk gemiddelde. De result aten van de
t oetsen worden door het team besproken. Waar nodig wordt het onderwijs aangepast . Op deze wijze kunnen de kinderen als klas én
individueel gevolgd worden. Deze result aten worden meegewogen in het advies dat de leerkracht van groep 8 geeft ten aanzien van
het t e volgen voort gezet onderwijs.

CNS Nunspeet

27

7.2 Eindtoets basisonderwijs (Cito-toets)
De kinderen van groep 8 maken in april (20e/ 21e/ 22e) Cent rale Eindt oets basisonderwijs. De uitslag van deze t oet s kan in sommige
gevallen leiden t ot een bijst elling van het advies voor het voorgezet onderwijs. M eer informat ie leest op de volgende websit e:
w w w .cent raleeindt oet spo.nl/ leerlingen-en-ouders.

7.3 Voortgezet onderwijs
Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van het voortgezet onderw ijs gaat, w isselt van jaar tot jaar. Het is onder andere
afhankelijk van de samenst elling van groep 8.
De schoolkeuze w ordt mede bepaald door drie element en:
- de capacit eiten van een kind
- de kwaliteit van de basisschool
- de thuissituatie

Het t weede punt heeft onze bijzondere aandacht . Dat wil niet zeggen dat we er naar st reven om ieder kind naar het HAVO / VWO t e
helpen. Of deze schoolsoort haalbaar is, hangt niet alleen af van de kw alit eit van de basisschool, maar ook van de aard en de aanleg
van het kind. We st ellen ons t en doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor t e zorgen dat het kind bij de meest
geschikt e vorm van voort gezet onderwijs t erecht komt en op die school goed mee kan komen.

7.4 Kwalit eitszorg
Om de result aten van het onderwijs t e waarborgen en te verbet eren hebben we in ons schoolplan 2019/ 2023 onze kwalit eit szorg
beschreven. We maken o.a. gebruik van t evredenheidsonderzoeken (leerlingen, ouders, medewerkers) en hebben een systeem van
int erne audit ering. Op schoolniveau wordt er gesproken over de kwalit eit van het onderwijs en het t eam volgt regelmat ig scholing.
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praktische deel
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Algemene zaken

Lidmaatschap van de vereniging

De doelst elling van het CNS is het in st and houden van christ elijk nat ionaal schoolonderw ijs in Nunspeet en Elspeet . U kunt zich als
lid aanmelden: Post bus 172, 8070 AD Nunspeet
Algemeen directeur

Waarnemend direct eur: Dhr H. Norder, Post bus 172, 8070 AD Nunspeet , Telefoon 0341 - 27 08 85
algemeendirect eur@cnsnunspeet .nl

Dagelijks bestuur:

Vacature voorzitt er
Secretaris: M evr. H.M . de Goede

marikedegoede@cnsnunspeet .nl

Penningmeest er: dhr. A. Habers

andrehabers@cnsnunspeet .nl

Algemeen bestuur

Hr. G. Bruinewoud

gerrit bruinew oud@cnsnunspeet .nl

M evr. L. Leeflang

lizet teleeflang@cnsnunspeet .nl

Hr. A. Vis

aart vis@cnsnunspeet .nl

M evr. M . de Zwaan

marrietdezw aan@cnsnunspeet .nl

Hr. G. Bikker

gerrit bikker@cnsnunspeet .nl

Schooltijden
Vanwege alle ont wikkelingen rondom corona werkt e de school aan het einde van het schooljaar 2019/ 2020 met een cont inuroost er.
Dit werd verlengd t ot na de zomervakant ie, afhankelijk van het komende onderzoek naar de schoolt ijden en de ont wikkelingen
rondom het coronavirus. Zowel het continurooster (vooralsnog vanaf de zomervakant ie) als het klassieke roost er wordt daarom
hieronder vermeldt .
Klassiek rooster
Groep 1 t/ m 4

Groep 5 t/ m 8

’s morgens 08.30 uur - 12.00 uur

’s morgens 08.30 uur - 12.00 uur

’s middags 13.15 uur - 15.15 uur
woensdagmorgen 08.30 uur - 12.15 uur
groep 1 en 2 maandag- en vrijdagmiddag vrij

’s middags 13.15 uur - 15.15 uur
woensdagmorgen 08.30 uur - 12.15 uur

groep 3 en 4 vrijdagmiddag vrij

in 2 groepen: van 10.15 - 10.30 uur en van

groep 3 t / m 8 heeft ’s morgens pauze
10.30 -10.45 uur

Een paar minuten voor het begin van de lessen gaat de bel. De kinderen mogen dan naar binnen. Bij het tweede belsignaal (om 8.30
uur en 13.15 uur) beginnen de lessen. Alle kinderen horen dan binnen t e zijn.
Continurooster
Groep 1 t/ m 2

Groep 3 t/ m 4
ma. di. en do. 08.30 – 14.30 uur

Groep 5 t/ m 8
m a. di. en do. en vrij. 08.30 – 14.30 uur

woe. mo. 08.30 uur - 12.15 uur

woe. mo. 08.30 uur - 12.15 uur

w oe. mo. 08.30 uur - 12.15 uur

di. en do. 08.30 – 14.30 uur

vrij. 08.30 – 12.00 uur

m a. en vrij. 08.30 – 12.00 uur
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Pleinw acht

Door leerkrachten wordt toezicht op het plein gehouden t ijdens de pauzes en 10 minut en voordat de school begint (om 8.20 uur en
om 13.05 uur). In de morgenpauze lopen vrijwel alle leerkracht en pleinw acht . Afhankelijk van de coronamaat regelen zijn hier
wijzingen op.

Vakanties 2020 – 2021
Herfst vakantie:

19 – 23 okt ober 2020

Kerst vakant ie:

21 december 2020 - 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie:

22 – 26 februari 2021

Paasvakant ie:

2 – 5 april 2021

M eivakantie:

26 april – 7 mei 2021

Hemelvaart svakantie: 13 en 14 mei 2021
Pinkst ervakantie

24 mei 2021

Zomervakantie:

19 juli - 27 august us 2021

Daarnaast hebben de leerlingen, i.v.m. t eamst udie vrij op vier een w oensdagmorgens (zie jaarkalender voor ouders)

De aanmelding van nieuwe leerlingen
De aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats op de laat st e maandagavond van januari. Tijd: 19.00 - 20.00 uur. Plaats:
hoofdlocat ie. Rond de 4e verjaardag van uw kind mag het een keer op school komen kennismaken. Inst room vindt plaat s op de
eerst volgende maandag na de 4e verjaardag. U krijgt daarvan bericht . De bet reffende leerkracht st uurt een kaartje. De kinderen, die
t ussen juni en de aanvang van het nieuwe cursusjaar vier jaar worden, komen kort voor de zomervakantie kennismaken en kunnen
in de nieuwe cursus in groep 1 beginnen.

