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  Voorwoord 
 

Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. Aan de hand van richtlijnen vanuit het ministerie hebben we deze gids samengesteld. In 

overleg met en met instemming van de medezeggenschapsraad is deze brochure tot stand gekomen. De schoolgids verschijnt digitaal.  

Scholen in het basisonderwijs werken volgens de richtlijnen vanuit de overheid, waarbij de inspectie een toezichthoudende rol 

vervult. De wijze waarop dit per school wordt inhoudt krijgt verschilt ten aanzien van didactische aanpak, sfeer en organisatie. Deze 

gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat ouders weten waar 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 besteed, hoe het onderwijs is opgezet, wat u van 

de school kunt verwachten en wat er van de ouders verwacht wordt. De schoolgids bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het 

theoretische deel.  Het tweede deel het praktische deel.  

We wensen u veel leesplezier. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust even contact met ons op. U bent van harte welkom 

voor een gesprek. 

Team De Bron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        theoretische deel  
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1 De school 

De Bron maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet. Tot de leden van de 

vereniging behoren ouders van kinderen en anderen die zich betrokken weten bij het Protestants Christelijk onderwijs. 

1.1  Vereniging voor Christelijk Nationaal School onderwijs te Nunspeet 

De Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) wordt gedragen door vier protestantse kerken in Nunspeet. 

Deze zijn:  

 

- de Christelijke Gereformeerde Kerk 

- de Protestantse Gemeente Nunspeet (onder de PKN) 

- de Nederlands Gereformeerde Kerk 

- de Nederlands Hervormde Gemeente (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, uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid’. Deze grondslag is richtinggevend voor heel het 
bestuurlijk functioneren en het schoolgebeuren.  

Iedereen die de grondslag van de vereniging onderschrijft kan lid worden en zo meedenken met het protestants-christelijk 

basisonderwijs in Nunspeet. De doelstelling van het CNS is het in stand houden van christelijk nationaal schoolonderwijs in 

Nunspeet en Elspeet.  

1.2 Het bestuur 

 

Uit de leden van de vereniging wordt een bestuur gekozen. Namen van bestuursleden vindt u achterin de gids. 

1.3  Bovenschoolse directie 

De vereniging voor CNS heeft vijf scholen, verdeeld over acht locaties. Op iedere school is een directeur benoemd. Hij / zij is 

eindverantwoordelijk voor alle beleidsterreinen van zijn / haar school. De directeuren leggen verantwoording af door middel 

van managementrapportages aan de voorzitter van het College van Bestuur.  Die is verantwoordelijk voor de hele organisatie. 

Zijn taak is de visie van de vereniging op onderwijs en begeleiding van leerlingen te verwezenlijken. De algemeen directeur 

legt door middel van managementrapportages verantwoording af aan het bestuur. De voorzitter van het College van Bestuur 

is binnen de organisatie ook de adviseur van het bestuur. 

1.4 Geschiedenis van De Bron 

De Bron is op 1 augustus 1995 ontstaan uit een fusie tussen de Groen van Prinstererschool en De Zaaier. De leerlingen zijn 

gehuisvest in twee gebouwen. De onderbouwgroepen vinden onderdak in het hoofdgebouw aan de Koningin Julianastraat 

25. De bovenbouwgroepen vindt u in de dependance aan de Meester Drostweg 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. Molijnlaan, Bosweg, Brinkersweg, Kroonlaan, Waterweg 

en Molenweg, met uitzondering van het gebied De Marsse en het daarop aansluitend deel van de Elburgerweg en Waterweg. 

Daarnaast bezoeken kinderen uit de nieuwbouwwijk Molenbeek onze school. 
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2  Uitgangspunten 

De Bron is een van de vijf scholen uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet. Wat 

dat in de praktijk betekent hebben we verwoord in onze Missie en Visie.  

2.1 Missie 

De scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet nemen de Bijbel als norm voor hun houding ten opzichte 

van God, de naaste en de schepping. Vanuit die levenshouding bieden zij in een veilige omgeving kinderen kwaliteitsonderwijs 

en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaalvaardige mensen. 

2.2 Visie  

Onze school is een gemeenschap van ouders, leden van de vereniging, bestuursleden, personeelsleden en kinderen, waarin 

liefde tot God en de naaste centraal staat. Al onze relaties staan in dat perspectief en in die relaties is eerlijkheid onmisbaar. 

Vier relaties 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 te brengen tot de 

kennis van God en Jezus Christus. 

 

b) de relatie tot de medemens 

We leren onze kinderen liefde, verdraagzaamheid en vergeving daadwerkelijk te beleven in hun omgang met alle 

medemensen. Hierbij is het aanvaarden van het gezag van grote betekenis. 

 

c) de relatie tot de natuur (schepping) 

Op onze school leren we de kinderen respect op te brengen voor alles wat groeit en bloeit in Gods schepping. We stimuleren 

hen er op een verantwoorde manier mee om te gaan. 

 

d) de relatie tot zichzelf 

We leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf. Besef van positieve eigenwaarde is bepalend in hun ontplooiing van de 

door God gegeven talenten. 
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Alle kinderen moeten optimale kansen krijgen om hun talenten te kunnen ontwikkelen, maar dit mag nooit ten koste gaan 

van anderen. In al deze relaties staat het kind dus centraal en wordt tegemoet gekomen aan de volgende behoeften van 

kinderen:  

 

- de behoefte om beschouwd te worden als individu 

- de behoefte aan contact met anderen: delen van kennis, gevoelens en handelingen  

- de behoefte aan zelfbehoud en zelfontplooiing 

- de behoefte aan de prikkel van gezonde competitie 

 

Zo willen we kwaliteitsonderwijs geven en kinderen voorbereiden op hun latere plaats in de maatschappij. 

2.3 Praktisch 

Wij willen als team vanuit ons geloof met de kinderen omgaan. Dat betekent dat we tijdens de Bijbellessen de boodschap van 

het Evangelie overdragen door middel van Bijbelvertelling, 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. Maar de mensen zijn in opstand 

gekomen tegen God en daardoor is zonde, verdriet, ziekte en dood in ons leven gekomen. 

God liet het er niet bij zitten, maar gaf Zijn Zoon, de Here Jezus, om de wereld te redden. Hij is gestorven aan het kruis om de 

straf te dragen, die wij verdienden. Daarom is het voor iedereen nodig om te geloven in de Here Jezus, want wie dat doet zal 

niet verloren gaan, wordt kind van God en ontvangt eeuwig leven (Joh. 3 : 16). 

Jezus is mens geworden om ons te redden, maar ook om ons te leren hoe wij als Gods kinderen in deze wereld mogen leven. Wij 

worden opgeroepen om door de kracht van de Heilige Geest Jezus’ voorbeeld van liefde na te volgen. Het uiteindelijke doel van 

God met ons is dat wij eeuwig leven zullen in Zijn nieuwe 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 bovenstaande willen we voldoen aan artikel 8 lid 3 wpo waarin staat dat het onderwijs:  

1. er mede vanuit gaat dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving 

2. mede gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie 

3. er mede op gericht is, dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van 

leeftijdgenoten. 

 

Tijdens de lessen wereldoriëntatie en de lessen op levensbeschouwelijk vlak wordt regelmatig aandacht besteed aan de 

samenleving in het algemeen, uitgaande van onze waarden en normen. Wij proberen onze kinderen oog te laten hebben voor 

mensen met andere achtergronden en culturen. Onder andere tijdens zendingsprojecten komt dit ter sprake.  

 

2.5 Kleding 

Onze school is een christelijke school. Wij dragen het christelijk gedachtegoed uit in de geest van de grondslag van de vereniging 

voor CNS te Nunspeet. Dit heeft consequenties voor ons handelen met en naar elkaar. Wij zullen op onze scholen uitingen van 

andere godsdiensten niet toestaan. Vanuit onze overtuiging willen wij respect hebben voor het lichaam met 

invoelingsvermogen voor omgangsvormen en goede zeden. Om die reden accepteren we geen uitdagende kleding, dat wil 

zeggen geen naveltruitjes, geen kleding met seksueel getinte of uitdagende afbeeldingen, geen kleding met doodshoofden of 

anderszins aanstootgevende afbeeldingen. Dit geldt ook voor zaken als tassen, mappen, etuis en dergelijke. Uit oogpunt van 

fatsoenlijke omgangsvormen is het dragen van hoofddeksels (baseballpet, ijsmuts en dergelijke) en zonnebrillen onder 

schooltijd, binnen de schoolgebouwen niet toegestaan. Van medewerkers en stagiaires vragen wij dat ze zich netjes en correct, 

kortom representatief kleden. Behalve oorbellen worden zichtbare piercings niet toegestaan. We werken aan een sfeer waarin 

iedereen zich prettig voelt en daarbij speelt kleding een belangrijke rol. 
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3  De schoolorganisatie 

Op onze school worden de kinderen verdeeld over zgn. jaargroepen. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd 

in één groep zitten. Zij krijgen in principe dezelfde leerstof. Maar de verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau (onder 

andere zichtbaar gemaakt door ons leerlingvolgsysteem) maken het noodzakelijk om binnen dit systeem plaats in te ruimen 

voor begeleiding van individuele leerlingen. Deze begeleiding wordt binnen de klas door de leerkracht zelf uitgevoerd. Een 

voorwaarde om dat te kunnen doen is een goed uitgevoerd klassenmanagement door de leerkrachten, een goede 

instructiekwaliteit en een goede taakgerichtheid van de leerlingen. Daartoe dient de leerkracht de principes van zelfstandig 

werken, gebruik van de instructietafel en effectieve leertijd goed te beheersen.  We streven naar een eerlijke verdeling van de 

leerlingen over de groepen. Dit is echter afhankelijk van de hoeveelheid kinderen van dezelfde leeftijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Circuitmodel 

Visie  
Op De Bron wordt gewerkt met het circuitmodel. De belangrijkste kenmerken van het circuitonderwijs zijn:  

- instructie op niveau in kleine groepen (geen / nauwelijks klassikale instructie)  

- vrijheid om zelfstandig taken te kiezen en uit te voeren 

Aandachtspunten daarbij zijn:  

- kinderen leren zelfstandig hun werk (te plannen en) uit te voeren  

- kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces 

- tegemoet komen aan verschillen tussen kinderen in instructie (korte klassikale instructie en verlengde instructie) en 

verwerking (diversiteit in verwerking en kwantiteit) 

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

- creëren van een hoge effectieve leertijd (hoog tempo, hoge eisen stellen, hoge verwachtingen hebben) 

Op de volgende bladzijde worden de aandachtspunten verder toegelicht.  
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zelfstandigheid 
- tijdens instructiemomenten mogen de leerlingen de leerkracht niet storen 

- ‘probleempjes’ die leerlingen gaandeweg tegenkomen moeten ze zoveel mogelijk zelf oplossen 

- kinderen kunnen zelf (binnen de gestelde kaders) hun werk kiezen en plannen 

 

medeverantwoordelijkheid  

- ‘het proces’ wordt regelmatig geëvalueerd, waarbij eigen initiatieven en eigen verantwoordelijkheden gestimuleerd 
worden 

- van de leerlingen wordt gevraagd de opgegeven taken binnen de beschikbare tijd af te hebben 

- binnen het circuitmodel kunnen de leerlingen kiezen welke taken wanneer uitgevoerd worden 

- een deel van het werk wordt door de kinderen zelf nagekeken 

tegemoet komen aan verschillen  

- tijdens de instructie wordt de leerstof op verschillende niveaus aangeboden  

- bij de omvang van de taken kan gemakkelijk rekening worden gehouden met het niveau  

- hetzelfde geldt voor het aantal taken voor iedere leerling 

extra zorg en / of instructie 

- de leerkracht heeft, doordat gewerkt wordt met blokken van een half uur, ruimte om zorgleerlingen extra instructie 

te geven 

hoge effectieve leertijd 
- grote betrokkenheid van leerlingen tijdens de instructiegroepen 

- een grote mate van interactie tussen leerkracht en leerlingen, en leerlingen onderling tijdens de instructie 

- instructie wordt op niveau aangeboden 

- weinig verlies van effectieve leertijd door klassikale instructie, waarbij afgestemd wordt op de gemiddelde leerling 

- de leerkracht kan snel en effectief corrigeren 

- tijdens het zelfstandig werken kunnen leerlingen in eigen tempo het opgegeven werk maken; er zijn altijd voldoende 

‘klaaropdrachten’ 

3.2 Het Bijbelonderwijs 

In alle groepen worden er geschiedenissen uit de Bijbel verteld. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen worden daarmee 

de lessen begonnen. Op maandagmorgen wordt er een bijbellied, psalm, gezang of opwekkingslied van de CNS-liedlijst 

aangeleerd en de les van de vrijdagmorgen is veelal gereserveerd voor de verwerking van de Bijbelverhalen. Dat betekent dat 

er per week 2,5 uur aan bijbelonderwijs wordt besteed. Ook wordt er zendingsgeld ingezameld voor speciale zendingsprojecten 

en worden er acties voor de zending gehouden. 

3.3 Activiteiten in de groepen 

In de kleutergroepen werken de kinderen ’s morgens meestal in groepen aan verschillende opdrachten, vaak naar aanleiding 

van een thema. Ook wordt er veel in de kring gedaan, zoals kringgesprek, Bijbelverhaal, taalspelletjes, muziek, vertellen en 

voorlezen met behulp van prentenboeken. ’s Middags wordt er, naast de kring, gewerkt met ontwikkelingsmateriaal.    

3.4  De globale dagindeling  

Kringgesprek: kinderen kunnen hun verhaal kwijt en leren zich verbaal te uiten.  

Godsdienstige vorming: gebed, Bijbelverhaal en christelijke liedjes. 

Werken in groepen: ontwikkelings- en constructiemateriaal, tekenen, knippen en plakken, kleien, spelen in de hoeken, enz. 

Spelles: binnen of buiten (als het weer het toelaat wordt er buiten gespeeld) of gymles. 

