
 

1 | Pagina                                                                                                                          Werken vanuit Waarden 

                                                                                     Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolgids 

2015-2016 



 

2 | Pagina                                                                                                                          Werken vanuit Waarden 

                                                                                     Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerking  

 

Inhoudsopgave 

 

J.  Jij doet er toe! Welkom! ........... 4 

I.  Identiteit en Missie/  Visie ....... 5 

Motto .................................................... 5 

Logo ...................................................... 6 

Identiteit en Missie ............................ 6 

Visie ...................................................... 6 

LIGHTHOUSE-TEAM .......................... 7 

The Leader in Me ............................... 7 

J. Jaar organisatiegegevens ........ 10 

Naam van de school ....................... 10 

        Rehobothschool ....................... 10 

De HSN .............................................. 10 

Grondslag en uitgangspunten....... 10 

        Directiestructuur ..................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Dag en schooltijden ................ 14 

Vakantiedagen ................................. 14 

Leerplicht .......................................... 14 

Schoolaanwezigheid ....................... 15 

Toelating, schorsing ....................... 15 

Vertrek, onderwijskundig rapport 16 

O. Ouderbetrokkenheid ............... 17 

Ouderinformatie .............................. 17 

Open dag en info-avonden ............ 17 

Spreekavonden ................................ 17 

Ouderparticipatie ............................. 17 

Ouderbetrokkenheid ....................... 17 

Spreekuur directie .......................... 17 

Oudercommissie .............................. 18 

E. Elk kind naar school ................ 20 

Wanneer naar school? .................... 20 

De basisschoolperiode.................... 20 

Vroeg Engels .................................... 22 

Doorstroming l.l. groep 1-2-3 ...... 23 

Groep 4 ............................................. 24 

Groep 5 t/m 8 .................................. 24 

Zelfstandig werken ......................... 25 

De onderwijskwaliteit ..................... 26 

De onderwijsresultaten  ............. 26 

Schoolreis, schoolkamp ................. 26 

Activiteiten in/om school ............... 27 

Afscheid groep 8 ............................. 27 

Uitstroom groep 8 ........................... 27 

T. Team en direct(i)e Comm. ....... 28 

Nieuwsbrief/ Site/ Facebook ...............28 

 



 

3 | Pagina                                                                                                                          Werken vanuit Waarden 

                                                                                     Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerking  

 

 

E.  Elk vak heeft een doel ............ 29 

  Onderwijsmethoden ................ 29 

R. Regels, vieringen en feesten ... 30 

Op de fiets naar school? ................ 30 

Vieringen ........................................... 30 

Weekopening .................................... 31 

Sinterklaas ........................................ 31 

Kerstfeest .......................................... 31 

Cadeautje .......................................... 31 

Koningsspelen .................................. 31 

Eten en drinken mee naar school 31 

Oud-papier-acties ............................ 31 

Traktaties .......................................... 31 

Sponsoring ........................................ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Toezicht en klachtenregeling .. 33 

De regeling ..............................33 

Meldplicht .......................................... 33 

De procedure ................................... 33 

Opvang en leerling begeleiding ...34 

Buiten schooltijden ......................... 34 

Opvang voor, tussen en naschool 34 

O. Opvang ................................... 34 

Buitenschoolse opvang .................. 34 

Begeleiding onder  schooltijd ....... 34 

Plusklas op de Rehoboth ........ 34 

Extra zorg voor leerlingen ..... 34 

Passend onderwijs ................... 36 

Samenwerkingsverband ......... 36 

Zorg op maat / HGW .............. 36 

Schoolarts ................................. 37 

Verwijsindex ............................. 38 

Advies & meldpunt (AMK) ..... 38 

Pesten op school ...................... 38 

E. Elk kind moet zich veilig weten!40 

Arbodienst, bedrijfshulpverlening 40 

Jeugd-EHBO ..................................... 40 

Ontruimingsplan .............................. 40 

Medicijngebruik ............................... 40 

De school en leerling gegevens ... 40 

De school op het internet .............. 40 

! Belangrijke adressen en 

telefoonnummers ................. 42 

 

 



 

4 | Pagina                                                                                                                          Werken vanuit Waarden 

                                                                                     Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerking  

 

 

         
Jij doet er toe! Welkom op de 

Rehobothschool 
De basisschool speelt een belangrijke rol in 

de ontwikkeling van uw kind. Uw kind brengt 

ongeveer 8 jaar lang zo’n 5½ uur per dag 

door op school. Dat is een belangrijk deel 

van een kinderleven. In deze periode 

vertrouwt u uw kind toe aan de door u 

gekozen basisschool. U weegt natuurlijk 

zorgvuldig af welke school dat zal zijn.  

In deze schoolgids schetsen wij u een beeld 

van onze school. We beschrijven de manier 

waarop wij het onderwijs aan onze leerlingen 

vormgeven. U krijgt een idee van wat wij 

belangrijk vinden en u ontdekt wat wij onze 

leerlingen meegeven. Wij vertellen u wat wij 

willen bereiken en op welke manier we dat 

doen. De gebruikte foto’s geven een indruk 

van de sfeer op onze school en van de 

manier waarop leerkrachten, leerlingen en 

ouders samen op een positieve wijze een 

fijne, goede school vormen. Onze school 

heeft een open toelatingsbeleid. 

U bent van harte welkom op onze school, 

graag tot ziens op de Rehobothschool! 

 

Ineke Boonstra – Mooibroek, directeur 

 

Alle foto’s in deze schoolgids zijn van ons kunstproject, 

april 2015 

 

 

Kunst van groep 5 
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Identiteit en Missie /  Visie  

In het seizoen 2014-2015 zijn we als team 

begonnen om ons te bezinnen op onze 

visie en missie. Het is goed om eens 

uitgebreid stil te staan bij het 'waarom' van 

alles wat je doet. Als leerkrachten en 

directie zijn we allemaal hard aan het werk 

om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling. 

Uit meerdere onderzoeken en uit de 

dagelijkse praktijk blijkt dat dit harde werk 

nog veel meer resultaat heeft als je met 

elkaar hetzelfde einddoel voor ogen hebt.  

Dat bedoelen we als we het hebben over 

identiteit en missie: het verlangen wat wij 

hebben met de Rehoboth en daarmee dus 

met uw kind. Deze missie is 

onomstootbaar en zal de komende periode 

dan ook niet aangepast hoeven worden.  