2

Vanuit de groepen

Kleutergroepen
In groep 1 en 2 w erken w e met ‘Onderbouw d’. Op verschillende manieren st imuleren deze met hoden de t aal-, de rekenontw ikkeling
en de mot oriek van kleut ers. Er w ordt gew erkt met thema’s. De methode zorgt voor een doorgaande lijn binnen het kleut eronderw ijs.
Ze sluiten ook aan bij de kerndoelen voor de genoemde vakgebieden. Daarnaast w ordt door middel van een leesbevorderingsproject
(het Bas-project ) vanuit het Gemeent elijk Onderw ijs Acht erst andenbeleid (GOA) het lezen in groep 1 gest imuleerd. Op deze w ijze
vindt een goede voorbereiding plaats met betrekking t ot lezen, rekenen en t aal. Elke kleuter krijgt een prent enboek te leen met hierin
st imulerende en act iverende opdracht en.
Kleutergymnastiek

Als het goed w eer is, spelen de kleuters buit en. Buiten spelen is een onderdeel van de kleut ergymnast iek. Bij slecht w eer gymmen de
kleuters binnen. Tussen de herfst - en de meivakantie gymmen de kleut ers zeker één keer per week. Wilt u gymschoenen in een t as
naar school meegeven die daar dan ook kan blijven? Gymkleding is nog niet nodig, er wordt gegymd in de onderkleren. Het uit - en
aankleden voor en na het gymmen in het speellokaal, is alt ijd een probleem. Dit neemt veel t ijd in beslag. Als de kinderen dit zelf
kunnen, komt dit de kleut ergymnast iek ten goede. M isschien kunt u ook t huis oefenen, zodat we de t ijd op school optimaal aan
bewegen kunnen best eden.
CNS Nunspeet
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Feesttekeningen

In de groepen 1 en 2 mogen de kinderen een t ekening maken voor een jarige vader en moeder. Aan het begin van het schooljaar,
kunt u de verjaardagdat a van vader en moeder invullen op de daar voor beschikbare kalender In de klas.

Kring- en klassengesprekken
Het doel van kring- en klassengesprekken is onder andere het bevorderen van de spraaktaalont wikkeling en om de kinderen t e leren
om op de juist e wijze naar elkaar t e luist eren en t e reageren. De regels die we daarbij hant eren zijn doorgaans in alle groepen gelijk.
Het onderw erp is afkomst ig uit de belangst ellingssfeer van het kind. De leerkracht begeleidt het gesprek. In groep 1 t / m 4 enkele
keren per week, in groep 5 t / m 8 doorgaans eenmaal per week.

M ethoden
Op De Bron worden de volgende met hoden gebruikt :
Bijbelonderwijs:

Start punt/ Levend Wat er als
bronnenboek
Kleut ergroepen: Onderbouw d
Lezen:
Veilig leren lezen, Lekker lezen, Lees
Schrijven:
Taal:
Rekenen:
Aardrijkskunde:
Geschiedenis:

Est afet te, Leeslink
Pennenst reken, Schrijven leer je zo
Taal op M aat
Wereld in Getallen, M et Sprongen
Vooruit
De blauwe planeet
W ijzer

Nat uuronderwijs: Wijsneus en Nat uniek
Verkeer: Wijzer door het verkeer
Engels: Real English, let ’s do it
Cultuureducat ie: Uit de kunst , M oet je doen
Lent e kriebels: Wonderlijk gemaakt

Huiswerk
In de groepen 6, 7 en 8 komt het regelmat ig voor dat leerlingen t huis aan een opdracht moet en werken. Dit kan bet rekking hebben
op rekenen of t aal, maar het kunnen ook repet ities zijn voor aardrijkskunde, geschiedenis, en dergelijke. Het is vanzelfsprekend dat
de benodigde boeken, schrift en, enzovoorts in t assen meegenomen w orden. Nadere informatie over het huisw erk vindt plaats tijdens
de informat ieavonden.

Spreekbeurten
Om de spreekvaardigheid te bevorderen laten w ij de leerlingen vanaf groep 5 spreekbeurt en houden over een eigen onderw erp, een
opgegeven onderwerp of een gelezen boek.

Schooltelevisie / internetfilmpjes
We volgen met de kinderen programma’s die passend zijn voor de groep, zoals bijvoorbeeld het Schoolweekjournaal, Nieuws uit de
Nat uur, Huisje Boompje Beest je, Koekeloere en Wijsneus. Deze uitzendingen gaan recht st reeks via het digitale schoolbord.
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Gymnastiek voor groep 3 t/ m 8
De gymlessen van de groepen 3 t / m 8 worden gegeven in sporthal De Brake. De kinderen van de jongst e groepen worden met de bus
vervoerd. Wilt u voor deze gymlessen uw kind een sport broekje en shirt of een gympakje meegeven? Verder is het verplicht
gymschoenen t e dragen in verband met het voorkomen van wrat ten.
Gymtijden / Zw emmen

Groep 3a en 3b

donderdagmorgen

Groep 4a en 4b

donderdagmorgen

Groep 5

donderdagmorgen

Groep 6a en 6b

donderdagmorgen (zwemmen)

Groep 7a

donderdagmiddag

Groep 7b/ 8b

donderdagmorgen

Groep 8a

donderdagmiddag

Zwemmen

De groepen 6 gaat op donderdag morgen zwemmen.

Kleding ‘merken’
Het gebeurt regelmat ig dat er op school spullen van kinderen blijven liggen. Dit kan variëren van kledingst ukken t ot bekers. Het blijkt
soms moeilijk om de eigenaar t e achterhalen. Wij raden u dan ook aan om met name in de onderbouw kleding, bekers en dergelijke
t e merken.

Verjaardag leerkracht
De verjaardag van de juf of meester wordt in de eigen groep gevierd. De kinderen mogen die dag verkleed op school komen.

Ziekmeldingen
Als uw kind niet op school kan komen, bijvoorbeeld door ziekte, kunt u dit voor schoolt ijd doorgeven aan de bet reffende locat ie. Dat
geldt ook wanneer uw kind de gym- of zwemles niet kan bijw onen.

3

Bijzondere activiteiten

Opening schooljaar vervalt

Gew oonlijk starten het nieuwe schooljaar op de eerste maandag na de zomervakantie om 8.30 uur met vrije inloop voor ouders en
kinderen tot 9.00 uur. De ‘officiële’ opening vindt elk jaar plaats op dinsdagavond in de eerst e schoolweek t ijdens een bijeenkomst
in de Nederlands Hervormde Dorpskerk. Een plaat selijke predikant verleent medewerking aan de opening van het schooljaar.
Vanwege de onzekerheid rondom corona vervalt deze CNS St art dienst in 2020/ 2021. We zullen op school aandacht best eden aan de
opening van het jaar.
Themadiensten

Elk schooljaar w orden in de kerken in Nunspeet tw ee t hemadienst en gehouden. In samenw erking met de kerken wordt dan een
bepaald t hema behandeld. Een w eek lang horen de kinderen verhalen over het t hema, leren daarbij passende liederen en maken
een w erkst uk. Predikant en bezoeken de scholen en praten met de kinderen over het thema. Op zondagmorgen st aat het t hema
cent raal in de kerkdienst en. De gemaakte werkst ukken kunt u bekijken in de kerk die u bezoekt .
Kerstfeest / Paasfeest / Hemelvaart / Pinksteren

Ieder jaar w ordt één van deze feesten gezamenlijk met de ouders gevierd. Dit schooljaar is het kerstfeest aan de beurt . Alle leerlingen
en ouders worden hiervoor uitgenodigd.
CNS Nunspeet
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Biddag en Dankdag

In de groepen best eden we aandacht aan biddag en dankdag. We maken hiervoor gebruik van de werkmappen van de HGJB.
W eek van gebed

Eén keer per jaar w ordt ‘de w eek van gebed’ georganiseerd. Onze school doet daar ieder jaar aan mee. Data treft u aan in de
nieuwsbrief.