Gymles: tussen de herfstvakantie en de meivakantie wordt er minstens één kleutergymles per week gegeven.  
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Muziekles: we leren liedjes aan, doen gehoor- en bewegingsoefeningen.  

 

Verder zijn er dagelijks kringactiviteiten op het gebied van taal, rekenen, verbale en sociaal-emotionele ontwikkeling. Om 

ongeveer 10.30 uur houden de kleuters pauze. Dit gebeurt in de kring. Uw kind kan dan het meegenomen eten en drinken 

opeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Basisvaardigheden 

Lezen 

Na diverse voorbereidende leesoefeningen wordt in groep 3 officieel met het leren lezen gestart. De leerlingen leren vanaf het 

begin zowel woorden als letters. In de hogere leerjaren wordt, behalve aan het technisch lezen, ook aandacht besteed aan het 

begrijpend en studerend lezen. Per groep wordt dagelijks aandacht aan de verschillende vormen van lezen besteed. 

De groepen 3 t/m 8 worden een aantal keren per jaar getoetst op hun (technisch) leesniveau. Deze toetsing gebeurt met de 

D.M.T.-toets van Cito (Drie Minuten Toets, d.i. een landelijk genormeerde toets). Aan de hand van de resultaten van deze 

toetsen worden niveauleesgroepen ingedeeld, maar ook wordt er (indien nodig) extra hulp geboden. In de midden- en 

bovenbouwgroepen wordt aandacht besteed aan het technisch lezen en het begrijpend lezen. Voor de toetsing van begrijpend 

lezen maken we 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 correcte potloodhantering. Dit is nodig voor een goede penhantering in groep 3. In de groepen 
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3, 4 en 5 wordt dagelijks het schrijven van kleine letters, hoofdletters, woorden, leestekens en cijfers getraind. Daarbij letten 

we op een goede zit- en schrijfhouding. In de hogere groepen wordt minimaal 1x per week aandacht geschonken aan het verder 

ontwikkelen van het methodisch schrijven.  

Taal 

Taalonderwijs is veelomvattend. In ons onderwijs onderscheiden we drie onderdelen:   

- spelling 

- mondeling taalgebruik 

- stellen en grammatica 

Spelling 

Een belangrijk onderdeel van spelling is het juist leren toepassen van de spellingsregels. We beginnen het schooljaar met een 

instap-dictee en eindigen met een eindtoets-dictee. Hier tussenin worden regelmatig signaal- en controledictees afgenomen. 

De kinderen oefenen de spelling onder andere met behulp van computerprogramma’s. De kinderen die weinig problemen 
ondervinden krijgen meerwerk aangeboden. Daarnaast worden de vorderingen twee keer per jaar getoetst met behulp van de 

methode-onafhankelijke Cito-toets spelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondeling taalgebruik 

De leerlingen worden begeleid bij het onder woorden brengen van hun eigen gedachten en ideeën, zodat een ander hen kan 

begrijpen. Dit wordt geoefend door gesprekken, maar ook door het houden van spreekbeurten. 

Stellen en grammatica  

Bij dit onderdeel gaat het om het vormen van goede zinnen. Zinsontleding, kennis van vreemde woorden, spreekwoorden en 

gezegden krijgen de nodige aandacht. Met het maken van opstellen proberen we het taalgevoel te ontwikkelen. Ook bij dit 

onderdeel worden de kinderen regelmatig methodisch getoetst. Net als bij spelling wordt zo nodig extra 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 optellen en aftrekken. Dat 

wordt naar de hogere groepen toe steeds uitgebreid. Twee keer per jaar wordt de Cito-toets rekenen / wiskunde afgenomen 

om ons rekenonderwijs te vergelijken met andere scholen en leerlingen met rekenproblemen op te sporen en hulp te bieden.  

Vanaf schooljaar 2020/2021  werken we met een nieuwe rekenmethode: Wereld in Getallen.   
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Wereldoriëntatie 

In de groepen 1 t/m 3 worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs niet afzonderlijk gegeven. Daar 

worden onderwerpen behandeld die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Op deze wijze wordt kennis en 

inzicht verkregen op het gebied van wereldoriëntatie. Vanaf groep 4 worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, 

natuuronderwijs en verkeer afzonderlijk gegeven. Per week wordt 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 thema’s als klimaat, natuurverschijnselen, derde-wereldproblematiek, enz. Ook in de groepen 1 t/m 4 wordt 

aandacht geschonken aan aardrijkskunde, zodat er een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 ontstaat. 

Geschiedenis 

Het vak geschiedenis behandelt in grote lijnen de historie van Nederland vanaf de steentijd tot heden, waarbij de nadruk 

meer ligt op de sociale aspecten dan op de politieke.  

 

Natuuronderwijs 

Bij de lessen over de natuur worden verschillende methodes gebruikt. Andere bronnen zijn kopieerbanden en schooltv-series, 

zoals Huisje Boompje Beestje en Koekeloere. Daarnaast zijn er contacten met diverse instellingen, zoals de bijentuin, het 

bezoekers centrum, Schovenhorst in Putten en het milieucentrum De Hortus in Harderwijk. 

Verkeer 

De verkeerslessen worden gegeven onder de noemer sociale redzaamheid. In groep 3 en 4 kunnen de leerlingen hun 

oversteekdiploma halen en in groep 7 wordt in april de landelijke theoretische verkeerstoets afgenomen. Kinderen die deze 

toets niet voldoende maken, krijgen een herkansing of kunnen in groep 8 nogmaals aan de toets meedoen.  

In samenwerking met onze werkgroep Verkeersouders en met de gemeente vindt ieder voorjaar het praktisch verkeersexamen 

plaats. 

Engels 

Vanaf groep 7 wordt het vak Engels gegeven. De nadruk hierbij ligt op de dialoog. De leerlingen krijgen een beginnende 

woordenschat en leren vooral eenvoudige gesprekjes te voeren.  We gaan begin 2021/2022 de keuze maken voor een nieuwe 

methode voor Engels  

Muziek/Dans/Drama 

In blokken wordt er gedurende het schooljaar met deskundige leerkrachten, afkomstig uit de kunstsector, naast de muzikale 

vaardigheden aandacht besteed aan dans en drama. 

Cultuureducatie 

Bij dit onderdeel komen verschillende beeldelementen aan de orde, zoals: vorm, ritme, kleur, compositie, etc. Daarnaast is er 

een opbouw in materialen en technieken. Ieder schooljaar vinden er enkele creaweken plaats. Hierin hopen we in 

samenwerking met ouders te werken in ateliers. In deze ateliers voor groep 3 t/m 8 komen verschillende technieken aan de 

orde. Daarnaast zijn er contacten met diverse culturele instellingen, zoals: de bibliotheek, de Oudheidskamer, het 

gemeentearchief, de muziekschool, enz. Verder vinden er, verdeeld over het schooljaar, activiteiten plaats waarin cultuur- 

educatie centraal staat. We nemen deel aan CMK3 (Cultuur met kwaliteit) waarbij de ontwikkeling van het cultuuronderwijs 

(drama, muziek, tekenen) planmatig wordt ontwikkeld.  

Kanjertraining 

In schooljaar 2011 - 2012 hebben de leerkrachten een licentie behaald om kanjertraining te mogen geven. In alle groepen 

worden de kanjerlessen gegeven. Het doel van de kanjerlessen is het creëren en waarborgen van een veilig schoolklimaat. Meer 

informatie is (ook voor ouders) te vinden op www.kanjertraining.nl  In 2021/2022 wordt het team opnieuw geschoold.  

 

 

 

 

 

http://www.kanjertraining.nl/
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3.6  Overige lesactiviteiten 

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 richten op de onderwijskundige kant van het computergebruik. In beide gebouwen wordt intensief 
gebruik gemaakt van de computers en chromebooks. Voor alle groepen geldt dat er via speciale leerling software geoefend kan 

worden met leerstof en/of lesstof wordt verwerkt.  

In groep 3 gebruikt men de actuele versie van de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van de software die bij deze methode 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 werkstukken werken met Word (tekstverwerker), PowerPoint, e-

mail en internet.  

Vanaf groep 3 kan met de programma’s van Ambrasoft worden gewerkt, naast de computerprogramma’s die bij de methodes 
horen. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn rekenen (onder andere tafels oefenen) en spelling.  Alle kinderen kunnen thuis 

oefenen met de deze software via de zogenaamde thuis-schoolkoppeling. Na de zomervakantie wordt u hier via het Bronnieuws 

over geïnformeerd.  

Van Ambrasoft is ook een aparte thuisversie. Heeft uw kind problemen met bijvoorbeeld tafels of spelling, dan kunt u (tegen 

betaling) deze thuisversie bestellen op de volgende website: www.ambrasoft.nl.  Het is eveneens mogelijk legale software voor 

een zacht prijsje via school aan te schaffen. Hiervoor verwijzen we u naar www.surfspot.nl. Naast bovengenoemde 

programmatuur zijn er nog programma’s voor o.a. aardrijkskunde, verkeer, enz. 

Chromebooks  

De kinderen leren steeds meer door gebruik te maken van de mogelijkheden van de informatie en computer technologie (ICT). 

Er zijn daarom steeds meer middelen nodig waarmee veel leerlingen snel en effectief kunnen (samen)werken in verschillende 

ruimten van de school. In schooljaar 2018/2019 en in 2020/2021 zijn er daarom veel Chromebooks aangeschaft en wordt er 

nagedacht over de wijze waarop we de chromebooks kunnen inzetten voor de ondersteuning van ons onderwijs. Zowel 

klassikaal als individueel, om lesstof te verwerken of te oefenen. De komende jaren zal de school regelmatig investeren in de 

aanschaf van Chromebooks en de onderwijskundige inzet ontwikkelen en evalueren.  

http://www.ambrasoft.nl/
http://www.ambrasoft.nl/
http://www.surfspot.nl/
http://www.surfspot.nl/
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3.7 Schoolambities, schoolontwikkeling & schoolplan 2019 - 2023 

Een school is voortdurend in ontwikkeling. Vanuit een onderwijskundige visie en in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen 

heeft de school de uitdaging om haar ambities te verwoorden en waar te maken. De Bron wil een school zijn ‘waar leerlingen, 
leerkrachten en ouders zich thuis voelen en kunnen ontwikkelen.’ Naast aandacht voor de omgang met elkaar, vraagt dit om 
kwalitatief goed onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van elke leerling, maar ook tegemoet komt aan de 

vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om te functioneren in de maatschappij. Dit vraagt om onderzoek en dialoog 

tussen de leerkrachten en de schoolleiding en klankborden met ouders. 

  

Er is een schoolplan 2019/2023 geschreven waarin de schoolambities zijn vastgelegd. Er zal onder andere aandacht zijn voor 

thema’s als burgerschapsvorming, welbevinden, de sociale vaardigheid om te kunnen samenwerken en leren, maar ook 

thema’s als techniek & wetenschap en de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden komen aan de orde. Dit vanuit de 

gedachte dat maatschappelijke en technologische ontwikkelingen razend snel gaan en we kinderen opleiden die (tegen de tijd 

dat ze een beroep kunnen kiezen) wellicht werk vinden in beroepen die nu nog niet bestaan. De doelen van het schoolplan 

worden planmatig uitgevoerd en de voortgang zal jaarlijks besproken worden in de MR. Belangrijke onderwerpen voor de 

schoolontwikkeling 2021/2022 op de Bron zijn o.a. de borging van het werken met de rekenmethode, ontwikkeling van 

onderwijs in taal (begrijpend lezen, spelling en lezen) en welbevinden van de leerlingen.  

 

 

 

4  De kinderen 

4.1  De aanmelding van nieuwe leerlingen 

De aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats op de laatste maandag in de maand januari. In de loop van januari ontvangt 

u nadere informatie over de inschrijving in onze nieuwsbrief en via advertenties in de plaatselijke 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 toelating is niet afhankelijk van de geloofsovertuiging. Ouders dienen wel de grondslag en doelstelling van de school te 

respecteren. Natuurlijk kunt u het hele jaar door uw kind(eren) bij de directie van de school aanmelden. Voor de kleutergroepen 

streven we er naar maximum 30 kleuters per groep aan te houden. Door omstandigheden kan het echter zo zijn dat we daar 

vanaf moeten wijken. Bij de aanmelding moeten de ouders alle belangrijke informatie over hun kind kenbaar maken aan de 

school, ook de mogelijke extra ondersteuning 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 weken de tijd 

om te bekijken of het kind kan worden toegelaten. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd. Tijdige aanmelding (bij 

voorkeur minimaal 10 weken voor de start van het schooljaar) is dus erg belangrijk.  

Er wordt op De Bron bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening gehouden met de behoefte 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 plaatsen. Kunnen wij een kind niet toelaten, dan moet ons 

schoolbestuur het kind een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbestuur 

is de feitelijke zorgplicht. Het zoeken naar een alternatieve, passende onderwijsplek gaat uiteraard in overleg met ouders. 

Via de schoolwebsite kunt u een kennismakings USB aanvragen (zolang de voorraad strekt) (https://debron-nunspeet.nl/de-

school/kennismakings-usb-aanvragen/) 

https://debron-nunspeet.nl/de-school/kennismakings-usb-aanvragen/
https://debron-nunspeet.nl/de-school/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 meestal weer in groep 1.  

Nu kan het zo zijn dat uw kleuter zich zo vlot ontwikkelt, dat een doorstroom naar groep 2 beter is. We denken dan vooral aan 

de kleuters die aan het begin van een nieuw schooljaar instromen.  

Als school kijken we naar de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens de leerling besprekingen besteden 

leerkracht en intern begeleider extra aandacht aan deze groep kleuters.  

Is uw kleuter toe aan groep 2, dan zal hij of zij doorstromen naar groep 2. Is uw kleuter hier nog niet aan toe, dan gaat hij of zij 

gewoon naar groep 1. Deze beslissing wordt, in overleg met ouders, door school genomen. Wanneer uw kind een ‘herfstkleuter’ 
is, dan zal er samen met u gekeken worden of uw kind anderhalf of tweeënhalf jaar kleutert. 