Om daar te komen moet je concrete 

stappen nemen en een bepaalde strategie 

volgen. We praten dan over de visie. Deze 

visie hebben we ook overdacht. Er zijn 

namelijk wel 100 verschillende manieren om 

je doel te bereiken. In de visie kunt u lezen 

hoe wij dat zien op de Rehobothschool.  

Met alle vernieuwingen verandert ook het 

onderwijs constant, het kan dus zijn dat er 

over twee jaar dingen uit de visie gehaald 

kunnen worden of juist moeten worden 

toegevoegd. 

 

 

Motto:  

 

De kunst is om dat wat je wilt zeggen samen 

te kunnen vatten in één zin. Dat is wat we in 

ons motto hebben gedaan. 'Jij doet er toe' is 

voor ons in één zin waar wij op de Rehoboth 

voor gaan. 

Jij bent uniek en waardevol in Gods ogen. 

Jij bent verantwoordelijk voor je gedrag en je 

leren.                

Jij bent van betekenis voor de wereld om je 

heen. 
 

Ten eerste zien we vanuit onze christelijke 

identiteit de kinderen als waardevolle 

schepsels van God. Alleen al daarom doen 

ze er toe, wat er ook maar is, speelt of 

voorvalt. We moeten en mogen naar de 

kinderen kijken met de ogen van Jezus. 

Verder geeft dit motto aan dat ieder kind, 

iedere ouder en elke collega er bij ons toe 

doet. Daarnaast geeft het motto ook aan dat 

we van iedereen verwachten dat ze iets 'toe 

doen' aan (de kinderen van) de Rehoboth. 

Op de Rehoboth zitten, werken of betrokken 

zijn daar houdt het niet mee op. We rekenen 

op ieders inzet omdat we met elkaar de 

Rehoboth vormen en we elkaars inzet 

daarbij nodig hebben om de kinderen klaar 

te maken voor de maatschappij. 
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Logo:  

 

 

 

 

 

 

 

We willen al deze gedachten een plek geven 

in een logo dat bij de Rehoboth past. Als 

team hebben we nagedacht over de 

vormgeving hiervan. Als eerste de bekende 

letter R, we willen de vorm van deze letter 

graag houden wel hebben we gekozen voor 

de kleur groen. De kleur van groei en 

ontwikkeling. Ook sluit de kleur mooi aan bij 

het 'groene' plein waar we mee bezig zijn en 

is groen natuurlijk de kleur van onze tenues. 

In de letter is te zien dat we ruimte bieden, 

dat is ook wat Rehoboth letterlijk betekent: 

ruimte door God gegeven om in te leven. 

Uiteraard hebben we ook ons motto een 

plek gegeven binnen het logo. De drie 

primaire kleuren van “JIJ DOET ER TOE! 

staan voor de basis die wij willen zijn voor 

kinderen. Daarnaast weerspiegelt het mooi 

de diversiteit van kinderen. We hopen dat u 

ons in deze woorden en beelden herkent.  

 

Identiteit en Missie:  

 
Onze school is een christelijke school waar 

vanuit Gods Woord onderwijs gegeven wordt.  

Onze kernwaarden zijn: 

Veiligheid, Verantwoordelijkheid, 

Vertrouwen en Synergie.  

 

Synergie  (Grieks: synergia betekent 

samenwerking) is een begrip dat een proces 

beschrijft waarbij het samengaan van delen 

meer oplevert dan de som der delen. 

Voor ons betekent dat, dat ieder kind er mag 

zijn met zijn eigen unieke gaven en talenten 

en dat ieder kind gezien wordt. Wij willen 

vanuit Gods liefde in een veilige speel- en 

werkomgeving de kinderen leren zichzelf en 

hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  

We willen kinderen leren hun 

verantwoordelijkheid te nemen om daarmee 

van betekenis te zijn voor anderen en de 

wereld waarin zij leven. Om het beste voor 

het kind te zoeken vinden we een goede 

samenwerking/ synergie met ouders 

onmisbaar.  

 

Visie:  

 
U vindt bij ons een school die er toe doet:  

 
 met gezamenlijke vieringen: 

weekopening, kerstviering, paas- of 

pinksterviering  

 met ontwikkeling van 

zelfverantwoordelijkheid en 

eigenaarschap d.m.v. de 7 gewoonten 

van Stephen Covey  

 met uitdagend onderwijs voor meer- en 

hoogbegaafden o.a. in de Plusklas, 

verrijkingsgroep en in de eigen groep  

 met een doorlopende leerlijn sociaal-

emotionele ontwikkeling voor gedrag  

 met een doorlopende leerlijn Engels van 

groep 1 t/m groep 8  

 met werken vanuit basisontwikkeling in 

de onderbouw: spelen is leren  

 met atelierlessen waarin o.a. techniek en 

beeldende vorming aan bod komen  

 met meer handen in de klas door 

onderwijsassistenten  

 met een leer- en werkplek voor 

studenten  

 met voor- en naschoolse opvang door 

BSO Bzzzonder en de Peuterschool de 

Triangel op onze eigen locatie  

 met een buurtfunctie: taalsteunpunt, 

koffieochtenden, samenwerking met de 

bibliotheek  

 met ontspannende, samenbindende 

activiteiten, zoals vieringen, 

sporttoernooien en buitenschoolse 

activiteiten  

 

 

 

 

 

 

 



 

7 | Pagina                                                                                                                          Werken vanuit Waarden 

                                                                                     Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerking  

 

Leerkrachten die er toe doen:  

 

 die voorbeelden willen zijn vanuit de 

liefde van God  

 die aandacht hebben voor ieder kind met 

zijn eigen talenten  

 die duidelijke structuur en regels geven  

 die vakkundige instructie en differentiatie 

bij de kernvakken geven  

 die een onderzoekende houding hebben 

naar nieuwe onderwijsontwikkelingen  

 die werken binnen een betrokken en 

sociaal team  

 

Leerlingen die er toe doen:  

 

 die zich mogen ontwikkelen in 

zelfleiderschap 

 die de ruimte krijgen om op eigen niveau 

en tempo zich te ontwikkelen  

 die, indien nodig, extra begeleiding 

krijgen op leer- en gedragsgebied  

 die, indien nodig, rust en ruimte krijgen 

om zich terug te trekken op onze Rust- 

en Ruimteplek  

 die de wereld mogen ontdekken, door 

spelen, leren en vragen stellen  

 

Ouders die er toe doen:  