Dierendag

Op of rond dierendag mogen de kinderen van groep 1 t / m 4 (hoofdgebouw) knuffeldieren meebrengen naar school. De kinderen van
de groepen 5 t / m 8 mogen van 13.00 - 13.20 uur hun huisdier op het schoolplein van de dependance laten zien. Verder wordt t ijdens
de lessen in alle groepen aandacht aan het dier best eed.
Sinterklaasfeest

Op 5 december bezoekt Sint erklaas met een paar piet en de school. Zij worden op het schoolplein van het hoofdgebouw ontvangen
en t oegezongen. Vervolgens brengen zij een bezoek aan alle onderbouw groepen (1 t/ m 5). De kinderen van groep 1 t/ m 4 krijgen een
cadeaut je. De kinderen van groep 5 t/ m 8 helpen Sint erklaas. Zij t rekken lootjes, maken een surprise en kopen voor elkaar een
cadeautje.
Koningsspelen

Onze school doet mee aan de landelijke koningsspelendag. Dat betekent dat w e voor groep 1 t/ m 3 spelletjes organiseren op de
onderbouw bij het hoofdgebouw en voor de groepen 4 t / m 8 sport spelletjes op de bovenbouw bij de dependance. Groep 7 en 8 gaan
naar het Sport park de Wilt sangh voor een sport dag.
Koningsdag

Dit feest w ordt onder verantw oordelijkheid van de Oranjevereniging georganiseerd. Binnen onze school is er een w erkgroep die
uit sluit end uit ouders best aat . Deze werkgroep bereidt dit feest voor. De act iviteit en vallen buit en verant woordelijkheid van de
school, omdat dit een vrije dag is.
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Excursies

We proberen elk schooljaar een excursie en of een bijzondere cult urele act iviteit te plannen voor alle groepen. De invulling ervan is
onder andere afhankelijk van de kost en en van het aanbod.
Schoolreisjes

Voor de groepen 1 t / m 7 w ordt ieder jaar een schoolreisje georganiseerd. Voor dat a: jaarkalender voor ouders. Informatie over de
reizen en de kost en ont vangt u t e zijner t ijd.
Schoolkamp

De leerlingen van groep 8 gaan op schoolkamp. Voor data: Voor dat a: jaarkalender voor ouders
Schoolsportdag

Voor de groepen 7 en 8 is er ieder voorjaar een sportmorgen of -middag op de Wilt sangh.
Dit valt (gewoonlijk) samen met de Koningsspelen.
Overige buitenschoolse sportactiviteiten

In de buit enschoolse sfeer doen we onder andere aan de volgende sport act ivit eiten mee: (zaal)voet bal, korfbal, t afeltennis, bowlen
en beachvolleybal. Dat a en t ijden leest u in de nieuwsbrieven en op de websit e.

4

Schoolteam

Format ie (verdeling van de leerkracht en over de groepen)
Hoofdgebouw (onderbouw )

Kleut ergroep

juf Willy Huisman (ma. / di. / woe. / vrij.) en juf Boukelien M ulder (do.)

Kleut ergroep

juf Ada Bikker (ma. t / m vrij)

Kleut ergroep

juf Liddy Fledderus (ma. / di. / woe) en juf Esmeralda Lagemaat (do./ vrij.)

Kleut ergroep

juf Laura Bomhof (ma./ di.) en juf Karina Verweij (woe./ do./ vrij.)

Groep 3a

juf Ellen Oppelaar (ma. t / m vrij)

Groep 3b

juf Corina v/ d Noort (ma. di.) en juf Anja v/ d Gronden (woe./ do./ vrij.)

Groep 4a

juf Dicky Rekers (ma./ di.) en juf Janneke van den Berg (woe./ do./ vrij.)

Groep 4b

juf Hermine van’t Hul (ma./ di.) en juf Femmy van der Kamp (woe./ do./ vrij.)

Dependance (bovenbouw)

Groep 5

juf Bet hany van Barneveld (ma.) en juf Nat halie Nagelhout (di./ woe./ do. vrij.)

Groep 6a

juf Ria van Lee (ma./ di.) en juf Wilke Fidder (woe./ do./ vrij.)

Groep 6b

juf Geeke Koopmans (ma./ di.) en juf Bet hany van Barneveld (woe./ do./ vrij.)

Groep 7b

M eest er Gerdt van Boven (ma. t / m vrij)

Groep 7a/ 8a

Juf Gerrie v.d. Hoef (ma. di. do. en vrijdag) en juf Thessa Alons (do.)

Groep 8b

Juf Annemiek Niebeek (ma. di. woe.) en juf Thessa Alons (do./ vrij.)
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Schoolleiding & M anagement team
Juf Lian Lobbezoo (lianlobbezoo@cnsnunspeet .nl) is de intern begeleider en bouwcoördinator op het hoofdgebouw (onderbouw).
Zij zit in het management team van de school. M eest er Jan M att hijs Hulsman (janmatt hijshulsman@cnsnunspeet .nl) is de int ern
begeleider op de dependance (bovenbouw). Hij zit in het management team van de school en is in 2020/ 2021 samen met meest er
M art ijn bouwcoördinat or op de bovenbouw. M eest er M art ijn van der Weerd (mart ijnvanderw eerd@cnsnunspeet .nl) is directeur
van De Bron. Hij heeft de algehele leiding over de school en is 3 dagen aanwezig (maar alt ijd bereikbaar) omdat hij ook 2 dagen in
de week direct eur is van de M orgenst er een andere school van CNS. Er is geen apart spreekuur voor de direct eur of intern
begeleiders/ bouwcoördinatoren. Heeft u vragen, wilt u hen spreken: loop gerust even binnen of neem t elefonisch cont act op.

ICT-er (Informatie- en Communicatie Technologie)
De ICT-er ziet toe op het gebruik van de computers in het onderw ijs. De ICT-er stimuleert het gebruik van computers. Ook volgt hij de
ont w ikkelingen op het gebied van ICT en kijkt of deze ingevoerd kunnen w orden in het onderw ijs op onze school. De heer G.
Kruisselbrink is bovenschools ICT-er. Op schoolniveau kunt u ook t erecht bij meest er M artijn van der Weerd als het gaat om ICT zaken.

IB-er (intern begeleider)
De IB-ers houden t oezicht op de zorg voor zw akke, meer begaafde leerlingen en leerlingen met sociaal emotionele problemen. Zij
st imuleren de leerkracht en extra zorg aan deze kinderen t e best eden, st ellen in overleg met de leerkracht handelingsplannen op,
t est en w aar nodig kinderen en zijn bet rokken bij eventuele verw ijzing van kinderen naar het speciaal onderw ijs. IB-ers: mevrouw L.
Lobbezoo (onderbouw), de heer J. Hulsman (bovenbouw).

Ziekte van de leerkracht
Wanneer een leerkracht ziek w ordt , zal er vervanging w orden gezocht . Doorgaans zijn w e in st aat een vervang(st )er aan t e t rekken,
maar het wordt st eeds moeilijker. Vooral voor de hogere groepen is het vaak passen en met en. Kunnen we geen vervanging krijgen,
dan proberen we in eerst e inst antie int ern een oplossing t e zoeken, bijvoorbeeld door het verdelen van de leerlingen over de
verschillende groepen. Het kan echt er ook voorkomen dat , in uit erst e noodzaak, een groep ’s morgens en / of ’s middags vrij is (bij
grot e uitzondering niet direct op de eerst e ziekt edag).
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Zorg voor leerlingen

Basisteam Jeugd en Gezin
M ede door de transitie van de jeugdzorg naar de gemeentes, is er een nieuw e situatie ontstaan met betrekking tot de zorg voor

kinderen van 0 t / m 12 jaar. De st uurgroep van het Cent rum Voor Jeugd en Gezin (CJG) en het gemeent elijk Transit ieteam hebben
voor elke gemeent e een basist eam gevormd.
Binnen dit team zijn voormalige medewerkers van M EEVeluwe, M DVeluwe, Icare, Bureau Jeugdzorg Gelderland, Pact um, Lijn5,
Int ermetzo, het Leger Des Heils en de LVG inst ellingen ’s Heerenloo en Careander werkzaam.
Het basist eam werkt nauw samen met ouders, school, GGD en School M aatschappelijk Werk. Hun doel is om de zorg voor jeugd dicht
bij school en gezin t e houden. Wanneer er zorgen rondom opvoeding en / of leren zijn, coördineert de betrokken persoon uit het
basist eam de hulpverlening zodat er een goede samenwerking ont staat tussen de verschillende inst ant ies, t huis en school.
M ocht u meer vragen over het basist eam hebben, dan kunt u terecht bij de intern begeleiders van school.