4.3 Ontwikkelingen en vorderingen  

De leerkracht biedt de kinderen lesstof aan. De stof wordt schriftelijk of mondeling verwerkt door het maken van opdrachten 

en toetsen. De groepsleerkracht beoordeelt het werk van de kinderen. Voor rekenen, spelling en lezen worden landelijk 

genormeerde toetsen afgenomen. Bij de normering wordt gebruik gemaakt van de 80% norm. Wanneer kinderen op een eigen 

leerlijn werken, wordt een aangepaste normering gebruikt. De resultaten worden verwerkt in observatielijsten en rapporten. 

Van iedere leerling wordt een dossier aangelegd. Zodra een kind om wat voor reden dan ook de school verlaat, wordt een 

onderwijskundig rapport opgesteld ten behoeve van de nieuwe school. 

Mocht 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 achterliggende jaren is de leerlingenzorg een steeds belangrijker gegeven geworden binnen onze scholen. Immers juist 

leerlingen, die om wat voor reden dan ook in de problemen komen verdienen onze extra aandacht. In de notitie ‘Leerlingenzorg 

CNS’ hebben we hierin een stuk eenheid en uniformiteit aangebracht. In de notitie gaan wij uit van de cirkels van zorg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste cirkel: de groep 

In de groep is het kind dagelijks aanwezig. Daar ligt dan ook het eerste en belangrijkste aangrijpingspunt voor de leerlingenzorg. 

Dat betekent, dat de leerkracht verantwoordelijk is voor de zorg. De leerkracht moet goede instructie 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 leerlingvolgsysteem de leerlingen volgen en zo nodig handelingsplannen opstellen. 

De tweede 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 

weet wegen om leerlingen extra hulp te bieden. De IB-er kan zo nodig ook advies inwinnen bij de SBD of specialisten. Deze 

dienst heeft nog meer kennis van zaken. 

Bovendien vindt twee keer per jaar een zgn. LOB (Leerlingen Overleg Breed) plaats. Dat is een overleg tussen tussen de IB-er, 

de leerlingbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts 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-netwerk. Hier wisselen 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, want als alle hulp niet het gewenste effect heeft, wordt het kind getest door de leerling 

begeleider van de SBD. Hij / zij begeleidt en adviseert in overleg met de IB-er ouders bij de keuze voor de juiste 

onderwijsbehoeften van het kind. 

 

 

 

 

 

SWV 

Centraal Nederland 
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4.5 Passend onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet 

alleen kunnen, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Hiervan zijn er 77 in het 

gehele land.  

De school van uw kind werkt binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal 

basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe. 

Belangrijke doelen van de invoering van passend onderwijs zijn: 

- terugdringen bureaucratie, met name ingewikkelde indicatieprocedures 

- alle kinderen een passende onderwijsplek bieden 

- terugdringen aantal kinderen die geen plek in het onderwijs kunnen vinden (thuiszitters) 

Het samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan (www.zeeluwe.nl) vastgelegd op welke wijze passend onderwijs 

wordt geboden binnen de deelnemende scholen. 

Vormen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven bestaan; geen kind wordt gedwongen teruggeplaatst in het 

basisonderwijs. 

Zorgplicht 

Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om 

in goed overleg met de ouders een passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk thuisnabij 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 te 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 aankaarten bij de directie of bestuur van de school van 

uw kind, het samenwerkingsverband of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen 

problemen worden voorgelegd bij een landelijke geschillencommissie. Meer informatie vindt u op de website Passend 

Onderwijs: www.onderwijsgeschillen.nl/ informatie-voor-ouders/ 

http://www.onderwijszorgkoepel.nl/ondersteuningsplan
http://www.onderwijsgeschillen.nl/informatie-voor-ouders/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/informatie-voor-ouders/
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Schoolondersteuningsprofiel  

Iedere school heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. In dit 

profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vorm geeft en welke mogelijkheden voor extra 

ondersteuning de school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten 

van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de 

eerste plaats 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 aandachtspunt. 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook 

de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. 

Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de 

combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra ondersteuning past binnen de basisondersteuning, die 

de school kan bieden.  

Uitgangspunten (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 woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, 

dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de regio gezocht naar een andere reguliere basisschool die wel mogelijkheden 

heeft voor de juiste ondersteuning van uw kind. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Ook 

de intern begeleider van de school en een intern of extern deskundige (bijvoorbeeld een orthopedagoog of jeugdarts) zal bij 

dit proces betrokken zijn. Mocht er geen andere reguliere basisschool zijn die een kind passend onderwijs kan bieden, dan kan 

een kind (tijdelijk) 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 toelaatbaarheidsverklaring 

aanvragen bij de directeur-bestuurder van ons samenwerkingsverband (samenwerkingsverband Zeeluwe). Ons school 

participeert in het samenwerkingsverband Zeeluwe. 

Arrangementen 

Het antwoord op de vraag “Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen wij ons handelen hierop af?” wordt vastgelegd in een 

plan van aanpak, vaak een arrangement genoemd. Wat gaan we doen? Wanneer? Door wie? Met welk doel? Wanneer en 

hoe gaan we evalueren?  Ouders worden nauw bij het opstellen van een arrangement betrokken. Het is van groot belang dat 

alle direct betrokkenen samenwerken in het belang van het kind. 

 

Ouderbetrokkenheid 

Het samenwerkingsverband hecht er aan dat de school de ouders betrekt bij de ondersteuning van de leerlingen. Daarom 

vinden we het van groot belang dat ouders direct betrokken worden bij de eerste tekenen dat een kind meer ondersteuning 

nodig heeft. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te 

komen, is het wenselijk om daar met de ouders in alle openheid, maar ook in vertrouwen over te spreken.  

Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad van de school of via de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband 

invloed uitoefenen op het beleid van de school (schoolondersteuningsprofiel) en het samenwerkingsverband 

(ondersteuningsplan). Beide raden bestaan uit ouders en leerkrachten. Meer informatie op de website www.zeeluwe.nl 

Steunpunt Zeeluwe 

Scholen kunnen de komende jaren gebruik maken van de diensten van het Steunpunt Zeeluwe, bestaande uit deskundigen uit 

het speciaal (basis)onderwijs. Zij ondersteunen scholen om de onderwijsbehoeften van het kind in beeld te brengen en hoe het 

onderwijsaanbod hier op afgestemd kan worden. Ook adviseren zij bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 

Toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis) onderwijs 

Als de school en de ouders tot de conclusie komen, dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is om naar een speciale 

(basis)school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling aan. Dit 

doet de school bij het samenwerkingsverband. 

http://www.zeeluwe.nl/
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Het samenwerkingsverband geeft de toelaatbaarheidsverklaring af als ouders en scholen het met de plaatsing in het speciaal 

(basis)onderwijs eens zijn. Het samenwerkingsverband Zeeluwe controleert daarbij met name ook of de ouders vroegtijdig bij 

het hele proces betrokken zijn geweest. Uitgebreide informatie vindt u op de website www.zeeluwe.nl 

Ondersteuningsmiddelen 

De schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband ondersteuningsmiddelen in euro’s. Hiermee kunnen de besturen 
de extra ondersteuning op de scholen bekostigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn de ondersteuning door een onderwijsassistent of 

leerkracht. Ook betalen de schoolbesturen hieruit de extra kosten als kinderen worden toegelaten tot het speciaal (basis) 

onderwijs. Wanneer blijkt dat de aanpassingen met betrekking tot meer begaafdheid onvoldoende zijn, kunnen wij bij ons op 

school, gebruik maken van de Spettergroep, waarbij de leerlingen als ze hun werk in de groep gemaakt hebben, uitdagingen 

kunnen krijgen op het gebied van taal, spel, rekenen of wereldoriëntatie. Kinderen krijgen pluswerk van diverse vakgebieden 

waaraan de kinderen in de groep werken; daarnaast extra uitdagingen door via het programma Acadin te werken aan projecten. 

Eén keer per week worden de kinderen een half uur begeleid in de Spettergroep waarbij ze ondersteuning krijgen rondom het 

te maken (extra of verdiepende) werk. Daarnaast biedt de school lessen Chinees aan; op dit moment aan kinderen die meer 

aan kunnen in groep 8. Mocht 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 protocol hoogbegaafdheid. De doelstelling van het protocol is om (hoog)begaafde 

leerlingen met plezier naar school te laten gaan, hen leren te leren en zich in te spannen voor het werk en onderpresteren te 

voorkomen. Het protocol is met name gericht op: signalering, diagnostisering en begeleiding van hoogbegaafde kinderen met 

passende leerstof en goede pedagogische begeleiding. Er zijn verschillende momenten waarop de signalering van (hoog) 

begaafde kinderen kan plaatsvinden. Van belang is dat de signalering vroegtijdig plaats vindt. We maken gebruik van het 

Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid en Sidi-R, twee interactieve instrumenten die de school ondersteunen 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 wordt vormgegeven. Dit beleid wordt regelmatig 

geëvalueerd.  

 

 

 

 

 

4.7  Schoolspecifiek 

Binnen elke groep bevindt zich een divers gezelschap van kinderen. Divers als we het hebben over verschillen in bijvoorbeeld 

interesses, werkhouding, motivatie, leervermogen en leerprestaties. Daarbij komt dat elk kind zich op zijn eigen manier 

ontwikkelt: bij de één gaat de ontwikkeling geleidelijk, bij de ander met sprongen. 

In het leer- en ontwikkelingsaanbod wordt ingegaan op de hierboven beschreven verschillen in ontwikkeling. We maken 

bijvoorbeeld gebruik van leermethodes met differentiatiemogelijkheden, zodat leerlingen die meer oefening nodig hebben 

extra oefenstof en vlotte kinderen extra verdiepingsstof kan worden aangeboden. Om zicht te krijgen op de (leer)ontwikkeling 

van kinderen maken we gebruik van verschillende vormen van signalering en toetsing. 

In overeenstemming met de afspraken zoals die verwoord zijn in het regionale zorgplan gaan we, als blijkt dat een leerling toch 

niet goed mee kan komen met het niveau van zijn groep, als volgt te werk:  

- het kind krijgt extra aandacht door middel van verlengde instructie, begeleiding en werken aan de instructietafel 

- wanneer dat niet het gewenste resultaat heeft, volgt een gesprek met de intern begeleider (IB) 

http://www.zeeluwe.nl/
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- indien nodig wordt een handelingsplan gemaakt, dat ten uitvoer wordt gebracht tijdens de normale lessen. Dit gaat altijd 

in overleg met de ouders 

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

- wanneer het handelingsplan positief heeft gewerkt, wordt de extra begeleiding afgebouwd 

Wanneer het kind toch problemen blijft houden, wordt er een beroep gedaan op de schoolbegeleidingsdienst. De mogelijkheid 

tot uitgebreid testen is dan aanwezig. Deze test kan na overleg met de ouders aangevraagd worden door de IB-er. Aan de hand 

van de uitslag van de test wordt geadviseerd om:  

a. een hernieuwd hulpplan op te stellen, 

b. speciale (ambulante) begeleiding aan te vragen, of 

c. toegang aan te vragen tot het speciaal onderwijs, als andere mogelijkheden zijn uitgeput. 

4.8 De orthotheek 

In beide gebouwen is een orthotheek. Daar bevindt zich materiaal, bestemd voor kinderen met leer- en sociaal / emotionele 

problemen. Ook voor meer begaafde kinderen is materiaal voorhanden. Leerkrachten en IB-ers maken gebruik van deze 

orthotheek. Is er aanvullend materiaal nodig, dan wordt er een beroep gedaan op de SBD (Schoolbegeleidingsdienst). 

4.9  Gezondheid en maatschappelijke organisaties 

Diverse organisaties werken met de scholen samen om vragen over opvoeden en opgroeien, gezondheid en ontwikkeling te 

beantwoorden. De verpleegkundigen en de jeugdarts van de GGD, maar ook de schoolmaatschappelijk werkster zijn een 

aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en pedagogische werkers in scholen en de voorschoolse voorzieningen. 

1. GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft als doelstelling de gezondheid, groei en ontwikkeling van 

4 tot 19 jarige kinderen te bevorderen en te beschermen. Samen met ouders en school willen de medewerkers JGZ ervoor 

zorgen dat kinderen zich zo gezond mogelijk ontwikkelen. Dit gebeurt door preventieve gezondheidsonderzoeken en vaccinaties 

van kinderen, ondersteuning van ouders, ondersteuning van leerkrachten en samenwerking met andere instanties. De 

gezondheidsonderzoeken vinden plaats bij 5-jarigen. Meten en wegen gebeurt in groep 6. Groep 7 krijgt een groepsles over 

gezonde leefstijl. U kunt bij de JGZ met vragen terecht over uw kind in ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei en 

motoriek, maar ook voor opvoedingsvragen, gezonde voeding, eetgedrag en psychosociale ontwikkeling. In overleg met ouders 

kunnen we verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of naar een huisarts/ specialist. Elk kind wordt een aantal 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 contact opnemen met de JGZ: 088-4433100 

of een e-mail sturen naar jgz@ggdnog.nl  

 

Naam en contactgegevens van  de GGD medewerkers:  

Jeugdarts:  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 

Oosteinde 17, Harderwijk 

Postbus 46, 3840 AA Harderwijk Telefoon: 088 - 443 30 00, ggd@ggdnog.nl www.ggdnog.nl 

Naam en contactgegevens:  Ilse hartman i.hartman@cjgnunspeet.nl 

 

 

mailto:abos@ggdnog.nl
mailto:j.koldewijn@ggdnog.nl
http://www.ggdnog.nl/
mailto:i.hartman@cjgnunspeet.nl
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2. Schoolmaatschappelijk werk 

De schoolmaatschappelijk werkster heeft regelmatig contact met de intern begeleider van de school. Zij adviseert school met name 

bij vragen over de opvoeding en de sociale emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Ook geeft het schoolmaatschappelijk werk 

begeleiding aan ouders en kinderen. Deze ondersteuning kan zowel op school, thuis als op kantoor uitgevoerd worden.  