 

 ouders die samenwerken met de school 

en gezamenlijk om het kind heen staan  

 ouders die in diverse commissies de 

school ondersteunen  

 ouders die thuis en op school betrokken 

zijn bij het leerproces van hun kind  

 

Lighthouse team 

Naar aanleiding van de studiedagen hebben 

we vanuit het team een aantal mensen 

aangesteld die het missie/visie traject 

verder  hebben uitgewerkt. Zij denken er 

ook over na hoe we de 7 eigenschappen 

van Stephen Covey op een passende 

manier binnen onze school zullen kunnen 

inzetten. Momenteel bestaat dat team uit: 
 

Gineke Drost, Corine van der Knijff, Wilma 

van der Horst, Evert de Bruin, Chris 

Strijkert, Johan Mulder, Anita van Hoef   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u nu enthousiast zijn geworden, tips 

hebben of wellicht binnen uw bedrijf 

ervaring hebben met de 7 eigenschappen 

van Stephen Covey dan horen wij dat ook 

graag. Samen staan we immers sterker! 

The Leader in Me 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2014-

2015 hebben we een nieuwe pedagogische 

lijn in de school op basis van het 

gedachtegoed van Stephen Covey. De 7 

gewoonten van effectief leiderschap, met de 

naam The Leader in Me. Deze lijn ontwikkelt 

persoonlijk leiderschap bij kinderen. Dat is 

iets heel anders dan hiërarchisch leiderschap, 

waarbij het gaat om een gezagsverhouding. 

Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en 

inzicht in jezelf en je relatie met de ander. 

Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel 

en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) 

situaties. 

We werken in de hele school, van groep 1 tot 

en met 8, met hetzelfde symbool: De Boom 

van de 7 gewoonten. 

De wortels zijn goed zichtbaar op de 

tekening! Dat moet ook, want dat is 

waarmee de boom stevig staat en niet 

zomaar om kan vallen. Onze wortels zijn diep 
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gefundeerd in Gods Woord, de Bijbel. Wij 

mogen groeien vanuit die wortels en God 

geeft ons ruimte voor die groei: Rehoboth. 

Met de wortels begint dan ook het leertraject 

met de kinderen. De eerste 3 gewoonten 

gaan namelijk over jezelf. Ze betekenen: 

werken aan jezelf, overwinningen op jezelf. 

Met deze 3 gewoonten in je rugzak word je 

zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, 

onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar 

grip krijgt op sociale situaties en je eigen 

verantwoordelijkheid en aandeel ziet. 

De stam staat symbool voor jou en je 

relaties met anderen. Vanuit jezelf (de 

wortels) bewandel je de weg naar de ander, 

naar ‘samen’ en samenwerking. De 

gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. 

Kinderen leren win-win denken, zodat de 

ander ook ruimte krijgt. Ze leren te luisteren 

met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, 

dan begrepen worden) en zoeken de 

samenwerking, waarbij twee losse ideeën 

misschien wel tot een derde, nóg beter idee 

leiden (synergie). 

De kruin: tenslotte komt de boom tot volle 

bloei en groei! En dat kan alleen als je ‘de 

zaag scherp houdt’! Dat wil zeggen: als je 

goed voor jezelf zorgt en jezelf voedt, 

letterlijk en figuurlijk, op 4 terreinen. 

Mentaal (hoofd), door jezelf te voeden met 

bijvoorbeeld mooie boeken en muziek, 

sociaal-emotioneel (hart), door mensen op te 

zoeken die je lief zijn, of inspireren. 

Spiritueel (ziel), door te bidden, naar de kerk 

te gaan en rust te vinden in de natuur. En 

fysiek (lichaam) bijvoorbeeld door te 

sporten, gezond te eten en op tijd naar bed 

te gaan. Gewoonte 7 gaat hierover. 

Stephen Covey is een bekendheid in 

Amerika. In 1989 schreef hij het best 

verkochte managementboek aller tijden: “de 

zeven eigenschappen van effectief 

leiderschap”. 

De 7 eigenschappen, oorspronkelijk bedoeld 

voor leidinggevenden, bleken zeer effectief 

toepasbaar voor iedereen die zichzelf wil 

ontwikkelen en/of zijn relaties met anderen 

wil versterken. De theorie achter de 7 

eigenschappen is zo  simpel en krachtig dat 

het zich makkelijk laat vertalen naar “zelf-

leiderschap”. Zowel op het niveau van 

volwassenen, maar ook, zij het speelser, op 

het niveau van kinderen. En daar ontstond 

het Covey “Leader in Me- Proces” voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd! 

 

 

 

 

 

 

 

Muziek in groep 7,  muziek als kunstvorm 
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Jaar organisatiegegevens  

Naam van de school  

Rehobothschool  

Brink 43a 

3861 VA Nijkerk 

033 2451709 

 

E Directie                        

directie.rehoboth@hsn-scholen.nl  

E Secretaresse                       

g.koudijs@hsn-scholen.nl 

E Intern begeleider                   

a.vanhoef@hsn-scholen.nl             

m.boer@hsn-scholen.nl  

I  site                                         

www.rehoboth.hsn-scholen.nl  

 

Situering van de school                               

De Rehobothschool is een stadsschool. 

Ongeveer 95% van de leerlingen komt uit 

het gebied rondom de school. 

Schoolgrootte                                                  

De Rehobothschool begint het nieuwe 

schoolseizoen met 375 leerlingen. We 

hebben 15 groepen en in januari komt er een 

instroomgroep bij. Aan onze school werken 

24 leerkrachten.  In geval van ziekte wordt 

de collega bij voorkeur vervangen door de 

duo-partner, indien nodig kunnen we een 

beroep doen op vaste invalkrachten.  

De Hervormde Schoolverenging Nijkerk 

(HSN)  

De Rehobothschool gaat uit van de 

Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk. Deze 

vereniging bestuurt zes scholen: de 

Rehobothschool, de Maranathaschool, de 

Ichthusschool, de Appelgaard, de Johannes 

Calvijnschool en De Hoeksteen. 

Grondslag en uitgangspunten  

Volgens artikel 2 heeft de vereniging als 

grondslag Gods Woord, opgevat in de zin van 

de Drie Formulieren van Enigheid der 

Nederlands Hervormde (Gereformeerde) 

Kerk in Nederland. In deze formulieren 

belijden wij Jezus Christus als Zaligmaker. 

Alleen door Hem kunnen wij verzoend 

worden met God de Vader. De Heilige Geest 

leert ons Hem kennen en uit Hem leven. 