LeerlingenOverlegBreed (LOB)
Tw ee keer per jaar w orden enkele zorgleerlingen besproken op het LOB. Hierbij overleggen w e met verschillende inst anties die zorg
verlenen aan basisschoolleerlingen (GGD, schoolbegeleidingsdienst , schoolmaat schappelijk werk en de IB-ers van de eigen school).
Om opt imale zorg goed te kunnen realiseren worden tussen de ver schillende inst anties gegevens uit gewisseld. Aan de ouders w ordt
eerst t oest emming gevraagd om dit t e mogen doen.
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Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werkst er komt regelmatig op school en adviseert met name bij vragen t en aanzien van de sociaal
emot ionele ontwikkeling van leerlingen. (Bijvoorbeeld in sit uat ies w aarin het kind moeilijk aansluit ing vindt , bij echtscheiding en
dergelijke.)

School maat schappelijk w erkst er: mevrouw Ilse Hart man,
06 - 41 83 14 63
i.hart man@mdveluw e.nl

Vuurtoren groepen
Binnen de CNS scholen w illen we graag alle leerlingen, op elk niveau de juist e zorg bieden. Daarvoor zijn w e samen met de Immanuel
een samenwerking begonnen om zo de meer/ hoogbegaafde leerling de uit daging t e geven die ze nodig hebben. De kinderen die
hiervoor in aanmerking komen w orden door de leerkracht en IB-er aangemeld via een aanmeld formulier. Hierbij zal specifiek gekeken
worden naar de hulpvraag van het kind of de school. De leerlingen gaan na plaat sing een keer per week naar de gezamenlijke
“ Vuurtoren” groep. In deze groep komen kinderen van groep 5 tot en met groep 7 samen en leren hier vaardigheden aan die voor
deze doelgroep belangrijk zijn, daarbij moet er worden gedacht aan mindset , het omgaan met vast e overt uigingen, het leren gebruik
maken van het geheugen, zelfst andig w erken, samenw erken, onderzoeken, omgaan met frust raties, het opsporen en oplossen van
hiaten en het probleemoplossend vermogen ont wikkelen.
De “ vuurt oren” groep komt elke week een middag bij elkaar op de locat ie Randweg 11, bovenbouw locat ie van de Immanuëlschool.
De begeleiding van deze groep ligt bij Juf M irjam Kruit hof. Binnen de groep zal er gewerkt worden aan de hulpvraag van het kind en
w orden vaardigheden aangeleerd. Hierbij is er regelmatig cont act met de IB-er van beide scholen. Er zijn vast e momenten van
evaluat ie en daar zal ook bekeken worden of leerlingen in de “ Vuurt oren” groep blijven of inmiddels zoveel vaardigheden hebben
geleerd om t erug t e kunnen naar hun eigen groep.

Hoogbegaafdheid
Vanuit de Immanuëlschool is de st ap gezet om in Nunspeet tot een passende voorziening voor meer en hoogbegaafde leerlingen te
komen. Het doel is: het realiseren van een zodanige voorziening in Nunspeet dat hoogbegaafde leerlingen passend onderw ijs
ont vangen binnen de gemeent egrenzen. Het best uur van CNS wil voorkomen dat ouders noodgedwongen kiezen voor onderwijs in
de regio, omdat Nunspeet geen geschikt e onderw ijsvoorziening heeft.
Binnen deze groep wordt een uit dagende leeromgeving geboden waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit is niet
alt ijd m ogelijk is binnen het reguliere onderwijs. Dit kan t ot verschillende problemen leiden zoals onderprest eren, aanpassings- en
gedragsproblemen. De kinderen kunnen zich daardoor ongelukkig en onbegrepen voelen.
Hoogbegaafde kinderen leren op een andere manier. Zij st aan anders in het leven. Deze unieke eigenschappen vragen om een andere
benadering en leeromgeving. Onze ent housiast e leerkrachten en leerkrachtonderst euner hebben een specialisat ie op dit gebied
zodat wij een passend onderwijsaanbod kunnen bieden.
De kinderen gaan vaak sneller door de lesst of heen en hebben minder behoefte aan inst ruct ie. Daarom w ordt de lesst of compact
aangeboden en wordt er “ t opdown” lesgegeven. Er wordt per leerling gekeken waar behoeft e aan is, wat aansluit bij hun niveau.
Door deze manier van lesgeven ont st aat er meer ruimte voor verbreding en verdieping van de kernvakken. Daarnaast blijft er ook t ijd
over voor vakken zoals schaken, filosofie en mindset trainingen. In dit programma is er veel aandacht voor het aanleren van
vaardigheden die de kinderen ook in hun verdere leven nodig zullen hebben. U kunt hierbij denken aan vaardigheden als leren leren,
leren doorzet ten en omgaan met jezelf en de w ereld om je heen.
In het middagprogramma maken we gebruik van de unit s van IPC. We zijn ervan overt uigd dat kinderen op hun best leren door
boeiende, act ieve en zinvolle lessen. IPC helpt de leerkracht en de leerling hierbij. Leerlingen w erken aan hun zelfvertrouwen en
ont dekken volop hun eigen en elkaars t alenten.
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Wat betreft de organisatie is gekozen voor tw ee fultime meer -en hoogbegaafde groepen . Deze groepen hebben de naam Triade
meegekregen. We hebben een groep leerlingen van groep 4, 5 en 6 en de t weede t riade groep best aat uit leerlingen van groep 7 en
8. De leerlingen van de HB klas vallen onder de verantwoordelijkheid van de Immanuëlschool. Professionele onderst euning is
st ruct ureel geregeld via Novilo.

Dyslexie
Wanneer uit het leerlingvolgsyst eem blijkt dat uw kind begin groep 5 ondanks int ensieve begeleiding, een grot e acht erst and heeft
bij het lezen en / of spellen (Cito-score E bij lezen 3x, spelling en begrijpend lezen) kan er sprake zijn van dyslexie. Uit het dossier van
de school moet blijken dat het een hardnekkige acht erst and is, die ook na een int ensieve begeleiding door de school blijft best aan.
Ook mag er geen sprake zijn van andere belemmeringen, zoals gedrag- of leerst oornissen of een psychische st oornis. Naar aanleiding
van eventuele aanvullende lees- en spellingt est en van de intern begeleider, w ordt samen met de leerlingbegeleider van de
Schoolbegeleidingsdienst bepaald of er een nader onderzoek naar dyslexie plaat s zal vinden of niet, zodat er eventueel een
dyslexieverklaring voor uw kind afgegeven kan worden.
M ocht uw kind de diagnose ernst ige dyslexie krijgen, dan is het zelfs mogelijk dat uw zorg verzekeraar een behandeling van uw kind
buiten school gaat vergoeden (één keer per week, drie kwart ier). Als u voor deze vergoeding van een behandelaar (o.a. van Cent raal
Nederland) in aanmerking wil komen dan moet u deze aan de hand van de dyslexieverklaring zelf bij uw zorgverzekeraar aanvragen.
Voor het slagen van de behandeling is de bet rokkenheid en inbreng van zowel school als die van de ouder(s) wel van groot belang en
zal van het kind en hun ouder(s) een behoorlijke inspanning vergen. School ontvangt geen vergoeding om bij t e dragen in de
behandeling. Daarom zullen de begeleidingsact iviteit en op het behandelcent rum en t huis plaatsvinden. Als uw kind een licht e vorm
van dyslexie blijkt t e hebben, zal de school (event ueel in overleg met de schoolbegeleider en het kind) een plan van aanpak opstellen,
voor een behandeling van het kind op school zelf. Dit plan zal dan met de ouders besproken worden.
Op school is het programma Int owords beschikbaar. Voor een aant al kinderen met dyslexie is dit een waardevol middel om via het
Chromebook de tekst en van de leerboeken e.d. t e laten voorlezen.