Voorbeelden waar het schoolmaatschappelijk werk voor ingeschakeld wordt zijn: gevolgen van echtscheiding voor kinderen, sociale 

vaardigheden, pesten en opvoedingsondersteuning. Zowel ouders als kinderen kunnen gebruik maken van de schoolmaatschappelijk 

werker. Het schoolmaatschappelijk werk geeft advies, kortdurende begeleiding en verwijst naar meer gespecialiseerde hulp waar 

nodig. De begeleiding van het schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin en is gratis.  

3. Centrum voor Jeugd en Gezin 

De intern begeleider kan via het schoolmaatschappelijk werk of de GGD een beroep doen op diverse professionals die actief zijn in 

het Centrum voor Jeugd en Gezin in Nunspeet. Op die manier is de juiste kennis en ondersteuning beschikbaar voor ouders en 

kinderen. Ouders kunnen informatie 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 digitaal systeem waarin professionals van verschillende 

organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs en medewerkers van de GGD) een signaal kunnen 

afgeven wanneer zij betrokken zijn bij de zorg voor een kind tussen 0 en 23 jaar. Het systeem koppelt de betrokkenen aan elkaar 

door uitwisseling van telefoonnummer en e-mailadres. In het systeem staat geen inhoudelijke informatie.  

4.10 Extra onderzoek of gesprek 

Er is altijd een mogelijkheid om een extra onderzoek en / of gesprek bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg aan te vragen. Dit kunt u 

als ouder doen, maar het kan, uiteraard met uw toestemming, ook door de leerkracht gedaan worden. Wanneer uw kind alleen 

komt voor een tussentijdse controle, wordt u na afloop altijd schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen.  

4.11  Vragen over gezondheid 

Ouders en leerkrachten hebben soms tussentijds 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 te nemen met 

de assistente 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 schoolarts. 

4.12   Medicijnverstrekking en medisch handelen 

Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn, die meestal met eenvoudige middelen te 

verhelpen is. U kunt dan bijv. denken aan hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de 

schoolleiding wel eens het verzoek van ouders / verzorgers om hun kind de door de huisarts voorgeschreven medicijnen toe te 

dienen of een medische handeling te verrichten. In het algemeen is een leerkracht niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. 

De grootst mogelijke terughoudendheid is dan ook geboden. Ons uitgangspunt is dat een kind dat ziek is naar huis moet. De 

schoolleiding of leerkracht zal in geval van ziekte, altijd contact op nemen met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren. 

Mocht dat niet lukken, dan kan de leerkracht besluiten om na overleg met een collega zelf een eenvoudig middel te geven. 

Daarnaast moet hij / zij inschatten of niet alsnog een (huis)arts geraadpleegd moet worden. Voor het verstrekken van medicijnen op 

verzoek en medisch handelen hanteert de school toestemmingsformulieren. De meeste ouders hebben deze al ingevuld. Zo niet, 

dan ontvangt u van ons bericht. Wijzigingen graag zo spoedig mogelijk doorgeven. In geval van specifieke situaties (te denken valt 

aan epilepsie, diabetes type 1 en ernstige allergieën en/of intolerantie) vindt er een gesprek plaats met de IB-er en betrokken 

personen, hoe te handelen in situaties conform het protocol.  

 

http://www.cjgnunspeet.nl/
http://www.cjgnunspeet.nl/
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4.13  Externe ondersteuning 

Onze school maakt gebruik van de externe ondersteuning 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 betrokken ouders, voordat de hulp wordt ingeroepen. In gezamenlijk overleg tussen ouders, leerkracht, IB-er en een 

medewerker wordt nagegaan, wat het beste traject is voor het kind.  

 

4.14   Pesten op school 

Wij maken ter voorkoming van het pesten gebruik van de Kanjertraining. Mocht dit niet voldoende zijn, dan gebruiken we 

onderstaand protocol. Op onze school zijn twee kanjercoördinatoren, tevens APC-ers aanwezig (Mevrouw L. Bomhof en mevrouw 

R. van der Lee). Het hoeft niet verontrustend te zijn wanneer een kind af en toe geplaagd wordt. Het is een onderdeel van het 

volwassen worden en het is goed dat een kind leert om weerbaar te worden. Erger wordt het als een kind echt en langdurig gepest 

wordt. Kinderen krijgen dan niet meer de kans om zichzelf te zijn, terwijl de schoolgang een verschrikking kan worden.  

Het aanspreekpunt rondom het pesten zijn anti-pestcoördinatoren zijn Mevrouw L. Bomhof en mevrouw R. van der Lee.   

Binnen iedere school is er  wel eens sprake van pestgedrag tussen leerlingen, dit kan zowel in real life zijn als via sociale media. In de 

sectorwet staat dat elke basisschool verantwoordelijk is voor het scheppen van een sociaal veilig klimaat en voor het monitoren van 

het veiligheidsgevoel van leerlingen. Ouders kunnen als hun kind aanhoudend gepest wordt, terecht bij een vast aanspreekpunt: de 

anti-pestcoördinator. Ook het aanspreekpunt is wettelijk voorgeschreven. 

 

Wat doet een APC (anti-pestcoördinator)? 

Ouders kunnen als hun kind aanhoudend gepest wordt, terecht bij de anti-pestcoördinator. De anti-pestcoördinator analyseert de 

ontstane situatie en ontwerpt samen met de groepsleerkracht een plan van aanpak. Daarbij bewaakt de anti-pestcoördinator 

samenhang en systematiek. De anti-pestcoördinator heeft een schat aan praktische werkvormen die kunnen helpen bij 

groepsvorming en structurele sociale verbetering binnen de groep, uitgevoerd door de groepsleerkracht. De anti-pestcoördinator 

coördineert alle acties totdat het pesten werkelijk is gestopt. De directeur wordt op de hoogte gebracht van pestsituaties.  

Iedere melding van pestgedrag dient serieus genomen te worden en te worden geverifieerd. Op het moment dat een leerling, een 

ouder of een collega melding maakt van pestgedrag worden de volgende stappen ondernomen met als doel het pestgedrag zo snel 

mogelijk te laten stoppen.  

 

Stappenplan in het kort 

Melding van pesten serieus nemen!  

Gesprek pester en gepeste 

Afspraken maken met pester/gepeste 

Ouders informeren 

 

Na 1 week terugkoppeling 

Na 3 weken evaluatie van de situatie 

Maatregelen ten 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 wordt (de gepeste). Aan 

de hand van zo concreet mogelijke voorvallen uit het recente verleden wordt een analyse gemaakt en de ernst van de situatie 

ingeschat. Het aanspreekpunt (APC) wordt ingelicht net als het team . Dit in verband met toezicht in de school en op het plein.  

 

Stap 2: Gezamenlijk gesprek met gepeste en pester waarin afspraken worden gemaakt 

Daarna heeft de leerkracht een gezamenlijk gesprek met de pester en de gepeste. Het probleem wordt duidelijk en helder 

geformuleerd. In overleg met beide partijen worden concrete afspraken gemaakt om het pestgedrag te stoppen. Als er meerdere 

kinderen uit de groep betrokken zijn bij het pestgedrag zal de leerkracht klassikaal aandacht schenken aan het probleem, waarbij 

gebruik gemaakt wordt van Kanjertraining. Alle gemaakte afspraken worden in Parnassys gezet. De titel van de notitie is 

pestgedrag/ meidenvenijn. En wordt bij alle leerlingen toegevoegd, al is het maar door middel van een verwijzing. De 

groepsleerkracht evalueert in de eerste week na het melden van het pesten iedere dag kort samen met de gepeste en pester hoe 
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het met de afspraken gaat. Hiervan wordt het aanspreekpunt op de hoogte gesteld. Bij herhaling van pestgedrag volgen 

consequenties en wordt afgestemd of contact met ouders nodig is en wie er contact heeft met ouders.  

 

Stap 3: Terugkoppeling ouders 

Als ouders melding hebben gemaakt van pestgedrag wordt er zo snel mogelijk na uitvoering van stap twee terugkoppeling gegeven 

aan de ouders. Ouders worden op de hoogte gesteld van de gemaakte afspraken en er wordt verteld dat ze een week later opnieuw 

gebeld gaan worden om samen de situatie te evalueren. Dit kan natuurlijk ook door ouders persoonlijk aan te spreken. Stap drie zal 

ook worden genomen als de leerkracht de situatie als ‘ernstig’ inschat, zonder dat ouders melding hebben gemaakt.  
 

Stap 4: Eerste evaluatiegesprek 

Een week na het maken van de afspraken volgt een evaluatiegesprek waarin gevraagd wordt of het gelukt is om zich aan de 

afspraken te houden. Dit gesprek kan gezamenlijk, met pester en gepeste plaatsvinden of afzonderlijk (De leerkracht kan zelf 

inschatten wat het beste is). Als het gelukt is worden de afspraken gehandhaafd en volgt twee weken later opnieuw een gesprek. 

Als het niet gelukt is wordt er gekeken waarom het mis is gegaan en overlegt de leerkracht met het aanspreekpunt ‘pesten op 
school’. Dan wordt er een handelingsplan opgesteld voor de komende twee weken. Het team wordt hiervan op de hoogte gebracht 

via een mail. Na dit evaluatiegesprek wordt contact opgenomen met ouders om de informatie te delen en te horen hoe het volgens 

ouders gaat. Hiervan wordt een verslag gemaakt.    

 

Stap 5: Tweede evaluatiegesprek  

Twee weken na het eerste evaluatiegesprek is er opnieuw een gesprek tussen leerkracht en leerlingen. Als de effecten positief zijn, 

kan het langzamerhand afgebouwd worden. Als het nog niet goed gaat dan wordt er een nieuw plan opgesteld waarbij externe 

deskundigheid ingeschakeld kan worden. De ouders worden van dit tweede evaluatiegesprek op de hoogte gebracht en ze kunnen 

daarin ook vertellen hoe het volgens hen gaat. Ook het aanspreekpunt wordt ingelicht. Hiervan wordt een verslag gemaakt.    

 

Stap 6: Tijdelijk in andere groep 

Bovenstaande vijf stappen zijn niet altijd voldoende. Dan kan een leerling (pester of gepeste) tijdelijk in een andere groep (minimaal 

2 groepen hoger) geplaatst worden. Leerlingen uit groep 7/8 komen tijdelijk bij de intern begeleider / directeur werken. Dit gebeurt 

in overleg met alle partijen (leerling, leerkracht, ouders, team, IB-er en directeur). Hiervan wordt een verslag gemaakt. In sommige 

gevallen kan er direct overgegaan worden naar stap 7 als de veiligheid in het geding komt.  

 

Stap 7: Time-out, schorsing, verwijdering  

Als bovengenoemde zes stappen niet werken kan de pester in het uiterste geval een time-out krijgen, geschorst of verwijderd 

worden door de directeur na het horen van alle betrokken partijen (leerling, leerkracht, ouders, team, IB-er en directeur). 

 

4.15  Schorsing, verwijdering 

Indien het gedrag van een kind zodanig is, dat daardoor goed onderwijs belemmerd wordt of dat er onveilige, bedreigende situaties 

ontstaan, kan in overleg met de algemeen directeur een leerling voor een aantal dagen geschorst worden (time-out). Dit kan met 

name gebeuren als er sprake is van een dusdanige acute verstoring van de orde of rust op school, dat het beter is dat de leerling 

voor een bepaalde periode niet op school komt. 

In uitzonderlijke gevallen kan een kind van school verwijderd worden. Dit gebeurt pas nadat de ouders en andere betrokkenen 

hierover zijn gehoord (zie CNS protocol time-out/schorsing c.q. verwijdering). De directeur en de IB-er zullen dan hun uiterste 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 ontevreden zijn over sommige zaken de school die de school 

betreffen. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van 

leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie. Wij gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. 

U kunt bij ontevredenheid de leerkracht(en) en de schoolleiding aanspreken. Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet 

uitkomt, 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 eerste stappen nog van mening bent dat er ook op een ander niveau over de klacht moet worden gesproken, bij 

voorbeeld omdat u ontevreden bent over de afhandeling, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze school. Deze 

contactpersoon heeft geen bevoegdheid de melding te onderzoeken maar zorgt voor de eerste opvang van de melder en kan (indien 

gewenst) deze begeleiden bij het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie. U kunt echter ook rechtstreeks de 

klachtencommissie benaderen. Het bestuur van onze vereniging heeft zich voor de uitvoering van de klachtenregeling aangesloten 

bij de Landelijke Klachtencommissie Primair en Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, ingesteld door de 

Besturenraad, de organisatie van het Christelijk 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  

telefonisch bereikbaar op nummer:  070 - 386 16 97. 

5.2  Klachten over ongewenste omgangsvormen 

Het kan ons helaas allemaal overkomen dat we ons niet veilig voelen in bepaalde situaties. 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 contacten die u of uw kind 

ongewenst vindt. Het kan gaan om pesten 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 ‘slachtoffer’ kan zich niet verdedigen, durft dat niet, of weet niet hoe het moet reageren. Machtsmisbruik kan 

overal voorkomen, dus ook op scholen.  Voor de gevallen waarin er op school sprake is van machtsmisbruik heeft onze school een 

klachtenregeling. Hierin staat hoe een klacht over machtsmisbruik wordt behandeld. De klachtenregeling beschrijft ook de taken en 

bevoegdheden van de contactpersonen en de vertrouwenspersonen van onze school vereniging. 