Vanuit dit uitgangspunt verwachten wij van 

de kinderen op onze scholen dat zij aan alle 

activiteiten meedoen die in het kader van 

christelijk onderwijs gebruikelijk zijn. Ouders 

die in onze scholen onderwijsondersteunende 

werkzaamheden verrichten, worden geacht 

in de lijn van en met respect voor de 

grondslag en uitgangspunten van de 

vereniging te handelen. Wat betreft de 

medezeggenschap geldt dat zij, die de 

grondslag en uitgangspunten van de 

vereniging respecteren, kandidaat gesteld 

kunnen worden voor verkiezing tot lid van de 

medezeggenschapsraad 

De scholen van de Hervormde 

Schoolvereniging hechten veel waarde aan:  

- het doorgeven van het Evangelie  

- het overdragen van een positief 

Christelijke levensvisie op de kinderen  

- kwalitatief goed onderwijs - orde, rust en 

regelmaat als belangrijke voorwaarden 

voor een prettig leef- en werkklimaat  

- verantwoorde onderwijsvernieuwing  

- aandacht voor elk kind; een doordachte 

zorgstructuur  

- openheid en een goed contact tussen 

ouders en school 

Vakmanschap – Verantwoordelijkheid - 

Vertrouwen  

mailto:directie.rehoboth@hsn-scholen.nl
mailto:g.koudijs@hsn-scholen.nl
mailto:a.vanhoef@hsn-scholen.nl
mailto:m.boer@hsn-scholen.nl
http://www.rehoboth.hsn-scholen.nl/
https://www.hsn-scholen.nl/
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Bij het aanstellen van leerkrachten worden 

kandidaten getoetst op hun Vakmanschap. 

Na hun benoeming dragen zij niet alleen de 

Verantwoordelijkheid voor de zorg van de 

kinderen die aan hen zijn toevertrouwd, 

maar daarbij ook de zorg voor de school, de 

ontwikkeling van het onderwijs, de collega’s 

etc. Zij krijgen van de directie daarbij het 

Vertrouwen dat zij deze verantwoordelijkheid 

waard zijn. 

Lidmaatschap                                         

Volgens artikel 5 kan men lid zijn van de 

vereniging indien men: belijdend lid van een 

Nederlandse Hervormde Gemeente op 

Gereformeerde Grondslag is en voorts zij die 

instemmen met artikel 2 en 3 van de 

statuten van onze vereniging. Dit betekent 

dat ook leden van andere kerken lid kunnen 

zijn van onze vereniging. Het boekje waarin 

de volledige statuten van onze vereniging 

staan vermeld, wordt u graag op school 

verstrekt. Om het onderwijs in de identiteit 

van onze scholen te waarborgen, verzoeken 

wij u, indien u nog geen lid bent en wel kunt 

instemmen met het boven gestelde, u op te 

geven als lid. Formulieren zijn op school 

verkrijgbaar. Het lidmaatschap geldt per 

persoon, dus in één gezin kunnen beide 

ouders/verzorgers lid zijn. Indien u dat 

wenst, noteer dan beide namen op het 

formulier. De contributie bedraagt: € 9,00 

per persoon per jaar (€ 8,00 bij 

automatische afschrijving) en wordt bestemd 

voor de noodzakelijke uitgaven van onze 

vereniging. Ouders van wie de kinderen de 

basisschool doorlopen hebben, kunnen lid 

blijven. Het lidmaatschap eindigt hiermee 

dus niet. 

Directiestructuur                                            

De Hervormde Schoolvereniging werkt met 

een directiestructuur waarbij er een 

algemeen directeur is en op elke school een 

directeur. De algemeen directeur heeft met 

regelmaat overleg met de directeur over de 

gang van zaken binnen de school. Verder 

neemt de directeur deel aan het 

directieoverleg met alle directeuren van de 

HSN.  

Managementstructuur van de school          

In het basisonderwijs spreekt men als het 

gaat over de leeftijdsverdeling van de 

kinderen over drie ‘bouwen’: de onderbouw 

(groep 1 en 2) , middenbouw (groep 3, 4 en 

5)  en de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). 

In verband met de grootte van onze school 

heeft elke bouw een eigen coördinator. 

Regelmatig is er overleg tussen de directeur, 

de bouwcoördinatoren en de interne 

begeleiders. Samen vormen zij het 

‘managementteam’. Naast de algemene 

personeelsvergaderingen zijn er aparte 

bouwvergaderingen, zodat er in kleinere 

groepen over schoolzaken of specifieke 

bouwzaken doorgepraat kan worden, en 

beleid kan worden voorbereid. 

Ouderbijdrage                                                

Aan het begin van elk nieuw schooljaar wordt 

aan de ouders een ouderbijdrage gevraagd. 

Deze bijdrage is op basis van vrijwilligheid. 

De bijdrage is als volgt vastgesteld:  

- ouders met 1 schoolkind € 30,-  

- ouders met 2 schoolkinderen € 50,-  

- ouders met 3 of meer kinderen € 65,-  

 

Het geld wordt besteed aan allerlei nuttige 

en leuke zaken in en om de school, zoals 

schoolreis, schoolkamp, diverse festiviteiten, 

kortom schoolzaken die buiten de 

overheidsvergoeding vallen.  Via de 

nieuwsbrief wordt u aan het begin van het 

schooljaar gevraagd het bedrag over te 

maken naar de schoolrekening. 

 

Schoolverzekering  

De school heeft via de Besturenraad een 

collectieve ongevallenverzekering afgesloten. 

Hierdoor zijn alle kinderen op school, 

onderweg naar en van school (1 uur heen en 

1 uur terug) en tijdens de schoolactiviteiten 

verzekerd. Deze verzekering is alleen van 

toepassing bij lichamelijk letsel en in een 

aantal gevallen moet eerst een beroep 

worden gedaan op uw eigen 

ziektekostenverzekering. Schade aan 

materiële dingen, zoals brillen, kleding en 

vervoermiddelen zijn niet meeverzekerd. Bij 

materiële schade die ontstaat door kinderen 

is er alleen verhaal mogelijk bij de ouders 

van het kind dat de schade heeft 
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veroorzaakt. In deze gevallen kunnen de 

aansprakelijke ouders gebruik maken van 

hun WA-verzekering. 

Bij autoritten die u maakt voor school is uw 

eigen auto- en/of inzittende verzekering van 

toepassing.  