Vragen over gezondheid
Ouders en leerkracht en hebben soms t ussent ijds vragen over de gezondheid van kinderen. Dit kunnen allerlei soort en vragen zijn.
Wij verzoeken u bij vragen cont act op t e nemen met de assist ent e van de schoolarts. U kunt haar bereiken via de GGD 088 - 443 30
00, ggd@ggdnog.nl. Zij regelt vervolgens, indien nodig, een afspraak met de schoolart s.

Naam en contactgegevens van de GGD medewerkers: Jeugdart s:
mevrouw X. Adan Verpleegkundige:
mevrouw J. Koldewijn Logopedist :
mevrouw A. Smit z
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Ouderparticipatie

Op onze school helpen diverse ouders mee bij verschillende act iviteit en, zoals: spelletjes, begeleiden t ijdens excursies, helpen bij het
organiseren van feest en, repareren van defect e leermiddelen, het schoonmaken van lokalen en leermiddelen, meefietsen naar / van
gymnast iek.

M edezeggenschap
In het kader van de Wet op de M edezeggenschapsraden kent CNS Nunspeet medezeggenschap toe aan het personeel en aan ouders
van de leerlingen, die op school zitt en. Bij CNS Nunspeet is de medezeggenschap als volgt geregeld:
-

Per school: een medezeggenschapsraad (M R)
Voor het hele CNS: een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Zow el de GM R als de M R best aat uit een personeels- en een ouderdeel. In de reglement en st aan onder andere de bevoegdheden
(inst emming- en adviesbevoegdheden) van beide raden beschreven.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GM R)
Vanuit de M R’en van alle bij CNS Nunspeet aangeslot en scholen vindt een afvaardiging plaat s naar de GM R. Iedere school vaardigt
een personeels- en een ouderlid af. Op met name de bovenschoolse (voor iedere school gelijke) zaken heeft de GM R
medezeggenschap. Als u vragen heeft over M R en / of GM R of u w ilt inzage in de reglementen van de M R en GM R, dan kunt u
daarvoor bij de direct ie of de M R-leden t erecht . De notulen van de M R liggen op school t er inzage.

M edezeggenschapsraad (M R)
Op iedere school is een M R act ief. De ouderleden van de M R worden gekozen door de ouders van de leerlingen die op school zit ten.
De leerkracht en kiezen uit hun midden enkele vert egenwoordigers. De direct eur heeft een adviserende st em. Binnen CNS Nunspeet
is er in het algemeen voor gekozen om advies- en inst emmingsrecht over schoolspecifieke zaken aan de M R t e geven. Cont act met
de M R kan via het volgende emailadres: mrdebronnunspeet@gmail.com

Namens het personeel:

De heer M . van der Weerd (advies), mevrouw E. Oppelaar (secret ariaat ), mevrouw A. Niebeek en mevrouw C. van der Noort .
Namens de ouders:

M evr. L. van Beerekamp, mevrouw L. Jansen en de heer G. Pluim (voorzit ter).

Ouderraad (OR)
De ouderraad helpt bij het opzet ten en uit w erken van activiteit en, zoals schoolreisjes, schoolfeest , sport act iviteit en, kerst viering,
paasviering, en dergelijke.
Namens het personeel:

mevrouw L. Lobbezoo, mevrouw A. Bikker en mevrouw R. v.d. Lee
Namens de ouders:

mevrouw M . Tissingh , mevrouw. D van der Woude, mevrouw G. van de Put, dhr. A. Visch, mevrouw A. Visch, mevrouw D. Dekker,
mevrouw M . M ulder, en mevrouw A. de M ots. Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL 10 RABO 03475.85.892.
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Leerlingpanels, klankbordgroep, ouderpanels
Als school willen we ons graag ont wikkelen. We beseffen dat het belangrijk is om goed te communiceren met ouders (en leerlingen)
en t e horen wat hun mening is over allerlei zaken die de school aangaan. We organiseren daarom jaarlijks minimaal èèn leerlingpanel.
We st eken immers veel tijd, energie en geld in het verbet eren van ons onderwijs o.a. door de invoering van nieuwe lesmet hoden en
het maken van afspraken. M aar hoe ervaren de kinderen dit alles? Hoe kan het nog bet er? Als het bijvoorbeeld gaat om de aanpak
van pest en, de verbet ering van de hygiëne of de inricht ing van het plein? Daarom is de direct eur en het t eam van De Bron benieuwd
naar de mening van de leerlingen. Op De Bron w ordt jaarlijks een ouderpanel georganiseerd. Het ouderpanel is een goede manier
om t e horen hoe ouders over allerlei zaken op school denken. Gezamenlijk kan w orden gekeken naar oplossingen voor (dreigende)
problemen en kunnen verbet erpunt en naar boven komen. Dit bet ekent dat De Bron het ouderpanel als een w aardevol inst rument
ziet . Het gaat er uit eindelijk om datgene wat goed gaat op school t e (be)houden en wat bet er kan aan t e pakken! Tot slot kennen we
de klankbordgroep. Dit is een groepje ouders die samen met de direct eur spreekt over allerlei lopende onderw erpen die de
school(ont wikkeling) aangaan. Deze klankbordgroep is bij uitst ek geschikt om nieuwe ideeën van ouders t e horen en door t e
ontw ikkelen. Deze groep komt twee keer per jaar samen.

Gebedsgroep
Samen bidden… voor school, kinderen en personeel. M et enige regelmaat komt een aantal ouders bij elkaar om kinderen en
leerkrachten in gebed op t e dragen aan God. Samen w ordt gebeden voor allerlei zaken op school, zoals w ijsheid en inzicht bij het
lesgeven, om bescherming t egen verkeerde invloeden en alles w at er in deze w ereld op hen afkomt . Vragen om leiding bij keuzes die
kinderen en personeel elke dag moet en maken. Kort om: God bet rekken bij het dagelijkse school- en kinderleven. De gebedsgroep
komt elke 1e w oensdag van de maand samen.
Contactpersonen gebedsgroep:

Laurense Jansen, t elefoon 0341 - 45 47 74, mailadres: laurensedebruin@kpnplanet .nl
Evelien Vlieger, t elefoon 0341 - 25 02 03, mailadres: evelienvlieger@hotmail.com

Verkeersouders
Een aant al ouders is act ief binnen de w erkgroep Verkeersouders. De doelst elling van deze w erkgroep is om een zo veilig mogelijke
rout e van en naar school t e creëren.
Tevens is de w erkgroep bet rokken bij het organiseren van diverse act ies, zoals het voorlichten van ouders over het verkeersgedrag
van het jonge kind, de jaarlijkse act ie ‘We gaan weer naar school’, de jaarlijkse fietskeuring, het overst eekdiploma en het prakt isch
verkeersexamen. In 2020/ 2021 nemen w e w eer deel aan ANWB Street w ise.
W erkgroepleden:

Namens het personeel:

mevrouw L. Lankman
mevrouw G. van de Put

mevrouw M . Vis
M evrouw C. t en Have

mevrouw J. Schout en

M evr. D. Dekker.