 

5.3  Contactpersoon en vertrouwenspersoon 

Iedere locatie heeft een contactpersoon. Bij hem / haar kunt u altijd terecht om een klacht of een geval van (vermeend) 

machtsmisbruik te bespreken. De contactpersoon weet ook of uw klacht misschien op een andere plek thuis hoort en verwijst u dan 

naar de goede persoon. De gesprekken met de contactpersoon zijn altijd vertrouwelijk. De contactpersoon is er om u bij te staan. Hij 

/ zij begeleidt u als klager en onderneemt in overleg met u actie. 

Voor ‘De Bron’ zijn er ook vertrouwenspersonen aangetrokken om op te treden in gevallen wanneer dat wenselijk is. U kunt de 
vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De contactpersoon zal in overleg met u bekijken of het 

inschakelen van de vertrouwenspersoon wenselijk is. De contactpersoon kan bij klachtbehandeling samenwerken met de 

vertrouwenspersoon. De contactpersoon kan de vertrouwenspersoon ook om advies vragen en een geval anoniem voorleggen. De 

vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar.  

Tenslotte: U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij (vermeend) machtsmisbruik. Namen van 

onze contactpersonen staan vermeld in het praktische deel van de schoolgids. 
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5.4 Meldplicht seksueel geweld 

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders / leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij 

klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van een zedendelict, is de school verplicht tot 

het doen van aangifte bij de politie / officier van justitie. Omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is. 

5.5 Vertrouwensinspecteur 

Voor een onafhankelijk advies in geval van pesten, ongewenste intimiteiten, psychisch of fysiek geweld, kunt u ook dagelijks terecht 

bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs tussen 08.00 - 17.00 uur via het centrale telefoonnummer: 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief). 

5.6.  De verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan 

handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van ons schoolbestuur.  

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode 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 betrokkenen. 

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 Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Sinds 1 januari 2019 zijn stap 4 en 5 van de meldcode aangescherpt. In stap 4 wegen beroepskrachten op basis van de informatie uit 

stap 1 tot 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 acute of structurele onveiligheid. In stap 5 

nemen beroepskrachten twee beslissingen: 

1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?  

Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute, structurele onveiligheid of een disclosure. 

2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?  

Hulp verlenen is mogelijk als: 

• de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren 

• de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp 

• de hulp leidt tot duurzame veiligheid 

• indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk 

 

De meldcode is te vinden op de website  van onze school.  Voor vragen kunt u terecht bij Lian Lobbezoo (intern begeleider) 
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5.6  Klachtroutes  

 

 

Informele klacht 

1. Gesprek met leerkracht. Oplossing? nee  

2. Gesprek met directeur. Oplossing? nee 

3. Gesprek met bevoegd gezag (overkoepelende directie).  

Oplossing? nee (dan kan een formele klacht ingediend worden) 

Formele klacht  

1. De contactpersoon brengt actief het contact tot stand tussen de vertrouwenspersoon en de kla(a)g(st)er. 

2. De vertrouwenspersoon onderzoekt of er op schoolniveau naar een oplossing is gezocht.  

De vertrouwenspersoon kan de klager de overweging geven om:  

- geen klacht in te dienen. 

- een klacht in te dienen bij de klachtencommissie 

- aangifte te doen bij politie / justitie 

3. De klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie. 

Alleen schriftelijk ingebrachte klachten worden behandeld. 

4. De klachtencommissie deelt aan bevoegd gezag, klager en aangeklaagde mee dat de klacht wordt onderzocht. Ook de 

directeur van de betrokken school ontvangt bericht. 

De klachtencommissie houdt een hoorzitting binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. Zij kan externe 

deskundigen inroepen. 

De klachtencommissie heeft 4 weken de tijd voor het opstellen van een advies.  

(met een verlengingsmogelijkheid van 4 weken) 

Het bevoegd gezag heeft 4 weken de tijd voor het opmaken van een eindoordeel.  

(met een verlengingsmogelijkheid van 4 weken) 

Uitspraak en afronding 
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6 Diversen 

6.1  Continurooster  

Vanaf schooljaar 2021/2022 is het continurooster formeel ingevoerd.  Dit na een zorgvuldig onderzoek onder ouders en het team. 

De uitvoering is per locatie in handen van een coördinator. Voor De Bron betekent dit het volgende:  

- De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. 

- Op beide locaties is een overblijfcoordinator aangesteld. 

Naast de coördinatoren zijn er vrijwilligers werkzaam. Deze vrijwilligers ontvangen per keer een bescheiden financiële vergoeding.  

  

Op alle locaties 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 aangewezen ruimtes 

- CNS zorgt voor een goede W.A. verzekering 

 

Er is regelmatig overleg tussen de directeur en de coördinatoren.  

Bij mooi weer gaan de kinderen na het eten naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Er zijn spelletjes, tekenmaterialen 

enz. voor hen beschikbaar. Zowel leerkrachten, onderwijsondersteuners als ouders werken mee aan de opvang en begeleiding van 

de kinderen tijdens het eten/drinken en spelen gedurende het continurooster.  

 

 

6.2  Voor- en naschoolse opvang 

Met ingang van 01-08-’07 zijn alle scholen verplicht om voor de voor- en naschoolse opvang zorg te dragen. De CNS-scholen hebben 

daarom een contract afgesloten met SKN (Stichting Kinderopvang Nunspeet).  

Als u gebruik wilt maken van de voor- en / of naschoolse opvang kunt u op school alle benodigde informatie verkrijgen. Er liggen 

een informatieboekje en aanmeldingsformulieren voor u klaar. Na invulling van die formulieren kunt u die rechtstreeks inleveren bij 

SKN. Zij regelen dan samen met u alle verdere zaken, zoals bijv. vervoer, tijden, enz. 

 

6.3  Studenten 

 

Onze school stelt stageplaatsen ter beschikking aan verschillende opleidingsinstituten. Zowel Pabo-, OA-, als SPW studenten lopen 

bij ons stage. Uw kind zal dus zo nu en dan ook les krijgen van een student. Het aantal studenten dat wij toelaten is afhankelijk van 

de mogelijkheden die wij hebben. We bekijken dat jaarlijks.  

6.4 Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) 

Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het onderwijs kunnen mensen voortaan terecht bij één loket. Dat is 

mogelijk geworden door de oprichting van de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. 

De Stichting bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo’n twintig landelijke 
geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. 



 

CNS Nunspeet   27 

Deze commissies behandelen honderden geschillen, beroepen en klachten per jaar. Zij beschikken over veel expertise en hebben oog 

voor de identiteit van de scholen en de instellingen. De commissies werken vanuit hun eigen identiteit. In de behandeling van de 

geschillen verandert er daardoor niets. 

Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de 

commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. 

Stichting GCBO 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 070 - 386 16 97 info@gcbo.nl 

 

6.5  Scope 

Zeventien scholenclusters werken samen met de Educatieve 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 cluster het geval.  De naam van het project is Scope - scholen voor Christelijk Primair Onderwijs. Concreet betekent 

het dat we binnen Scope samen willen zorgdragen voor scholen en een bijpassende opleiding waarin een nieuwe generatie 

leerkrachten kan worden opgeleid en begeleid.  

  

Bovendien wordt er in een zestal deelprojecten (met daarin participatie vanuit de deelnemende scholen en vanuit Viaa) 

samengewerkt om te komen tot een gewortelde verdieping van thema’s (o.a. pesten, ouderbetrokkenheid) waarbij een link naar de 

lerarenopleiding blijvend vorm krijgt.  Meer informatie over deze thema’s, het project Scope en de lerarenopleiding vindt u op de 
website www.samenwerkingsverbandscope.nl en de site www.viaa.nl.    De Bron is vanaf 2021/2022 weer een Scope school en heeft 

daarnaast een samenwerking met andere Hogescholen en ROC’s. 
 

7 De resultaten van het onderwijs 

7.1  Het leerlingvolgsysteem 

Vanaf groep 2 worden de vorderingen op het gebied van lezen, taal en rekenen enkele malen per jaar beoordeeld aan de hand van 

landelijk genormeerde toetsen. We vergelijken de ontwikkeling van uw kind met het landelijk gemiddelde. De resultaten van de 

toetsen worden door het team besproken. Waar nodig wordt het onderwijs aangepast. Op deze wijze kunnen de kinderen als klas én 

individueel gevolgd worden. Deze resultaten worden meegewogen in het advies dat de leerkracht van groep 8 geeft ten aanzien van 

het te volgen voortgezet onderwijs.  

7.2 Eindtoets basisonderwijs (Cito-toets) 

De kinderen van groep 8 maken in april de Centrale Eindtoets basisonderwijs. De school gaat zich oriënteren op de vraag of zij gebruik 

wil maken van een andere aanbieder.  Welke toets aanbieder ook gekozen wordt: de uitslag van deze toets kan in sommige gevallen 

leiden tot een bijstelling van het advies voor het voorgezet onderwijs. Meer informatie leest op de volgende website: 

www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders. 

http://www.gcbo.nl/
mailto:info@gcbo.nl
http://www.samenwerkingsverbandscope.nl/
http://www.samenwerkingsverbandscope.nl/
http://www.viaa.nl/
http://www.viaa.nl/
https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders
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7.3 Voortgezet onderwijs 

Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van het voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is onder andere 

afhankelijk van de samenstelling van groep 8. 

De schoolkeuze wordt mede bepaald door drie elementen:  

- de capaciteiten van een kind;  

- de kwaliteit van de basisschool; 

- de thuissituatie. 

 

Het tweede punt heeft onze bijzondere aandacht. Dat wil niet zeggen dat we er naar streven om ieder kind naar het HAVO / VWO te 

helpen. Of deze schoolsoort haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de aard en de aanleg 

van het kind. We stellen ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind bij de meest 

geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op die school goed mee kan komen. 

7.4 Kwaliteitszorg 

 

Om de resultaten van het onderwijs te waarborgen en te verbeteren hebben we in ons schoolplan 2019/2023 onze kwaliteitszorg 

beschreven. We maken o.a. gebruik van tevredenheidsonderzoeken (leerlingen, ouders, medewerkers) en hebben een systeem van 

interne auditering. Op schoolniveau wordt er gesproken over de kwaliteit van het onderwijs en het team volgt regelmatig scholing. 
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1 Algemene zaken 

Lidmaatschap van de vereniging 

De doelstelling van het CNS is het in stand houden van christelijk nationaal schoolonderwijs in Nunspeet en Elspeet. U kunt zich als 

lid aanmelden: Postbus 172, 8070 AD Nunspeet 

Algemeen directeur  

Waarnemend (interim) voorzitter College van Bestuur is dhr. F. (Fred) van der Ham.  Postbus 172, 8070 AD Nunspeet, Telefoon 

0341 - 27 08 85 algemeendirecteur@cnsnunspeet.nl    

Dagelijks bestuur: 

Vacature voorzitter 

Secretaris: Mevr. H.M. de Goede                         marikedegoede@cnsnunspeet.nl 

Penningmeester: dhr. A. Habers                          andrehabers@cnsnunspeet.nl 

 

Algemeen bestuur 

Hr. A. Vis     aartvis@cnsnunspeet.nl  

Mevr. M. de Zwaan   marrietdezwaan@cnsnunspeet.nl 

Hr. G. Bikker                                                        gerritbikker@cnsnunspeet.nl 

Vacature 

Vacature  

 

Schooltijden (continurooster) 

Met de formalisering van het continurooster (na een uitgebreid onderzoek onder teamleden en ouders) is besloten dat schooltijden 

per 2021/2022 zullen zijn: 

 

Groep 1 t/m 2                                        Groep 3 t/m 4                                             Groep 5 t/m 8  

 ma. en vrij. 08.30 – 12.15 uur             ma. di. en do. 08.30 – 14.30 uur              ma. 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                woe. mo. 08.30 uur - 12.15 uur           

di. en do. 08.30 – 14.30 uur                vrij. 08.30 – 12.15uur             

Pleinwacht 

Door leerkrachten wordt toezicht op het plein gehouden tijdens de pauzes en 10 minuten voordat de school begint (om 8.20 uur en 

om 13.05 uur).  In de morgenpauze lopen vrijwel alle leerkrachten pleinwacht.  

 

Vakanties 2021 – 2022 
 

herfstvakantie          18-10-21 - 22-10-21  

kerstvakantie            27-12-21 - 07-01-22  

voorjaarsvakantie    28-02-22 -04-03-22 

paasvakantie             15-04-22 -18-04-22  

meivakantie              25-04-22 -06-05-22               

hemelvaart               26-05-22 -27-05-22  

pinkstervakantie      06-06-22                                                                               

zomervakantie         11-07-22 - 19-08-22                                                                

 

Daarnaast hebben de leerlingen, i.v.m. teamstudie vrij op vier een woensdagmorgens (zie jaarkalender voor ouders) 

 

 

mailto:algemeendirecteur@cnsnunspeet.nl
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De aanmelding van nieuwe leerlingen 

 

De aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats op de laatste maandagavond van januari. Tijd: 19.00 - 20.00 uur. Plaats: 

hoofdlocatie. Rond de 4e verjaardag van uw kind mag het een keer op school komen kennismaken. Instroom vindt plaats op de 

eerstvolgende maandag na de 4e verjaardag. U krijgt daarvan bericht. De betreffende leerkracht stuurt een kaartje. De kinderen, die 

tussen 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 werken we met ‘Onderbouwd’. Op verschillende manieren stimuleren deze methoden de taal-, de rekenontwikkeling 

en de motoriek van kleuters. Er wordt gewerkt met thema’s. De methode zorgt voor een doorgaande lijn binnen het kleuteronderwijs. 

Ze sluiten ook aan bij de kerndoelen voor de genoemde vakgebieden. Daarnaast wordt door middel van een leesbevorderingsproject 

(het Bas-project) vanuit het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) het lezen in groep 1 gestimuleerd. Op deze wijze 

vindt een goede voorbereiding plaats met betrekking tot lezen, rekenen en taal. Elke kleuter krijgt een prentenboek te leen met hierin 

stimulerende en activerende opdrachten. 