 

Aanmelden  

U kunt uw zoon of dochter aanmelden door 

het aanmeldingsformulier in te vullen. Hierbij 

moet een kopie worden toegevoegd van een 

door de overheid afgegeven document 

waarop het Burgerservicenummer van uw 

kind staat vermeld. Het uitschrijfbewijs van 

de voorgaande school waarop dit nummer 

staat vermeld is ook toereikend. Het 

aanmeldingsformulier is verkrijgbaar op 

school of via de website www.rehoboth.hsn-

scholen.nl.  

 

Toelating  

De Rehobothschool valt onder het bevoegd 

gezag van de Hervormde Schoolvereniging te 

Nijkerk. De school hanteert een 

opentoelatingsbeleid, dat wil zeggen dat niet 

alleen kinderen van ouders die bij een kerk 

zijn aangesloten kunnen worden aangemeld. 

Ook kinderen van niet kerkelijk meelevende 

ouders en van ouders die niet tot een 

kerkgenootschap behoren worden 

toegelaten. Hierbij geldt dat in het 

toelatingsgesprek, vooraf, duidelijk wordt 

gemaakt dat wij van deze ouders verwachten 

dat zij de gewoonten en regels van onze 

school respecteren en hun kinderen mee 

laten doen aan alle activiteiten die in het 

kader van christelijk onderwijs gebruikelijk 

zijn. 

 

Gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR)  

Naast de schoolgebonden MR bestaat er een 

gemeenschappelijke MR (GMR) voor de 

hervormde scholen. Vanuit de MR van de 

Rehobothschool hebben een ouder en een 

leerkracht zitting in deze GMR. In de GMR 

worden zaken besproken die alle scholen van 

de vereniging aangaan en dus meer op 

verenigings- en bestuursniveau liggen, zoals 

bv. het personeelsbeleidsplan en het bestuur 

formatieplan. 

Medezeggenschapsraad (MR)  

 

De MR is een overlegorgaan van leerkrachten 

en ouders van één school enerzijds en het 

bestuur anderzijds. Dit is dus hét orgaan om 

de specifieke belangen van de betreffende 

school te behartigen. 

a. Er zijn nogal wat voorgenomen besluiten 

van het bestuur die eerst de MR dienen te 

passeren, alvorens het bestuur deze kan 

uitvoeren (dit heeft te maken met het 

instemming- of adviesrecht; zie MR-

reglement). Het gaat hierbij bijvoorbeeld 

om Schoolgids 2015-2016 

personeelsmutaties, schoolgrenzen, 

fusies, de begroting en vele andere 

organisatorische zaken en beleidszaken.  

b. Via bladen, nota‘s en voorlichtingsdagen 

houdt de MR zich op de hoogte van de 

landelijke ontwikkelingen en krijgt ze 

informatie over wat men als MR in de 

praktijk kan doen.  

c. Ook bij de dagelijkse gang van zaken op 

school is de MR betrokken. Gevraagd en 

ongevraagd advies wordt door de 

leerkrachten zeer op prijs gesteld.  

Samenstelling van de 

Medezeggenschapsraad 

De MR bestaat uit acht personen, te weten 

vier ouders (oudergeleding) en vier 

leerkrachten (personeelsgeleding). De 

directeur is als adviseur aanwezig. 

Zittingstermijn in de Medezeggenschapsraad 

Elk jaar worden er verkiezingen gehouden. 

Dan treedt 1/3 deel van de MR af. De 

zittingsduur voor één periode is dan ook drie 

jaar. 

http://www.rehoboth.hsn-scholen.nl/
http://www.rehoboth.hsn-scholen.nl/
http://rehoboth.hsn-scholen.nl/mr/algemeen/
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Gedrag- en Kledingcode – kern van het 

HSN-beleid  

De HSN verwacht: van leerkrachten en 

stagiaires dat zij uit eigen overtuiging vorm 

geven aan het onderwijs bij een school van 

de vereniging. Leerkrachten en stagiaires in 

onderwijssituaties hebben zowel in 

pedagogisch als in maatschappelijk opzicht 

een voorbeeldfunctie naar kinderen toe. Zij 

zijn het gezicht van de HSN en de school 

waaraan zij verbonden zijn. In die zin zijn zij 

representatief in contacten met stakeholders. 

Vanuit dat perspectief is het goed afspraken 

te maken over representativiteit, waaronder 

kleding, die hierbij past.  

Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat 

zij ervoor zorgen dat hun kinderen er 

verzorgd uitzien en geen uiterlijke 

kenmerken hebben die op gespannen voet 

staan met het aan hen (op het 

aanmeldingsformulier) gevraagde respect 

voor de grondslag en identiteit van de HSN.  

De HSN realiseert zich dat er altijd een 

subjectieve speelruimte is die voor meerdere 

uitleg vatbaar is. HSN zal in die gevallen het 

gesprek aangaan. Het toepassen van 

maatregelen wordt niet bindend 

voorgeschreven, maar wordt naar bevinding 

gedaan door de directie van de school, zulks 

in overleg met de algemeen directeur die 

optreedt namens het bestuur.   

Het volledige document is desgewenst 

verkrijgbaar bij de directie van de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst uit groep7 
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Dag en schooltijden  

Vakantiedagen 

Het Ministerie van OC en W stelt landelijk de 

data van de zomervakanties vast. Ook geeft 

men een richtlijn voor de overige vakanties, 

behalve rondom Pasen en Pinksteren.  

Wij hanteren de door de overheid 

vastgestelde vakanties. De  vakantiedata 

worden vroegtijdig vermeld in de 

nieuwsbrief, onder de rubriek 

‘activiteitenkalender’. Daar staan tevens alle 

data vermeld die voor u van belang zijn. 

Groep 1: 

Alle morgens school van 8.30 tot 11.45 uur, 

alleen op woensdagmorgen school tot 12.15 

uur. Maandagmiddag en donderdagmiddag 

school van 13.00 tot 15.15 uur 

Groep 2 t/m 4: 

Alle morgens school van 8.30 tot 11.45 uur, 

alleen op woensdagmorgen school tot 12.15 

uur. Maandag-, dinsdag- en 

donderdagmiddag school van 13.00 tot 15.15 

uur 

Groep 5 t/m 8: 

Alle morgens school van 8.30 tot 11.45 uur, 

alleen op woensdagmorgen school tot 12.15 

uur.  Maandag-, dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmiddag school van 13.00 tot 15.15 

uur 

Leerplicht en extra vrije dagen 

Het komt voor dat ouders een verzoek doen 

voor extra vrije dagen of voor vakanties 

buiten het vakantierooster. In principe kan 

hiervoor geen toestemming verleend worden. 

Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen 

over de rechten en plichten die u heeft, 

zetten we ze op een rijtje: 

- Kinderen van vier jaar zijn nog NIET 

leerplichtig. U kunt daarom in 

voorkomende gevallen  volstaan met een 

mededeling over eventuele afwezigheid. 

Wij vragen u wel zuinig met dit  recht om 

te gaan. Vierjarigen gaan al een aantal 

uren per week minder naar school. 

- Kinderen vanaf 5 jaar zijn volgens de wet 

leerplichtig en moeten daarom de school 

op de door de school vastgestelde tijden 

bezoeken. Wettelijk is wel geregeld dat 

kinderen van 5  jaar maximaal 5 uur per 

week thuis gehouden mogen worden. 

Deze mogelijkheid tot vrijstelling  is 

uitsluitend bedoeld om overbelasting van 

uw kind te voorkomen. 

- Voor bijna alle andere gevallen heeft u bij 

afwezigheid van uw kind toestemming 

nodig  van de directeur van de school. De 

directeur kan in geval van ‘gewichtige 

omstandigheden’ toestemming geven tot 

maximaal tien dagen verzuim per 

schooljaar. Onder deze  gewichtige 

omstandigheden vallen bijvoorbeeld 

jubileum, huwelijksfeest en begrafenis.    

Voor dit soort gelegenheden wordt altijd 

verlof verleend. U kunt volstaan met een   

verzoek/mededeling aan school.  Ook 

vakantieverlof buiten de schoolvakanties 

kan onder deze ‘gewichtige omstandig  

heden’ vallen. Als iemand vanwege zijn of 

haar werkzaamheden niet in de 

zomervakantie   met het gezin weg kan, 

dan mag een beroep op deze regeling 

worden gedaan. Er moet  echter aan een 

aantal voorwaarden zijn voldaan: 

1. Er dient een schriftelijke verklaring van 

de werkgever te zijn, waarin deze 

bevestigt dat de betreffende ouder 

gedurende de zomervakantie vanwege 

de aard van het beroep niet gemist kan 

worden;  
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2. De vrije dagen mogen niet vallen in de 

eerste twee weken van het nieuwe 

schooljaar. 

 

Verzoeken om vrij voor een 

wintersportvakantie, een lang weekend of 

midweek in een  bungalowpark voldoen niet 

aan deze voorwaarden. De directies van de 

Nijkerkse basisscholen hebben in overleg 

met de leerplichtambtenaar van de 

Gemeente Nijkerk  afgesproken dat 

ongeoorloofd schoolverzuim aan de 

leerplichtambtenaar wordt gemeld. Deze kan 

een proces-verbaal opmaken, waarmee een 

boete geriskeerd wordt. Echter:    Wij gaan 

wat menselijk met de wet om, dus bij twijfel 

over een al dan niet ‘gewichtige    

omstandigheid’ neemt u natuurlijk altijd 

contact op met school.    Alle verzoeken om 

vrije dagen of dagdelen lopen via de directie. 

Schoolaanwezigheid                                              

Als uw kind verhinderd is op school te komen 

door ziekte of  door welke andere oorzaak 

dan ook, willen wij dat op school graag 

weten. Belt u, indien mogelijk, vóór 

schooltijd. Wanneer wij niets horen, is de 

kans groot dat u vanuit school wordt 

opgebeld. Er kan immers onderweg iets 

gebeurd zijn… 

Ziekenhuisopname 

Bij langdurige ziekte thuis of opname in het 

ziekenhuis van uw kind, wordt vanuit school 

voor begeleiding gezorgd. In overleg met de 

leerkracht  en/of coördinator zorgbreedte 

wordt een lesprogramma gemaakt, zodat uw 

kind zoveel mogelijk kan ‘bijblijven’. 

Toelating, schorsing, verwijdering van 

leerlingen 

De wettelijke regels met betrekking tot 

toelating, schorsing en verwijdering zijn 

beschreven in Artikel 40 van de Wet op het 

Primair Onderwijs (WPO) 

Toelating                                                     

Onze school is aangesloten bij de Hervormde 

Schoolvereniging te Nijkerk (zie het stukje 

over de Hervormde Schoolvereniging aan het 

begin van deze schoolgids). Er worden echter 

ook kinderen toegelaten van ouders die 

behoren tot een ander kerkgenootschap, of 

ouders die niet tot een kerkgenootschap 

behoren. Wij verwachten wel van alle ouders 

dat zij de gewoonten en regels van onze 

school  respecteren en hun kinderen in alle 

opzichten laten meedoen aan vooral zaken 

als gebed, Bijbelles en het leren van psalmen 

en liederen.  Van alle leerlingen wordt 

verwacht dat zij meedoen aan de activiteiten 

van het lesrooster.  Natuurlijk kunnen wij in 

een gesprek ook uw vragen op dit punt 

beantwoorden. 

Schorsing                                                

Bij herhaaldelijk ernstig wangedrag, of als 

het gedrag van uw kind zodanig is dat het 

welzijn van andere kinderen in gevaar komt, 

kan de directie in het uiterste geval een 

leerling schorsen. De directeur informeert de 

ouders van de leerling schriftelijk over: 

- reden en duur van de schorsing 

- mogelijkheid van bezwaar en de wijze 

waarop dit kenbaar gemaakt kan worden. 

 

Bij schorsing van meer dan één dag is de 

directie verplicht ook de Inspectie van het 

Onderwijs in kennis te stellen. Bovendien 

wordt de leerplichtambtenaar ter 

kennisgeving geïnformeerd. 

Verwijdering                                         

Voor verwijdering moet er toestemming zijn 

van het bevoegd gezag (het bestuur of een 

functionaris die namens het bestuur 

handelt). Het bevoegd gezag hoort de 

betrokken groepsleraar. Definitieve 

verwijdering kan pas plaatsvinden indien een 

andere school is gevonden waar de 

betreffende leerling geplaatst kan worden. 