mevr. F. van der Kamp

W erkgroep hoofdluis
Hoofdluis kan overal voorkomen, maar op scholen waar groepen kinderen bij elkaar komen kan het leiden tot een epidemie van
hoofdluis. Daarom w ordt er door de w erkgroep hoofdluis ongeveer 6 maal per jaar gecont roleerd. Dit is geen garantie dat er geen
hoofdluis op school voorkomt , maar als prevent ie cont roleert de w erkgroep na elke schoolvakant ie de kinderen. Voor dat a, zie de
act ivit eitenkalender of de websit e. Wilt u op deze dag het haar van de meisjes in een eenvoudige st aart doen en bij de jongens geen
gel in het haar. Het regelmat ig zelf cont roleren van uw kind is ook heel belangrijk. Er rust vaak nog een t aboe op hoofdluis maar
iedereen kan ze krijgen, hoe schoon je haren ook zijn. Wanneer in uw gezin hoofdluis is gevonden is het belangrijk dat u de leerkracht
direct waarschuwt . De leerkracht kan dan de ouders van de kinderen uit de klas vragen hun kinderen t e cont roleren. Dit wordt door
middel van het meegeven van een briefje gedaan. Ook is het belangrijk de ouders van vriendjes en vriendinnet jes, w aarmee gespeeld
wordt in t e licht en. Op school zijn er folders met informat ie hoe u hoofdluis kunt opsporen en hoe u het kunt behandelen. Wilt u zelf
act ief meedoen in de w erkgroep, of w ilt u meer informat ie hierover dan kunt u bellen met mevrouw B. Bomhof, t elefoon 0341 - 26
24 66.
CNS Nunspeet
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Informatie naar de ouders

Informatieavond
Aan het begin van het nieuwe schooljaar vinden voor alle groepen informat ieavonden plaats. Tijdens deze avonden wordt er
gesproken over het reilen en zeilen van de groep waarin uw kind zich bevindt . U moet dan denken aan informat ie over bijv. met hodes,
schoolregels, t oetsen, didactische en pedagogische aspect en, schoolse act ivit eiten, enzovoort s. Groep 8 heeft daarnaast een
informat ieavond over de schoolkeuze. In januari vindt er nog een ext ra informatieavond plaats voor ouders van kleut ers die het
schooljaar nieuw inst romen.

Spreekuur
Nadat in het begin van het schooljaar de ouders via de informat ieavond op de hoogt e zijn gebracht van de gang van zaken, lopen de
cont act en verder onder andere via de spreekuren. In de groepen 1, 2 en 3 worden huis bezoeken gebracht . Daarnaast w orden in
deze groepen enkele spreekuren gehouden, w aaronder tw ee spreekuren naar aanleiding van de observatie- of rapport kaarten. In
deze groepen vinden 10-minut engesprekken plaats. De gesprekken w orden via Parro (school APP) georganiseerd.
In de groepen 3 t / m 8 vinden ook spreekuren plaats, waaronder t wee naar aanleiding van de rapport en. U wordt in deze groepen op
minst ens t wee spreekuren verwacht . U krijgt voor dit spreekuur doorgaans via Parro een uit nodiging, waarbij u kunt aangeven welk
dagdeel/ t ijd u schikt. Tijdens de gesprekken hebben de ouders inzage in het werk van hun kind(eren). Naast genoemde spreekuren
kunt u nat uurlijk alt ijd met uw vragen bij de groepsleerkracht terecht . Tijdens de rapport spreekuren mag u uw kind (vanaf groep 5)
meenemen.

Huisbezoek
De huisbezoeken vinden alleen plaats in de groepen 1, 2 en 3. Vanaf groep 4 vinden er alleen ouderbezoeken plaats indien dit van
school uit of van t huis uit gewenst wordt / is. Niet altijd is het verst andig om uw kind gedurende het gehele bezoek aanwezig t e laten
zijn; dit in verband met het bespreken van voor het kind event ueel gevoelige zaken.

Contacten met ouders van groep 8
Voor ouders van de groep 8 worden apart e bijeenkomst en gehouden. Globaal gezien houden deze bijeenkomst en het volgende in:
-

informat ieavond

-

informat ieavond VO

-

schoolkeuzegesprekken

-

afscheidsavond 8
Voor dat a: de leerkracht en informeren u doorgaans via Parro.

Periodieke informatie
Regelmat ig (meest al 1x per 3 weken) komt op vrijdag het Bronnieuws uit . Het Bronnieuws wordt per e-mail verspreid. In het
Bronnieuws wordt t eruggeblikt op gehouden act iviteit en en zult u informat ie aantreffen over zaken die spelen. Op de websit e st aan
alle act iviteit en op de kalender. Het Bronnieuws w ordt ook op onze websit e (www.debron-nunspeet.nl) geplaat st .

Communicatie met ouders / Parro
Het is belangrijk om snel en efficiënt met ouders te kunnen communiceren. De school communiceert via verschillende bronnen en
kanalen zoals em ail, de nieuw sbrief, de w ebsit e, losse brieven enz. Om aan t e sluit en bij de informatiebehoefte en moderne
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mogelijkheden van deze t ijd, maakt de school gebruik van Parro. Parro is een eigent ijdse communicatie-app van de makers van
ParnasSys, w aarmee cont act t ussen de leerkrachten en ouders mogelijk is. Goed beschouw d is het een communicatiemiddel om snel
een bericht te st uren om iets t e regelen, om een foto t e st uren over een groepsact ivit eit, of om ouderhulp te regelen. Dit
communicatiesyst eem

w erkt

zowel

met

smartphones,

tablets

als

comput ers.

M eer

informat ie

vindt

u

op

www.parro.educat ion/ ouders/ privacy.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywet geving geldt vanaf die
datum binnen de hele Europese Unie.
CNS Nunspeet beheert veel persoonlijke gegevens waarop de AVG van t oepassing is. M et het oog daarop hebben we met de
aangereikte middelen van Kennisnet beleid ontw ikkeld, vast gest eld en gecommuniceerd naar de scholen. In het verlengde daarvan
is een privacyreglement opgest eld.
De privacyw et geving is een duurzame aangelegenheid. Daarom zijn meerdere functionarissen aangew ezen binnen CNS Nunspeet om
de privacy st eeds goed t e w aarborgen. Het algehele t oezicht daar op gebeurt door de Funct ionaris Gegevensbescherming.
We zorgen dat de int erne processen privacy-proof zijn en we zorgen dat de organisat ies met w ie w e samenw erken de privacy kunnen
garanderen. Het bet ekent ook dat w e ouders zullen vragen w anneer gebruik van persoonlijke gegevens w el of niet gew enst is. Dit
kan gaan over uit eenlopende zaken als fot o’s op de w ebsit e en het verst rekken van adresgegevens van klasgenot en.
Voor ouders en andere bet rokkenen is het privacy beleid en het privacyreglement van CNS Nunspeet t e vinden op de website. In alle
schoolgidsen wordt daar naar verwezen.
Het werken aan verbet ering van de privacy vergt een hele inspanning vanuit de organisat ie. Tegelijk onderschrijven w e het belang
van veiligheid, int egriteit en vert rouw elijkheid van persoonsgegevens. We hopen daarbij op de medew erking van zow el personeel
als ouders.

Informatievoorziening gescheiden ouders
Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden, biedt de w et ons als school een duidelijke richtlijn w at bet reft informatie
verst rekking aan ouders. De school is verplicht beide ouders op gelijke w ijze t e informeren. Digit ale nieuwsbrieven kunnen naar beide
ouders gest uurd worden, als de e-mailadressen bekend zijn. Losse briefjes/ uit nodigingen voor spreekavonden en dergelijke worden
zoveel mogelijk dubbel met het kind meegegeven. Deze briefjes zullen vervolgens door de ouder, w aarbij het kind w oont , zelf gedeeld
w orden met de ex-part ner. Huisbezoek / ouderbezoek w ordt in principe gebracht bij de ouder w aar het kind w oont . We zien het
liefst dat ouders zoveel mogelijk samen naar het spreekuur komen. Als dat niet kan, dan vragen we de ouders ‘om en om’ t e komen
(ene spreekuur de één, volgende spreekuur de ander). Als dat ook niet mogelijk is dan w orden apart e afspraken gemaakt. Ten aanzien
van rapporten geldt dat als ouders erom vragen er ook een kopie w ordt meegegeven. Als het verst rekken van informatie aan een van
beide ouders niet is t oegest aan (bij voorbeeld via een gerechtelijke uitspraak), moet het schriftelijk bew ijs hiervan aan de direct ie
w orden overlegd.
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Eindt oet s basisonderwijs (Cit o-t oet s)
De result aten van de Cit o-t oet s van de afgelopen jaren zijn als volgt :