Kleutergymnastiek 

Als het goed weer is, spelen de kleuters buiten. Buiten spelen is een onderdeel van de kleutergymnastiek. Bij slecht weer gymmen de 

kleuters binnen. Tussen de herfst- en de meivakantie gymmen de kleuters zeker één keer per week. Wilt u gymschoenen in een tas 

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 altijd een probleem. Dit neemt veel tijd in beslag. Als de kinderen dit zelf 

kunnen, komt dit de kleutergymnastiek ten goede. Misschien kunt u ook thuis oefenen, zodat we de tijd op school optimaal aan 

bewegen kunnen besteden.  

Feesttekeningen 

In de groepen 1 en 2 mogen de kinderen een tekening maken voor een jarige vader en moeder. Aan het begin van het schooljaar, 

kunt u de verjaardagdata 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 spraaktaalontwikkeling en om de kinderen te leren 

om op de juiste wijze naar elkaar te luisteren en te reageren. De regels die we daarbij hanteren zijn doorgaans in alle groepen gelijk. 

Het onderwerp is afkomstig uit de belangstellingssfeer 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. 

Methoden 

Op De Bron worden de volgende methoden gebruikt:  

Bijbelonderwijs:   Startpunt/Levend Water als 

bronnenboek 

Kleutergroepen:   Onderbouwd 

Lezen:      Veilig leren lezen, Lekker lezen, Lees 

Estafette, Leeslink 

Schrijven:    Pennenstreken  
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Taal:       Taal op Maat 

Rekenen:    Wereld in Getallen, Met Sprongen 

Vooruit 

Aardrijkskunde:   De blauwe planeet 

Geschiedenis:   Wijzer 

Natuuronderwijs:  Wijsneus en Natuniek 

Verkeer:                  Wijzer door het verkeer 

Engels:                     Real English, let’s do it (deze methode wordt in sept./okt. 2021 vervangen) 

Cultuureducatie:   Uit de kunst, Moet je doen 

Lente kriebels:      Wonderlijk gemaakt   

 

Huiswerk 

In de groepen 6, 7 en 8 komt het regelmatig voor dat leerlingen thuis aan een opdracht moeten werken. Dit kan betrekking hebben 

op rekenen of taal, maar het kunnen ook repetities zijn voor aardrijkskunde, geschiedenis, en dergelijke. Het is vanzelfsprekend dat 

de benodigde boeken, schriften, enzovoorts in tassen meegenomen worden. Nadere informatie over het huiswerk vindt plaats tijdens 

de informatieavonden. 

Spreekbeurten 

Om de spreekvaardigheid te bevorderen laten wij de leerlingen vanaf groep 5 spreekbeurten houden over  een eigen onderwerp, 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 

Natuur, Huisje Boompje Beestje, Koekeloere en Wijsneus. Deze uitzendingen gaan rechtstreeks via het Touchscreen. 

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 jongste groepen worden met de bus 

vervoerd. Wilt u voor deze gymlessen uw kind een sportbroekje en shirt of een gympakje meegeven? Verder is het verplicht 

gymschoenen te dragen in verband met het voorkomen van wratten.  

Gymtijden / Zwemmen  

Groep 3a en 3b donderdag 

Groep 4a en 4b donderdag 

Groep 5a en 5b donderdag 

Groep 6                  donderdagmiddag (zwemmen) 

Groep 7a/7b donderdag 

Groep 8a /8b donderdag  

Zwemmen 

De groepen 6 gaat op donderdag middag zwemmen. 

Kleding ‘merken’ 

Het gebeurt regelmatig dat er op school spullen van kinderen blijven liggen. Dit kan variëren van kledingstukken tot bekers. Het blijkt 

soms moeilijk om de eigenaar te achterhalen. Wij raden u dan ook aan om met name in de onderbouw kleding, bekers en dergelijke 

te merken. 
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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 schooltijd doorgeven aan de betreffende locatie. Dat 

geldt ook wanneer uw kind de gym- of zwemles niet kan bijwonen. We vragen u om dit telefonisch (en niet via Parro) door te geven. 

3 Bijzondere activiteiten 

Opening schooljaar vervalt  
Gewoonlijk 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 eerste schoolweek tijdens een bijeenkomst 

in de Nederlands Hervormde Dorpskerk. Een plaatselijke predikant verleent medewerking aan de opening van het schooljaar. 

Vanwege (de onzekerheid rondom) corona vervalt de open inloop en deze CNS Startdienst in 2021/2022. We zullen op school 

aandacht besteden aan de opening van het jaar.  

Themadiensten 
Elk schooljaar worden in de kerken in Nunspeet twee themadiensten gehouden. In samenwerking met de kerken wordt dan een 

bepaald thema behandeld. Een week lang horen de kinderen verhalen over het thema, leren daarbij passende liederen en maken 

een werkstuk. Predikanten bezoeken de scholen en praten met de kinderen over het thema. Op zondagmorgen staat het thema 

centraal in de kerkdiensten. De gemaakte werkstukken kunt u bekijken in de kerk die u bezoekt.  

Kerstfeest / Paasfeest / Hemelvaart / Pinksteren 
Ieder jaar wordt één van deze feesten gezamenlijk met de ouders gevierd. Dit schooljaar is het kerstfeest aan de beurt. Alle leerlingen 

en ouders worden hiervoor uitgenodigd. 

Biddag en Dankdag 
In de groepen besteden we aandacht aan biddag en dankdag. We maken hiervoor o.a. gebruik van de werkmappen van de HGJB. 

Week van gebed 
Eén keer per jaar wordt ‘de week van gebed’ georganiseerd. Onze school doet daar ieder jaar aan mee. Data treft u aan in de 
nieuwsbrief. 
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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 tijdens 

de lessen in alle groepen aandacht aan het dier besteed.  

 

Sinterklaasfeest 
Op 5 december bezoekt Sinterklaas met een paar pieten de school. Zij worden op het schoolplein van het hoofdgebouw ontvangen 

en toegezongen. Vervolgens brengen zij een bezoek aan alle onderbouwgroepen (1 t/m 5). De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen een 

cadeautje. De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen Sinterklaas. Zij trekken lootjes, maken een surprise en kopen voor elkaar een 

cadeautje. 

Koningsspelen 
Onze school doet mee aan de landelijke koningsspelendag. Dat betekent dat we voor groep 1 t/m 3 spelletjes organiseren op de 

onderbouw bij het hoofdgebouw en voor de groepen 4 t/m 8 sportspelletjes op de bovenbouw bij de dependance. Groep 7 en 8 gaan 

naar het Sportpark de Wiltsangh voor een sportdag. 

Koningsdag 
Dit feest wordt onder verantwoordelijkheid van de Oranjevereniging georganiseerd. Binnen onze school is er een werkgroep die 

uitsluitend uit ouders bestaat. Deze werkgroep bereidt dit feest voor. De activiteiten vallen buiten verantwoordelijkheid van de 

school, omdat dit een vrije dag is. 

 

 

 

 

 

Excursies 
We proberen elk schooljaar een excursie en of een bijzondere culturele activiteit te plannen voor alle groepen. De invulling ervan is 

onder andere afhankelijk van de kosten en van het aanbod.  

Schoolreisjes 
Voor de groepen 1 t/m 7 wordt ieder jaar een schoolreisje georganiseerd. Voor data: jaarkalender voor ouders. Informatie over de 

reizen en de kosten ontvangt u te zijner tijd. 

Schoolkamp 

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

Schoolsportdag 
Voor de groepen 7 en 8 is er ieder voorjaar een sportmorgen of -middag op de Wiltsangh. 

 Dit valt (gewoonlijk) samen met de Koningsspelen. 

Overige buitenschoolse sportactiviteiten  
In de buitenschoolse sfeer doen we onder andere aan de volgende sportactiviteiten mee: (zaal)voetbal, korfbal, tafeltennis, bowlen 

en beachvolleybal. Data en tijden leest u in de nieuwsbrieven en op de website. 
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4 Schoolteam 

Formatie 2021/2022  

 

Hoofdgebouw (onderbouw) 

 

Kleutergroep. 1 c  juf Liesbeth Top (ma. t/m vrij.) 

Kleutergroep  1 (1b/2b)        juf  Ada Bikker (ma. t/m vrij.) 

kleutergroep  1 d                   juf  Lidy Fledderus (ma. / di. / woe.) en juf Boukelien Mulder (do./vrij.) 

kleutergroep  1 (1a/2a)        juf  Laura Bomhof   (ma./di.) en juf Karina Verweij (woe./do./vrij.) 

Groep 3a (was gr. 2b)           juf Ellen Oppelaar (ma. t/m vrij) 

Groep 3b (was gr. 2a)           juf Geeke Koopmans (ma./di.) en juf Anja v/d Gronden (woe./do./vrij.) 

Groep 4a (was gr. 3a)           juf Ria van der Lee (ma./di.)  en juf Janneke van den Berg (woe./do./vrij.) 

Groep 4b (was gr. 3b)           juf Hermine van’t Hul (ma./di.) en juf Femmy van der Kamp (woe./do./vrij.) 
 

Dependance (bovenbouw) 

 

Groep 5a (was gr. 4a)            juf Corina van den Noort (ma, di, woe en vrij.) en juf Hermine van’t Hul (do.) 

Groep 5b (was gr. 4b)           juf Nathalie van de Venis (ma.di./woe./do.mo en vrij.) en juf Dicky Rekers (do.  mi.) 

Groep 6    (was gr. 5)            juf Gerrie van der Hoef  (ma./di.) en juf Wilke Vlieger (woe./do./vrij.)  

Groep 7a (was gr. 6a)           Meester Gerdt van Boven (ma. t/m vrij.) 

Groep 7b (was gr. 6b)           Juf Hester de Jager (ma. t/m vrij.)   

Groep 8a                  Juf Annemiek Niebeek (ma./ di., en woe.) en juf Thessa Alons (do./vrij.)  

Groep 8b                                 Meester Michel Drost (ma. t/m do.) en juf Dicky Rekers (vrij.)                

 

Schoolleiding & Management 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. Meester Jan Matthijs Hulsman (janmatthijshulsman@cnsnunspeet.nl) is de intern 

begeleider op de dependance (bovenbouw). Hij zit in het management team van de school. Meester Martijn van der Weerd 

(martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl) is directeur van De Bron. Hij heeft de algehele leiding over de school en is 3 dagen aanwezig 

(maar altijd bereikbaar) omdat hij ook 2 dagen in de week directeur is van de  Morgenster een andere school van CNS. 

Waarschijnlijk is hij vanaf oktober 2021 weer 5 dagen per week beschikbaar voor de Bron.  Er is geen apart spreekuur voor de 

directeur of intern begeleiders/bouwcoördinatoren. Heeft u vragen, wilt u hen spreken: mailt u dan of neem gerust telefonisch 

contact op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lianlobbezoo@cnsnunspeet.nl
mailto:janmatthijshulsman@cnsnunspeet.nl
mailto:martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
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ICT-er (Informatie- en Communicatie Technologie) 

De ICT-er ziet toe op het gebruik van de computers in het onderwijs. De ICT-er stimuleert het gebruik van computers. Ook volgt hij de 

ontwikkelingen op het gebied van ICT en kijkt of deze ingevoerd kunnen worden in het onderwijs op onze school. De heer G. 

Kruisselbrink is bovenschools ICT-er tot september 2021.  Op schoolniveau kunt u ook terecht bij meester Martijn van der Weerd als 

het gaat om ICT zaken. 

IB-er (intern begeleider) 

De IB-ers houden toezicht op de zorg voor minder en/of meer begaafde leerlingen en leerlingen met sociaal emotionele problemen. 

Zij stimuleren de leerkrachten extra zorg aan deze kinderen te besteden, stellen in overleg met de leerkracht handelingsplannen op, 

testen waar nodig kinderen en zijn betrokken bij eventuele verwijzing van kinderen naar het speciaal onderwijs. IB-ers: mevrouw L. 

Lobbezoo (onderbouw), de heer J. Hulsman (bovenbouw). 

Ziekte van de leerkracht 

Wanneer een leerkracht ziek wordt, zal er vervanging worden gezocht. Doorgaans zijn we in staat een vervang(st)er aan te trekken, 

maar het wordt steeds moeilijker. Vooral voor de hogere groepen is het vaak passen en meten. Kunnen we geen vervanging krijgen, 

dan proberen we in eerste instantie intern een oplossing te zoeken, bijvoorbeeld door het verdelen van de leerlingen over de 

verschillende groepen. Het kan echter ook voorkomen dat, in uiterste noodzaak, een groep ’s morgens en / of ’s middags vrij is (bij 
grote uitzondering niet direct op de eerste ziektedag). 
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5 Zorg voor leerlingen 

 

 

Basisteam Jeugd en Gezin 

Mede door de transitie van de jeugdzorg naar de gemeentes, is er een nieuwe situatie ontstaan met betrekking tot de zorg voor 

kinderen van 0 t/m 12 jaar. De stuurgroep van het Centrum Voor Jeugd en Gezin (CJG) en het gemeentelijk Transitieteam hebben 

voor elke gemeente een basisteam gevormd.  

Binnen dit team zijn voormalige medewerkers van MEEVeluwe, MDVeluwe, Icare, Bureau Jeugdzorg Gelderland, Pactum, Lijn5, 

Intermetzo, het Leger Des Heils en de LVG instellingen ’s Heerenloo en Careander werkzaam. 

Het basisteam werkt nauw samen met ouders, school, GGD en School Maatschappelijk Werk. Hun doel is om de zorg voor jeugd dicht 

bij school en gezin te houden. Wanneer er zorgen rondom opvoeding en / of leren zijn, coördineert de betrokken persoon uit het 

basisteam de hulpverlening zodat er een goede samenwerking ontstaat tussen de verschillende instanties, thuis en school.  

Mocht u meer vragen over het basisteam hebben, dan kunt u terecht bij de intern begeleiders van school. 