Indien aantoonbaar gedurende 8 weken 

zonder succes is gezocht naar een andere 

school, kan tot definitieve verwijdering 

worden overgegaan. Uiteraard hopen we op 

onze school dergelijke procedures niet mee 

te hoeven maken. 
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Kunst groep 5, een gedeelte van De Nachtwacht, van 

Rembrandt van Rijn 

 

 

 

Vertrek, onderwijskundig rapport 

Bij tussentijds vertrek, bv. door verhuizing, 

wordt door onze school een onderwijskundig 

rapport opgesteld dat wordt meegegeven 

naar de volgende school. Uiteraard zijn we 

steeds bereid om ook mondeling informatie 

te geven aan de nieuwe school. De 

schoolverlaters in groep 8 krijgen een 

onderwijskundig rapport mee naar het 

voortgezet onderwijs. Ook de aanmelding bij 

de school van uw keuze wordt door ons 

verzorgd 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst door groep 8 
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Ouderbetrokkenheid 

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een 

goede samenwerking tussen school en 

ouders. Ouderbetrokkenheid is daarom een 

niet vrijblijvende en gelijkwaardige 

samenwerking tussen ouders en school. 

Vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid werken zij (de school) 

aan de ontwikkeling van het kind (de 

leerling). Ouderbetrokkenheid beoogt slechts 

één ding: een optimale ontwikkeling en 

omgeving  voor het kind/de leerling, de 

ouders en de school.  

Ouderinformatie 

Open morgens en informatie-avonden 

In groep 1 en 2 krijgen de ouders de 

gelegenheid om een ochtend de lessen bij te 

wonen in de groep van hun kind (open 

morgen), terwijl voor de overige groepen in 

een van de eerste schoolweken een 

informatie-avond belegd wordt. 

Spreekavonden en ouderbezoek          

Drie maal per jaar wordt er een 

spreekmiddag /avond georganiseerd, waarop 

de ouders met de leerkracht het werk van de 

kinderen kunnen bespreken. In november is 

er een spreekmiddag/avond over 

tussentijdse vorderingen, in februari en juli 

over het rapport. De dag voor de 

spreekavond krijgen de kinderen hun digitaal 

rapport mee naar huis. Daarnaast is er aan 

het begin van het jaar een contactmoment 

waarop u uw kind voorstelt aan de 

leerkracht. Op andere momenten is er 

natuurlijk ook altijd een gesprek met de 

leerkracht mogelijk. De leerkrachten van 

groep 1 en 2 leggen huisbezoek af bij de 

leerlingen. Het persoonlijke contact krijgt 

daardoor een extra dimensie en werkt 

duidelijk ten gunste van de relatie leerkracht 

- kind. Met de leerkrachten van groep 8 kunt 

u desgewenst een afspraak maken. Op deze 

manier kan er, zeker als het gaat om het 

kiezen van een school voor voortgezet 

onderwijs, vaker met de leerkracht overlegd 

worden.  

Ouderparticipatie 

U zult merken dat naast de contacten 

rondom het ‘welbevinden’ van uw kind nog 

vele andere ‘ontmoetingen’ met school 

kunnen plaatsvinden, namelijk tijdens 

vieringen, acties, in de vorm van ouderhulp, 

projectavond, enz. Voor veel activiteit vragen 

wij uw hulp; meehelpen bij een excursie, 

schoonmaken, luizencontrole enz. 

Ouderbetrokkenheid 

Spreekuur directie 

Elke maandagavond (behalve in de 

schoolvakanties) houdt de directeur of één 

van de bouwcoördinatoren spreekuur van 

18.45 tot 19.45 uur. De directie stelt het op 

prijs wanneer u van te voren even aangeeft 

wanneer u komt.  

Medewerking ouders gevraagd 

Wanneer u de schoolgids leest, krijgt u een 

beeld van wat wij als school u en uw 

kind(eren) te bieden hebben. Een 

schoolkeuze is vaak een weloverwogen 

beslissing. Daarom kijkt u als ouder(s) naar 

die aspecten die u belangrijk vindt. Wij als 

school dragen er zorg voor dat uw kind zich 

kan ontwikkelen in een goed pedagogisch 

klimaat. Daar kan en mag u ons op 

aanspreken. Echter dat klimaat creëren we 

met elkaar: wij als personeel, de leerlingen, 

maar ook u als ouder(s). Wij hechten grote 

waarde aan een goede samenspraak tussen 

school en thuis. Zeker als een kind extra 

aandacht en hulp nodig heeft. Dit noemen 
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wij ouderbetrokkenheid. De geboden hulp 

heeft dan vaak meer effect. Vandaar dat wij 

als school, naast datgene wat we u te bieden 

hebben, ook rekenen op uw steun/ 

medewerking. 

Voor de groepen 1 en 2 is het belangrijk dat 

ouders regelmatig met hun kind(eren) lezen 

of voorlezen en de verhalen ook terugvragen. 

Om de taalontwikkeling van de kleuters te 

stimuleren, krijgen de kinderen van groep 1 

en 2 van tijd tot tijd een verteltas mee. Een 

verteltas bevat meestal een prentenboek, 

een werkblad, een informatief boekje en een 

stuk speelgoed. De verteltas wordt 

meegegeven op maandag en het is de 

bedoeling dat deze op vrijdag weer meekomt 

naar school. Van de ouders wordt gevraagd 

met hun kind de boekjes te lezen, daarover 

te praten, er vragen over te stellen enz. ook 

kunt u met uw kind het werkblad of de 

kleurplaat maken. 

In de groepen 3 t/m 5 vragen we ouders 

thuis met hun kind(eren) te lezen wanneer 

het leesproces niet voldoende op gang komt 

of vordert. We organiseren daarvoor een 

informatieavond waar leesoefeningen worden 

besproken. De kinderen krijgen een speciaal 

leesmapje mee naar huis en mogen boekjes 

lenen uit de bibliotheek. 

In de groepen 6 t/ 8 krijgen de kinderen 

huiswerk mee. Ook hiervoor vragen we uw 

medewerking als ouders om samen met uw 

kind te oefenen of te overhoren. 

Bij gedragsproblemen hebben we gesprekken 

met ouders en kan het voorkomen dat we 

doorverwijzen naar het Gebiedsteam. 

Informatievoorziening gescheiden 

ouders  

Wanneer ouders gescheiden leven of gaan 

scheiden, biedt de wet ons als school een 

duidelijke richtlijn wat betreft 

informatieverstrekking aan ouders. De school 

is verplicht beide ouders op gelijke wijze te 

informeren, tenzij een gerechtelijke uitspraak 

hier in strijd mee is. Dus ook de ouder, die 

niet met het ouderlijk gezag is belast heeft 

recht op informatie. De positie van beide 

ouders is dus gelijk.  