Gemiddelde

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

536,3

535,4

538,2

535,6

532,7

539,0

532,4

Geen eindt oet s vanwege coronavirus

534,7

534,4

534,9

534,6

535,3

535,6

535,7

score:
Landelijke
score:
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Verbetering van het onderwijs
Het team van de Bron ontwikkelt en professionaliseert zich voortdurend. Gedurende het (school)jaar 2020/ 2021 worden er
verschillende moment en gepland w aarop het hele t eam en individuele leerkracht en scholing volgen. Het gaat om verschillende
cursussen die het onderwijs helpen t e verbet eren of aansluitend bij passend onderwijs. Er w ordt planmat ig gewerkt aan (online)
scholing en verbet eringen van het onderwijs en de schoolorganisat ie volgens het schoolplan 2019/ 2023. Daarnaast beschikt CNS
Nunspeet over een intern audit syst eem, w aarbij de scholen van CNS om de vier jaar geauditeerd w orden volgens de kaders van de
onderwijsinspect ie. Namens de Bron zit mevr. Lian Lobbezoo (IB-er), mevr. G van der Hoef en mevr. A. Bikker (leerkrachten) en dhr.
M . van der Weerd (direct eur en voorzit ter) in het CNS audit team.

Fonteingroep (kennis en expertise )
-

De Font eingroep is ext ra voorziening en ant w oord op het verzorgen van Passend Onderw ijs. Deze groep draaide vier jaar op de Bron
en bood o.a. ruimte aan kinderen die extra onderst euning en begeleiding nodig hebben (m.n. op het gebied van sociaal-emotionele
ont wikkeling) en in een prikkelarme omgeving (een lokaal) op vast e t ijden konden om rust ig t e werken.
Vanw ege het feit dat de groep financieel gezien niet meer gerealiseerd kon w orden, is de Fonteingroep als lett erlijke ruimte
opgeheven. We hopen echt er binnen enkele jaren een doorstart te maken en hebben voor 2020/ 2021 de expertise in huis om op
kleinere schaal de kennis van onze gedragsexperts in t e zet ten om kinderen t e onderst eunen om sociale en sociaal-emot ionele
vaardigheden t e ont w ikkelen. Juf Wilke Fidder is hiervoor enkele uren per w eek vrij geroost erd.
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Overige zaken

Inspectie
Voor vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspect ie in het bijzonder dient u als volgt t e handelen: Inspect ie van het
onderw ijs, info@onderw ijsinspect ie.nl. Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (grat is). Klacht meldingen over seksuele int imidat ie,
seksueel misbruik, ernst ige psychisch of fysiek geweld: meldpunt vert rouwensinspect eurs. 0900 - 111 31 11 (lokaal t arief).
We verw acht en in 2020/ 2021 een bezoek te krijgen van de onderw ijsinspect ie. Het gaat dan om een best uursbezoek (CNS) en
mogelijk schoolonderzoek naar de kw aliteit van het onderw ijs. De school kan zich daarbij present eren en vert ellen w at zij doet om
t e w erken aan een veilig leerklimaat en goed onderw ijs voor alle leerlingen.

Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van pest en, ongewenst e int imit eiten, psychisch of fysiek geweld, kunt u ook dagelijks t erecht
bij het meldpunt vert rouwensinspecteurs t ussen 08.00 - 17.00 uur via het cent rale t elefoonnummer: 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).

Contactpersoon en vertrouw enspersoon
Lian Lobbezoo is de cont act persoon voor onze school. Bij haar kunt u alt ijd terecht om een klacht of een geval van (vermeend)
macht smisbruik te bespreken.
Voor ‘De Bron’ zijn er ook vert rouwenspersonen aanget rokken om op t e t reden in gevallen wanneer dat wenselijk is. U kunt de
vert rouwenspersoon zien als een object ieve deskundige van buit en de school. De vert rouwenspersoon is mevrouw J. Tromp /
j.t romp@viaa.nl.
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Buitengewoon verlof
Aanvragen voor buit engew oon verlof dienen schriftelijk gericht te w orden aan de direct ie. Speciale formulieren hiervoor zijn
verkrijgbaar op school. Op deze formulieren st aat de wet t elijke verlof regeling vermeld, zodat u kunt zien of u recht heeft op verlof.
Een kind is vanaf het vijfde jaar leerplichtig. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. In een aant al gevallen is echt er,
in overleg met de direct ie. een uit zondering op deze regel mogelijk. In het algemeen moet er sprake zijn van buitengew one
omst andigheden, zoals: st erf gevallen, ernst ige ziekt e van ouders, huwelijk, huwelijks- of ambt s jubileum (geen lust rum).
Buit engewoon verlof geldt nadrukkelijk niet voor de planning van (t ussent ijdse) vakanties, omdat daardoor de voort gang van het
leerproces onnodig w ordt onderbroken. Nadere informatie kunt u op school verkrijgen. In speciale gevallen kan in overleg met de
leerplichtambt enaar extra buit engewoon verlof gegeven worden. Is dit verlof meer dan 10 dagen, dan wordt met de ouders en de
leerkracht van het kind een huiswerk regeling get roffen. Vakant ie in de eerst e twee weken na de zomer vakant ie is wet t elijk niet
toegestaan. Voor meer informatie over het opnemen van verlof kunt u terecht op de beide locaties. Verlenging van een vakantie,
bijvoorbeeld d.m.v. een ‘uitgest elde’ jubileumdag is niet t oegest aan. Een uit gebreide toelicht ing op de verlofregeling vindt u op de
schoolwebsite ht tps:/ / debron-nunspeet .nl/ wp-cont ent / uploads/ 2019/ 10/ richt lijnen-voor-ext ra-verlof-informatie-voor-ouders.pdf
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Tussenschoolse opvang (TSO) / Continurooster
Belangrijk

Vanw ege alle ontw ikkelingen rondom het corona virus en daarmee ook het w erken met een cont inuroost er, kunnen er
wijzigingen komen in de organisat ie van de t ussen schoolse opvang. Dat kan verschillen per locat ie en heeft ook t e maken
met de uit komst van het onderzoek naar de schooltijden onder ouders en medewerkers. Zolang als het cont inuroost er van
kracht is, blijven alle kinderen over en wordt de bekost iging op een andere wijze dan onderst aand verwoord geregeld.

Op beide locaties is een overblijfcoordinator aangest eld:
-

hoofdgebouw: mevrouw A. de Zwaan, 06 - 17 57 73 32, e-mail: anit adezwaan@kpnmail.nl

-

dependance: vacant: cont act via M . van der Weerd:, e-mail: mart ijnvanderweerd@cnsnunspeet .nl

Naast de coördinatoren zijn er vrijwilligers werkzaam. Op de hoofdlocatie is er gelegenheid voor TSO op maandag, dinsdag
en donderdag. Op de dependance ook op vrijdag.
Vanw ege het voorlopige ingestelde

de kost en zijn:

1 keer overblijven

€ 1,50

continurooster vanw ege Corona wordt

10 keer overblijven

€ 10,- ( st rippenkaart )

er

30 keer overblijven

€ 25,- ( st rippenkaart )

hierover volgt nog informatie

geen

overblijfkosten

berekend:

De st rippenkaarten zijn t e koop bij de overblijfmoeder op school. Vanaf het derde kind uit een gezin is het overblijven grat is.
De st rippenkaart blijft geldig zolang uw kind op school zit. De kaart kan ook op een jonger broert je of zusje overgaan. Na
groep 4 gaat de kaart mee naar de dependance. Aanmelden is mogelijk bij genoemde coördinatoren.