LeerlingenOverlegBreed (LOB) 

Twee keer per jaar worden enkele zorgleerlingen besproken op het LOB. Hierbij overleggen we met verschillende instanties die zorg 

verlenen aan basisschoolleerlingen (GGD, schoolbegeleidingsdienst, schoolmaatschappelijk werk en de IB-ers van de eigen school). 

Om optimale zorg goed te kunnen realiseren worden tussen de ver schillende instanties gegevens uitgewisseld. Aan de ouders wordt 

eerst toestemming gevraagd om dit te mogen doen. 

Schoolmaatschappelijk werk 

De schoolmaatschappelijk werkster komt regelmatig op school en adviseert met name bij vragen ten aanzien van de sociaal 

emotionele ontwikkeling van leerlingen. (Bijvoorbeeld in situaties waarin het kind moeilijk aansluiting vindt, bij echtscheiding en 

dergelijke.)  

 

School maat schappelijk werkster: mevrouw Ilse Hartman,  

06 - 41 83 14 63 

i.hartman@mdveluwe.nl 

 

 

Vuurtoren groepen 

 

Binnen de CNS scholen willen we graag alle leerlingen, op elk niveau de juiste zorg bieden. Daarvoor zijn we samen met de Immanuel 

een samenwerking begonnen om zo de meer/hoogbegaafde leerling de uitdaging te geven die ze nodig hebben. De kinderen die 

hiervoor in aanmerking komen worden 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 plaatsing 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 vaste overtuigingen, het leren gebruik 

maken van het geheugen, zelfstandig werken, samenwerken, onderzoeken, omgaan met frustraties, het opsporen en oplossen van 

hiaten en het probleemoplossend vermogen ontwikkelen.  

 

De “vuurtoren” groep komt elke week een middag bij elkaar op de locatie Randweg 11, bovenbouw locatie van de Immanuëlschool. 

De begeleiding van deze groep ligt bij Juf Mirjam Kruithof. Binnen de groep zal er gewerkt worden aan de hulpvraag van het kind en 

worden vaardigheden aangeleerd. Hierbij is er regelmatig contact met de IB-er van beide scholen.  Er zijn vaste momenten van 

evaluatie en daar zal ook bekeken worden of leerlingen in de “Vuurtoren” groep blijven of inmiddels zoveel vaardigheden hebben 

geleerd om terug te kunnen naar hun eigen groep. 

 

mailto:i.hartman@mdveluwe.n
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Hoogbegaafdheid 

Vanuit de Immanuëlschool is de stap 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 onderwijs 

ontvangen binnen de gemeentegrenzen. Het bestuur van CNS wil voorkomen dat ouders noodgedwongen kiezen voor onderwijs in 

de regio, omdat Nunspeet geen geschikte onderwijsvoorziening heeft. 

 

Binnen deze groep wordt een uitdagende leeromgeving geboden waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit is niet 

altijd mogelijk is binnen het reguliere onderwijs. Dit kan tot verschillende problemen leiden zoals onderpresteren, aanpassings- en 

gedragsproblemen. De kinderen kunnen zich daardoor ongelukkig en onbegrepen voelen. 

Hoogbegaafde kinderen leren op een andere manier. Zij staan anders in het leven. Deze unieke eigenschappen vragen om een andere 

benadering en leeromgeving. Onze enthousiaste leerkrachten en leerkrachtondersteuner hebben een specialisatie op dit gebied 

zodat wij een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. 

De kinderen gaan vaak sneller door de lesstof heen en hebben minder behoefte aan instructie. Daarom wordt de lesstof compact 

aangeboden en wordt er “topdown” lesgegeven. Er wordt per leerling gekeken waar behoefte aan is, wat aansluit bij hun niveau.  

Door deze manier van lesgeven ontstaat er meer ruimte voor verbreding en verdieping van de kernvakken. Daarnaast blijft er ook tijd 

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 doorzetten en omgaan met jezelf en de wereld om je heen. 

In het middagprogramma maken we gebruik van de units van IPC. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door 

boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de leerkracht en de leerling hierbij. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en 

ontdekken volop hun eigen en elkaars talenten.  

 

Wat betreft de organisatie is gekozen voor twee 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 tweede triade groep bestaat uit leerlingen van groep 7 en 

8.  De leerlingen van de HB klas vallen onder de verantwoordelijkheid van de Immanuëlschool.  Professionele ondersteuning is 

structureel geregeld via Novilo.  

 

Dyslexie 

Wanneer uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat uw kind begin groep 5 ondanks intensieve begeleiding, een grote achterstand 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 achterstand is, die ook na een intensieve begeleiding door de school blijft bestaan. 

Ook mag er geen sprake zijn van andere belemmeringen, zoals gedrag- of leerstoornissen of een psychische stoornis. Naar aanleiding 

van eventuele aanvullende lees- en spellingtesten van de intern begeleider, wordt samen met de leerlingbegeleider van de 

Schoolbegeleidingsdienst bepaald of er een nader onderzoek naar dyslexie plaats zal vinden of niet, zodat er eventueel een 

dyslexieverklaring voor uw kind afgegeven kan worden. 

Mocht uw kind de diagnose ernstige 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 kwartier). Als u voor deze vergoeding van een behandelaar (o.a. van Centraal 

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 betrokkenheid 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 te dragen in de 

behandeling. Daarom zullen de begeleidingsactiviteiten op het behandelcentrum en thuis plaatsvinden. Als uw kind een lichte vorm 

van dyslexie blijkt te hebben, zal de school (eventueel 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 Intowords beschikbaar. Voor een aantal kinderen met dyslexie is dit een waardevol middel om via het 

Chromebook de teksten van de leerboeken e.d. te laten voorlezen.  

 

 

Vragen over gezondheid 

Ouders en leerkrachten hebben soms tussentijds vragen over de gezondheid van kinderen. Dit kunnen allerlei soorten vragen zijn. 

Wij verzoeken u bij vragen contact op te nemen met de assistente 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 schoolarts. 
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Naam en contactgegevens van  de GGD medewerkers: Jeugdarts:   

mevrouw X. Adan Verpleegkundige:   

mevrouw J. Koldewijn Logopedist:   

mevrouw A. Smitz 

 

 

 

 

 

6 Ouderparticipatie 

Op onze school helpen diverse ouders mee bij verschillende activiteiten, zoals: spelletjes, begeleiden tijdens excursies, helpen bij het 

organiseren van feesten, repareren van defecte leermiddelen, het schoonmaken van lokalen en leermiddelen, meefietsen naar / van 

gymnastiek. 

Medezeggenschap 

In het kader van de Wet op de Medezeggenschapsraden kent CNS Nunspeet medezeggenschap toe aan het personeel en aan ouders 

van de leerlingen, die op school zitten. Bij CNS Nunspeet is de medezeggenschap als volgt geregeld:  

- Per school: een medezeggenschapsraad (MR)  

- Voor het hele CNS: een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Zowel de GMR als de MR bestaat uit een personeels- en een ouderdeel. In de reglementen staan onder andere de bevoegdheden 

(instemming- en adviesbevoegdheden) van beide raden beschreven.  

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Vanuit de MR’en van alle bij CNS Nunspeet aangesloten scholen vindt een afvaardiging plaats naar de GMR. Iedere school vaardigt 

een personeels- en een ouderlid af. Op met name de bovenschoolse (voor iedere school gelijke) zaken heeft de GMR 

medezeggenschap. Als u vragen heeft over MR en / of GMR of u wilt inzage in de reglementen van de MR en GMR, dan kunt u 

daarvoor bij de directie of de MR-leden terecht. De notulen van de MR liggen op school ter inzage.  

Medezeggenschapsraad (MR) 

Op iedere school is een MR actief. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders van de leerlingen die op school zitten. 

De leerkrachten kiezen uit hun midden enkele vertegenwoordigers. De directeur heeft een adviserende stem. Binnen CNS Nunspeet 

is er in het algemeen voor gekozen om advies- en instemmingsrecht over schoolspecifieke zaken aan de MR te geven. Contact met 

de MR kan via het volgende emailadres: mrdebronnunspeet@gmail.com 
 

Namens het personeel:  

De heer M. van der Weerd (directeur & advies), mevrouw E. Oppelaar (secretariaat), mevrouw A. Niebeek en mevrouw C. van der 

Noort. 

Namens de ouders:  

Mevr. L. van Beerekamp, vacature en de heer G. Pluim (voorzitter). 
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Ouderraad (OR)  

De ouderraad helpt bij het opzetten en uitwerken van activiteiten, zoals schoolreisjes, schoolfeest, sportactiviteiten, kerstviering, 

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. Mulder, en mevrouw A. de Mots. Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL 10 RABO 03475.85.892.  

 

Leerlingpanels, klankbordgroep, ouderpanels 

Als school willen we ons graag ontwikkelen. We beseffen dat het belangrijk is om goed te communiceren met ouders (en leerlingen) 

en te horen wat hun mening is over allerlei zaken die de school aangaan. We organiseren daarom jaarlijks minimaal èèn leerlingpanel. 

We steken immers veel tijd, energie en geld in het verbeteren van ons onderwijs o.a. door de invoering van nieuwe lesmethoden en 

het maken van afspraken. Maar hoe ervaren de kinderen dit alles? Hoe kan het nog beter? Als het bijvoorbeeld gaat om de aanpak 

van pesten, de verbetering van de hygiëne of de inrichting van het plein? Daarom is de directeur en het team van De Bron benieuwd 

naar de mening van de leerlingen. Op De Bron wordt jaarlijks een ouderpanel georganiseerd. Het ouderpanel is een goede manier 

om te horen hoe ouders over allerlei zaken op school denken. Gezamenlijk kan worden gekeken naar oplossingen voor (dreigende) 

problemen en kunnen verbeterpunten naar boven komen. Dit betekent dat De Bron het ouderpanel als een waardevol instrument 

ziet. Het gaat er uiteindelijk om datgene wat goed gaat op school te (be)houden en wat beter kan aan te pakken! Tot slot kennen we 

de klankbordgroep. Dit is een groepje ouders die samen met de directeur spreekt over allerlei lopende onderwerpen die de 

school(ontwikkeling) aangaan. Deze klankbordgroep is bij uitstek geschikt om nieuwe ideeën van ouders te horen en door te 

ontwikkelen. Deze groep komt twee keer per jaar samen.  

Gebedsgroep 

 

Samen bidden… voor school, kinderen en personeel. Met enige regelmaat komt een aantal ouders bij elkaar om kinderen en 
leerkrachten in gebed op te dragen aan God. Samen wordt gebeden voor allerlei zaken op school, zoals wijsheid en inzicht bij het 

lesgeven, om bescherming tegen verkeerde invloeden en alles wat er in deze wereld op hen afkomt. Vragen om leiding bij keuzes die 

kinderen en personeel elke dag moeten maken. Kortom: God betrekken bij het dagelijkse school- en kinderleven. De gebedsgroep 

komt elke 1e woensdag van de maand samen.  

 

Contactpersonen gebedsgroep: 

Laurense Jansen, telefoon 0341 - 45 47 74, mailadres: laurensedebruin@kpnplanet.nl 

Evelien Vlieger, telefoon 0341 - 25 02 03, mailadres: evelienvlieger@hotmail.com 

 

Verkeersouders 

Een aantal ouders is actief binnen de werkgroep Verkeersouders. De doelstelling van deze werkgroep is om een zo veilig mogelijke 

route van en naar school te creëren. Bovendien is de werkgroep betrokken bij het organiseren van diverse acties, zoals het voorlichten 

van ouders over het verkeersgedrag van het jonge kind, de jaarlijkse actie ‘We gaan weer naar school’, de jaarlijkse fietskeuring, het 

oversteekdiploma en het praktisch verkeersexamen.   

 

Werkgroepleden:    mevrouw L. Lankman    mevrouw M. Vis 

       

   

mevrouw G. van de Put 

mevrouw J. Schouten  

 

  Mevrouw C. ten Have 

Mevr. D. Dekker. 

Namens het personeel:             

     

mevr. F. van der Kamp  
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Werkgroep hoofdluis 

Hoofdluis kan overal voorkomen, maar op scholen waar groepen kinderen bij elkaar komen kan het leiden tot een epidemie van 

hoofdluis. Daarom wordt er door de werkgroep hoofdluis ongeveer 6 maal per jaar gecontroleerd. Dit is geen garantie dat er geen 

hoofdluis op school voorkomt, maar als preventie controleert de werkgroep na elke schoolvakantie de kinderen. Voor data, zie de 

activiteitenkalender of de website. Wilt u op deze dag het haar van de meisjes in een eenvoudige staart doen en bij de jongens geen 

gel in het haar. Het regelmatig zelf controleren van uw kind is ook heel belangrijk. Er rust vaak nog een taboe 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 te controleren. Dit wordt door 

middel van het meegeven van een briefje gedaan. Ook is het belangrijk de ouders van vriendjes en vriendinnetjes, waarmee gespeeld 

wordt in te lichten. Op school zijn er folders met informatie hoe u hoofdluis kunt opsporen en hoe u het kunt behandelen. Wilt u zelf 

actief meedoen in de werkgroep, of wilt u meer informatie hierover dan kunt u bellen met mevrouw B. Bomhof, telefoon 0341 - 26 

24 66. 

 

7 Informatie naar de ouders 

Informatieavond 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vinden voor alle groepen informatieavonden 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 informatie over bijv. methodes, 

schoolregels, toetsen, didactische en pedagogische aspecten, schoolse activiteiten, enzovoorts. Groep 8 heeft daarnaast een 

informatieavond over de schoolkeuze. In januari vindt er nog een extra informatieavond plaats voor ouders van kleuters die het 

schooljaar nieuw instromen. 

Spreekuur 

Nadat in het begin van het schooljaar de ouders via de informatieavond op de hoogte zijn gebracht van de gang van zaken, lopen de 

contacten verder onder andere via de spreekuren. In de groepen 1, 2 en 3 worden huis bezoeken gebracht. Daarnaast worden in 

deze groepen enkele spreekuren gehouden, waaronder twee spreekuren naar aanleiding van de observatie- of rapportkaarten. In 

deze groepen vinden 10-minutengesprekken plaats. De gesprekken worden via Parro (school APP) georganiseerd. 

In de groepen 3 t/m 8 vinden ook spreekuren plaats, waaronder twee naar aanleiding van de rapporten. U wordt in deze groepen op 

minstens twee spreekuren verwacht. U krijgt voor dit spreekuur doorgaans via Parro een uitnodiging, waarbij u kunt aangeven welk 

dagdeel/tijd u schikt. Tijdens de gesprekken hebben de ouders inzage in het werk van hun kind(eren). Naast genoemde spreekuren 

kunt u natuurlijk altijd met uw vragen bij de groepsleerkracht terecht. Tijdens de rapportspreekuren 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 thuis uit gewenst wordt / is. Niet altijd is het verstandig om uw kind gedurende het gehele bezoek aanwezig te laten 

zijn; dit in verband met het bespreken van voor het kind eventueel gevoelige zaken. Vanwege corona kan e.e.a. anders verlopen.  

Contacten met ouders van groep 8 

Voor ouders van de groep 8 worden aparte bijeenkomsten gehouden. Globaal gezien houden deze bijeenkomsten het volgende in:  

- informatieavond  

- informatieavond VO 

- schoolkeuzegesprekken 

- afscheidsavond 8 
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Voor data: de leerkrachten informeren u doorgaans via Parro.  

Periodieke informatie 

Regelmatig (meestal 1x per 3 weken) komt op vrijdag het Bronnieuws uit. Het Bronnieuws wordt per e-mail verspreid. In het 

Bronnieuws wordt teruggeblikt op gehouden activiteiten en zult u informatie aantreffen over zaken die spelen. Op de website staan 

alle activiteiten op de kalender. Het Bronnieuws wordt ook op onze website (www.debron-nunspeet.nl) geplaatst. 

 

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 email, de nieuwsbrief, de website, losse brieven enz. Om aan te sluiten bij de informatiebehoefte en moderne 

mogelijkheden van deze tijd, maakt de school gebruik van Parro. Parro is een eigentijdse communicatie-app van de makers van 

ParnasSys, waarmee contact tussen de leerkrachten en ouders mogelijk is. Goed beschouwd is het een communicatiemiddel om snel 

een bericht te sturen om iets te regelen, om een foto te sturen over een groepsactiviteit, of om ouderhulp te regelen. Dit 

communicatiesysteem werkt zowel met smartphones, tablets als computers. Meer informatie vindt u op 

www.parro.education/ouders/privacy. 

Privacy 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywetgeving geldt vanaf die 

datum binnen de hele Europese Unie. 

CNS Nunspeet beheert veel persoonlijke gegevens waarop de AVG van toepassing is. Met het oog daarop hebben we met de 

aangereikte middelen van Kennisnet beleid ontwikkeld, vastgesteld en gecommuniceerd naar de scholen. In het verlengde daarvan 

is een privacyreglement opgesteld. 

 

De privacywetgeving is een duurzame aangelegenheid. Daarom zijn meerdere functionarissen aangewezen binnen CNS Nunspeet om 

de privacy steeds goed te waarborgen. Het algehele toezicht daar op gebeurt door de Functionaris Gegevensbescherming.  

We zorgen dat de interne processen privacy-proof zijn en we zorgen dat de organisaties met wie we samenwerken de privacy kunnen 

garanderen. Het betekent ook dat we ouders zullen vragen wanneer gebruik van persoonlijke gegevens wel of niet gewenst is. Dit 

kan gaan over uiteenlopende zaken als foto’s op de website en het verstrekken van adresgegevens van klasgenoten. 
Voor ouders en andere betrokkenen is het privacy beleid en het privacyreglement van CNS Nunspeet te vinden op de website. In alle 

schoolgidsen wordt daar naar verwezen. 

Het werken aan verbetering van de privacy vergt een hele inspanning vanuit de organisatie. Tegelijk onderschrijven we het belang 

van veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. We hopen daarbij op de medewerking van zowel personeel 

als ouders. 

Informatievoorziening gescheiden ouders 

Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden, biedt de wet ons als school een duidelijke richtlijn wat betreft informatie 

verstrekking aan ouders. De school is verplicht beide ouders op gelijke wijze te informeren. Digitale nieuwsbrieven kunnen naar beide 

ouders gestuurd worden, als de e-mailadressen bekend zijn. Losse briefjes/uitnodigingen voor spreekavonden en dergelijke worden 

zoveel mogelijk dubbel met het kind meegegeven. Deze briefjes zullen vervolgens door de ouder, waarbij het kind woont, zelf gedeeld 

worden met de ex-partner. Huisbezoek / ouderbezoek wordt in principe gebracht bij de ouder waar het kind woont. 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’ te komen 
(ene spreekuur de één, volgende spreekuur de ander). Als dat ook niet mogelijk is dan worden aparte afspraken gemaakt. Ten aanzien 

van rapporten geldt dat als ouders erom vragen er ook een kopie wordt meegegeven. Als het verstrekken van informatie aan een van 

beide ouders niet is toegestaan (bij voorbeeld via een gerechtelijke uitspraak), moet het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie 

worden overlegd. 

http://www.debron-nunspeet.nl/
https://parro.education/ouders/
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8 Onderwijskundige zaken 

Eindtoets basisonderwijs (Cito-toets) 

De resultaten van de Cito-toets van de afgelopen jaren zijn als volgt:  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gemiddelde 

score:  

536,3 535,4 538,2 535,6 532,7 539,0 532,4 Geen eindtoets  

vanwege het 

coronavirus 

534,4 

Landelijke 

score:  

534,7 534,4 534,9 534,6 535,3 535,6 535,7 X 534,5 * 

              *. De onderwijsinspectie neemt vanwege de lockdowns de resultaten van de Eindtoets niet mee bij de beoordeling van de scholen. 

Verbetering van het onderwijs 

Het team van de Bron ontwikkelt en professionaliseert zich voortdurend. Gedurende het (school)jaar 2021/2022 worden er 

verschillende momenten gepland waarop het hele team en individuele leerkrachten scholing volgen. Het gaat om verschillende 

cursussen die het onderwijs helpen te verbeteren of aansluitend bij passend onderwijs. Er wordt planmatig gewerkt aan (online) 

scholing en verbeteringen van het onderwijs en de schoolorganisatie volgens het schoolplan 2019/2023. Daarnaast beschikt CNS 

Nunspeet over een intern audit systeem, waarbij de scholen van CNS om de vier jaar geauditeerd worden volgens de kaders van de 

onderwijsinspectie. 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 (directeur en voorzitter) in het CNS auditteam.  Vanwege corona vonden er in 2020/2021 geen audits plaats.  

Fonteingroep (kennis en expertise) 

- De Fonteingroep is extra voorziening en antwoord op het verzorgen van Passend Onderwijs.  Deze groep draaide vier jaar op de Bron 

en bood o.a. ruimte aan kinderen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben (m.n. op het gebied van sociaal-emotionele 

ontwikkeling) en in een prikkelarme omgeving (een lokaal) op vaste tijden konden om rustig te werken.  

 

Vanwege het feit dat de groep financieel gezien niet meer gerealiseerd kon worden, is de Fonteingroep als letterlijke ruimte 

opgeheven. We hopen echter binnen enkele jaren een doorstart te maken en hebben voor 2021/2022 de expertise in huis om op 

kleinere schaal de kennis van onze gedragsexperts in te zetten om kinderen te ondersteunen om sociale en sociaal-emotionele 

vaardigheden te ontwikkelen. Juf Wilke Fidder / Juf Gerrie worden hiervoor in de loop van het jaar enkele uren voor vrij geroosterd.  

9  Overige zaken 

Inspectie 

Voor vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder dient u als volgt te handelen: Inspectie van het 

onderwijs, info@onderwijsinspectie.nl. Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 

seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs. 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).   

 

We verwachten in 2020/2021 een bezoek te krijgen van de onderwijsinspectie. Het gaat dan om een bestuursbezoek (CNS) en 

mogelijk schoolonderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. De school kan zich daarbij presenteren en vertellen wat zij doet om 

te werken aan een veilig leerklimaat en goed onderwijs voor alle leerlingen.   



 

44   schoolgids 2021– 2022 

 

Vertrouwensinspecteur 

Voor een onafhankelijk advies in geval van pesten, ongewenste intimiteiten, psychisch of fysiek geweld, kunt u ook dagelijks terecht 

bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs tussen 08.00 - 17.00 uur via het centrale telefoonnummer: 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief). 

Contactpersoon en vertrouwenspersoon 

Lian Lobbezoo is de contactpersoon voor onze school. Bij haar kunt u altijd terecht om een klacht of een geval van (vermeend) 

machtsmisbruik te bespreken. Voor ‘De Bron’ zijn er ook vertrouwenspersonen aangetrokken om op te treden in gevallen wanneer 

dat wenselijk is. U kunt de vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De vertrouwenspersoon is 

mevrouw J. Tromp / j.tromp@viaa.nl. 

 

Buitengewoon verlof 

Aanvragen voor buitengewoon verlof dienen schriftelijk gericht te worden aan de directie. Speciale formulieren hiervoor zijn 

verkrijgbaar op school. Op deze formulieren staat de wettelijke 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 aantal gevallen is echter, 

in overleg met de directie.  een uitzondering op deze regel mogelijk. In het algemeen moet er sprake zijn van buitengewone 

omstandigheden, zoals: sterf gevallen, ernstige ziekte van ouders, huwelijk, huwelijks- of ambts jubileum (geen lustrum). 

Buitengewoon verlof geldt nadrukkelijk niet voor de planning van (tussentijdse) vakanties, omdat daardoor de voortgang van het 

leerproces onnodig wordt onderbroken. Nadere informatie kunt u op school verkrijgen. In speciale gevallen kan in overleg met de 

leerplichtambtenaar extra buitengewoon verlof gegeven worden. Is dit verlof meer dan 10 dagen, dan wordt met de ouders en de 

leerkracht van het kind een huiswerk regeling getroffen. Vakantie in de eerste twee weken na de zomer vakantie is wettelijk 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 ‘uitgestelde’ jubileumdag is niet toegestaan. Een uitgebreide toelichting op de verlofregeling vindt u op de 

schoolwebsite https://debron-nunspeet.nl/wp-content/uploads/2019/10/richtlijnen-voor-extra-verlof-informatie-voor-ouders.pdf 

 

 

mailto:j.tromp@viaa.nl
https://debron-nunspeet.nl/wp-content/uploads/2019/10/richtlijnen-voor-extra-verlof-informatie-voor-ouders.pdf
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Continurooster  

 

Op beide locaties is een coördinator aangesteld: 

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

- dependance:  vacant:  contact via M. van der Weerd:, e-mail: martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl 

 

Voor- en naschoolse opvang 

Met ingang van 01-08-’07 zijn alle scholen verplicht om voor de voor- en naschoolse opvang zorg te dragen. De CNS-scholen 

hebben daarom een contract afgesloten met SKN (Stichting Kinderopvang Nunspeet). Stichting Kindcentrum Nunspeet 

verzorgt buitenschoolse opvang op vier locaties in Nunspeet. De contactgegevens, opvangmogelijkheden, tarieven en 

actuele informatie kunt u vinden op onze website www.kindcentrumnunspeet.nl 

Mobieltjes  

Hoewel mobieltjes tot de standaarduitrusting van menig kind behoren, mag er tijdens de schooltijden geen gebruik van 

worden gemaakt (zie ook de website).  

Kosteloos materiaal 

In de onderbouw wordt veel met kosteloos materiaal gewerkt. Heeft u closetrollen, 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 te voorkomen gebruiken we in de onderbouw schorten. Wilt u vanaf groep 1 zelf zorgen dat uw kind 

een verfschort op school heeft? Als er toch nog een vlek in een kledingstuk komt, kunnen voor de lijm die de kleuters 

gebruiken, de volgende tips u misschien helpen:  

- als de lijm nog zacht is uitwassen in koud water 

- 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 

natte stof in met ossengal en wrijf over de vuile plek, spoel de stof goed uit en laat het drogen 

 

Zendingsgeld 

Verdeeld over het schooljaar worden acties gehouden voor een goed (zendings)doel. Via het Bronnieuws wordt u op de 

hoogte gehouden van de doelen. We houden ‘losse’ acties vaak ook in combinatie met bijvoorbeeld de verkoop van de 
groepsfoto’s. 

 

 

 

 

 

mailto:martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl
http://www.kindcentrumnunspeet.nl/
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Batterijen/Inktcartridges 

In beide locaties staat een ton voor afgedankte batterijen en cartridges. Deze worden na het ophalen gewogen. Per kilo 

ontvangt de school daarvoor punten, die te zijner tijd voor schoolartikelen kunnen worden ingewisseld.  

Schoolverzekering 

De CNS-scholen in Nunspeet zijn collectief verzekerd voor ongevallen. Alle schoolactiviteiten, alsmede de binnen redelijke 

termijn af te leggen tijd van huis naar school, vallen hieronder. Het is geen verzekering tegen onderlinge materiële schade 

tussen leerlingen. Bijvoorbeeld een bal tegen een bril.  Wij adviseren u dan ook een goede WA-verzekering voor uw kind(eren) 

af te sluiten. Hierop kan in gevallen van schade dan beroep op worden gedaan.  

Schoolfonds 

Elk jaar vragen wij van de ouders een vrijwillige bijdrage per kind voor het schoolfonds. Vele activiteiten voor kinderen 

worden uit dit schoolfonds bekostigd. In overleg met de GMR en CNS bestuur wordt de hoogte van dit bedrag vastgesteld.  

U betaalt 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,- betaald wordt voor de resterende maanden.  

Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL 10 RABO 0347585892 

Toetskalender 

Ook de toetskalender is apart verkrijgbaar.   
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