Voor- en naschoolse opvang
M et ingang van 01-08-’07 zijn alle scholen verplicht om voor de voor- en naschoolse opvang zorg t e dragen. De CNS-scholen
hebben daarom een cont ract afgeslot en met SKN (Sticht ing Kinderopvang Nunspeet ). St icht ing Kindcent rum Nunspeet
verzorgt buitenschoolse opvang op vier locaties in Nunspeet . De cont act gegevens, opvangmogelijkheden, t arieven en
act uele informat ie kunt u vinden op onze websit e www.kindcent rumnunspeet.nl

M obieltjes
Hoewel mobieltjes t ot de st andaarduit rust ing van menig kind behoren, mag er t ijdens de schooltijden geen gebruik van
w orden gemaakt (zie ook de w ebsit e).

Kosteloos materiaal
In de onderbouw w ordt veel met kost eloos materiaal gew erkt . Heeft u closet rollen, doppen, dozen en dergelijke die u niet
meer gebruikt, dan kunt u die na overleg met de leerkracht met uw kind mee naar school geven.

Lijm- en verfvlekken
Om vlekken in kleding t e voorkomen gebruiken we in de onderbouw schort en. Wilt u vanaf groep 1 zelf zorgen dat uw kind
een verfschort op school heeft ? Als er t och nog een vlek in een kledingst uk komt , kunnen voor de lijm die de kleut ers
gebruiken, de volgende t ips u misschien helpen:
-

als de lijm nog zacht is uit wassen in koud wat er
als de lijm hard is de lijmvlek in koud water met veel zout leggen, het zout goed inwrijven en een nacht laten weken, wrijf de
nat te st of in met ossengal en wrijf over de vuile plek, spoel de st of goed uit en laat het drogen
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Zendingsgeld
Verdeeld over het schooljaar w orden act ies gehouden voor een goed (zendings)doel. Via het Bronnieuw s w ordt u op de
hoogt e gehouden van de doelen waarvoor gespaard w ordt .

Batterijen/ Inktcartridges
In beide locaties staat een t on voor afgedankte bat terijen en cartridges. Deze w orden na het ophalen gew ogen. Per kilo
ont vangt de school daarvoor punt en, die t e zijner t ijd voor schoolart ikelen kunnen worden ingew isseld.

Schoolverzekering
De CNS-scholen in Nunspeet zijn collect ief verzekerd voor ongevallen. Alle schoolactiviteit en, alsmede de binnen redelijke
t ermijn af t e leggen t ijd van huis naar school, vallen hieronder. Het is geen verzekering t egen onderlinge materiële schade
t ussen leerlingen. Bijvoorbeeld een bal t egen een bril. Wij adviseren u dan ook een goede WA-verzekering voor uw kind(eren)
af t e sluiten. Hierop kan in gevallen van schade dan beroep op worden gedaan.

Schoolfonds
Elk jaar vragen wij van de ouders een vrijw illige bijdrage per kind voor het schoolfonds. Vele act ivit eit en voor kinderen
worden uit dit schoolfonds bekost igd. In overleg met de GM R en CNS best uur wordt de hoogte van dit bedrag vast gest eld.
U bet aalt per kind € 25,- met een maximum van € 60,- als u drie of meer kinderen op school heeft . Komt een kind in de loop
van het cursusjaar op school, dan verwachten wij dat per maand € 2,- bet aald wordt voor de rest erende maanden.
Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL 10 RABO 0347585892

Toetskalender
Ook de toet skalender is apart verkrijgbaar en t e vinden op de sit e van de school

Cns Nunspeet

47

Inhoudsopgave

5.4

M eldplicht

25

5.5

Vert rouw ensinspect eur

25

5.6

Klachtroutes

6
Colofon

2

Voorwoord

3

2

Vereniging

1.2

Het best uur

1.3

Bovenschoolse direct ie

1.4

Geschiedenis

Tussenschoolse opvang (TSO)

6.2

Voor- / naschoolse opvang

6.3

Student en

6.4

St icht ing Geschillencommissie

6.5

De school
1.1

Diversen

6.1

27

Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Theoret ische deel
1

25

7

Scope

De resultat en van het onderwijs
7.1

Het Leerlingvolgsyst eem

7.2

Eindtoets

7.3

Voort gezet onderwijs

7.4

Kw alit eit szorg

Uit gangspunt en
2.1

M issie

2.2

Visie

2.3

Prakt isch

2.4

Burgerschapskunde

2.5

Kleding

Prakt ische deel
1

Algemene zaken
Lidmaat schap van de vereniging

8

Schooltijden
Pleinwacht

3

4

De schoolorganisat ie

Vakant ies

3.1

Circuit model

3.2

Het Bijbelonderwijs

3.3

Act iviteit en in de groepen

3.4

Globale dagindeling

3.5

Basisvaardigheden

3.6

Overige lesact iviteit en

Feestt ekeningen

3.7

Schoolambit ies en -ontwikkkeling 14

Kring- en klassengesprekken

Aanmelding leerlingen
2

Vanuit de groepen
Kleutergroepen
Kleut ergymnast iek

M ethoden

De kinderen
4.1

De aanmelding

4.2

Doorst room

4.3

Ont wikkelingen en vorderingen

4.4

De speciale zorg

4.5

Passend onderw ijs

4.6

Prot ocol hoogbegaafdheid

4.7

Schoolspecifiek

4.8

De ort hot heek

4.9

Gezondheid en maat schappelijke

Huisw erk
Spreekbeurt en
Schoolt elevisie
Gymnast iek groep 3 - 8
Zw emmen
Kleding ‘merken’
Verjaardag leerkracht
Ziekmeldingen
3

organisat ies

5

31

4.10

Ext ra onderzoek

4.11

Vragen over gezondheid

4.12

M edicijnverst rekking

4.13

Ext erne onderst euning

4.14

Pest en op school

4.15

Schorsing / verwijdering

33

Bijzondere act ivit eiten
Opening schooljaar
Themadienst en
Kerst / Pasen / Hemelvaart
Biddag en Dankdag
Week van gebed
Dierendag

23

Sint erklaasfeest
Koningsdag

De ouders

Excursies
5.1

Klachtenprocedure

5.2

Klachten over ongew enst e

Schoolkamp

omgangsvormen

Schoolsport dag

5.3
48

Contact persoon

Schoolreisjes

24

Buit enschoolse sport act iviteit en

35
Schoolgids 2020 - 2021

4

Schoolteam
Groepsindeling
Schoolleiding
ICT
IB
Ziekt e van de leerkracht

5

37

Zorg voor leerlingen
Basisteam Jeugd en Gezin
Leerlingen Overleg Breed (LOB)
Schoolmaat schappelijk w erk
Plusklas
Hoogbegaafdheid
Dyslexie
Vragen over gezondheid

6

39

Ouderpart icipat ie
M edezeggenschaps- / ouderraad
Leerling-, ouderpanels, klankbordgroep
Gebedsgroep
Verkeersouders
Werkgroep hoofdluis

7

41

Informatie naar ouders
Informat ieavond
Spreekuur
Huisbezoek
Contact en groep 8
Periodieke informat ie
Communicat ie met ouders / Parro
Privacy
Informatie gescheiden ouders

8

Onderw ijskundige zaken
Eindtoets
Verbet ering onderw ijs

9

Overige zaken
Inspect ie
Vert rouw ensinspect eur
Contact - / vert rouwenspersoon
Buit engewoon verlof
Tussenschoolse opvang
Voor- en naschoolse opvang
M obielt jes
Kost eloos mat eriaal
Lijm- en verfvlekken
Post zegels
Zendingsgeld
Bat t erijen
Schoolverzekering
Schoolfonds
Toet skalender

Cns Nunspeet

47

49