Onze werkwijze is als volgt:  

De school verstrekt informatie van o.a. 

rapporten en nieuwsbrieven aan de ouder 

waar het kind woont. De ouder dient de 

informatie door te geven aan de andere 

ouder. Desgevraagd, in uitzonderlijke 

situaties, geven wij de informatie direct aan 

de ouder, waar het kind niet woonachtig is.  

Als het verstrekken van informatie aan één 

van beide ouders niet is toegestaan (bijv. via 

een gerechtelijke uitspraak), moet het 

schriftelijk bewijs hiervan aan de directies 

worden overlegd. Een verdere uitwerking 

staat in het protocol ‘gescheiden ouders’ dat 

op school verkrijgbaar is. 

Oudercommissie 

We hebben gelukkig de hulp van een actieve 

oudercommissie, die op haar beurt via 

opgavenlijsten ook weer andere ouders bij 

het schoolgebeuren betrekt. Steeds hebben 

twee teamleden zitting in de 

oudercommissie, zodat een goed overleg 

plaatsvindt en de oudercommissie 

daadwerkelijk meedenkt, mee organiseert en 

meewerkt. Het reglement waarin onder meer 

de verkiezingsprocedure en de functie van de 

oudercommissie wordt beschreven, ligt ter 

inzage in school.  

Bijzondere bijstand, ook iets voor u? 

De gemeente Nijkerk heeft de scholen 

gevraagd om de mogelijkheid om bijzondere 

bijstand aan te vragen onder uw aandacht te 

brengen. 

De ervaring van de gemeente is namelijk dat 

veel mensen niet op de hoogte zijn van deze 

mogelijkheid. Deze mogelijkheid heeft 

uiteraard alles te maken met de hoogte van 

uw inkomen of uitkering en uw eigen 

vermogen. 

Mocht u hier meer over willen weten: de 

publiekswinkel van het stadhuis kan u hier 

alles over vertellen. Tel.nr.033-2472222 
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Alleen voor sport, cultuur en vorming kan dit 

al oplopen tot een bedrag van € 150 per 

gezinslid per kalender jaar. De moeite waard 

om hiernaar te informeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taalsteunpunt 

Elke woensdagmorgen is er op school een 

taalsteunpunt. 

Door middel van ouders/deelnemers  wil het 

Taalsteunpunt gezinnen bereiken waarvan de 

ouders laaggeletterd zijn of de Nederlandse 

taal niet spreken. De kinderen zitten op 

school terwijl hun ouders taalondersteuning 

krijgen.  Kinderen van 0 – 4 jaar worden 

meegenomen tijdens de taallessen, en 

krijgen begeleiding (VVE). Tijdens de lessen 

worden de nieuwsbrieven gelezen, alsmede 

andere relevante leesstukken van de school.  

Zo wordt de betrokkenheid bij school 

verhoogd en andersom. Daarnaast willen we 

een sociale context creëren waar ouders 

elkaar informeren over allerlei 

(opvoedkundige) vraagstukken.  

Meer info bij Fatima Laghmouchi 

laghmouchi.f@live.nl      en 

Henriëtte ten Napel 

docentehenriette@hotmail.nl  

Kunst taalsteunpunt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst van groep 6 

mailto:laghmouchi.f@live.nl
mailto:docentehenriette@hotmail.nl
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Elk kind naar school 

Wanneer mag uw kind naar school? 

Kinderen die in juni t/m september 4 jaar 

worden, komen direct na de zomervakantie 

op school. Door het jaar heen komen de 

kinderen in principe op de dag nadat ze 4 

jaar geworden zijn, uitgezonderd de kinderen 

die in december  en mei jarig zijn. De 

decemberkinderen komen direct na de 

kerstvakantie. De kinderen die in mei jarig 

zijn mogen de lopende cursus nog komen, 

als de groep het aantal van 25 nog niet heeft 

bereikt. Is dit wel het geval dan komen de 

mei kinderen na de zomervakantie. 

Als er na de kerstvakantie een nieuwe groep 

gestart wordt, zullen de kinderen die in 

december en januari jarig zijn als één groep 

beginnen. Als dit niet het geval is stromen 

alle leerlingen in de bestaande groepen 1. Als 

deze groepen het aantal van 25 leerlingen 

bereikt hebben, komen de volgende 

leerlingen in principe niet op woensdag.  

Een paar weken voordat uw kind 4 jaar 

wordt, krijgt het een kaart waarop 

aangegeven staat wanneer het op school 

mag komen. Ook staat erop vermeld 

wanneer het mag komen kennismaken. Uw 

kind mag dan ongeveer anderhalf uur komen 

kijken, wat er zoal gebeurt in de groep, zoals 

een werkles, eten en drinken en buiten 

spelen 

Voor die tijd moet er een 

kennismakingsvragenlijst ingevuld worden. 

Deze lijst sturen we ongeveer 4 maanden 

voordat het kind op school komt op. Indien 

gewenst volgt er een gesprek met de Interne 

Begeleider. 

De basisschoolperiode:  in vogelvlucht 

door de groepen 

Groep 1 en 2 

Dagindeling 

's Morgens beginnen we in de kring met een 

klassengesprek, gevolgd door de Bijbelles. 

Na het zingen, bidden en vertellen gaan we 

‘werken’ of buiten spelen. Om ongeveer 

kwart over tien eten en drinken we. 

Afhankelijk van de activiteit voor het eten en 

drinken, gaan we hierna ‘werken’ of buiten 

spelen (bij slecht weer spelen we in het 

speellokaal). Voor we naar huis gaan krijgen 

we nog de muzikale vorming  een 

taalactiviteit of een reken/wiskundeactiviteit. 

‘s Middags beginnen we weer in de kring met 

het zingen van Bijbelliederen, gevolgd door 

spelen of ‘werken’. Ook ‘s middags is er 

ruimte voor taalontwikkeling of muzikale 

vorming. Aan het einde van de middag 

sluiten we met elkaar de dag af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst groep 1”Rock en Roll” 

Uitgangspunten                                               

Bij de activiteiten wordt gewerkt vanuit 

‘leerlijnen’ zodat de kinderen een aanbod van 
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activiteiten krijgen dat alle aspecten van hun 

ontwikkeling omvat. Om ons onderwijs zo 

betekenisvol mogelijk te maken voor 

kinderen en aan te sluiten bij de beleving, 

leeftijd, niveau  en beginsituatie werken we 

naast de vaste thema’s (bijv. sinterklaas, 

kerst) in iedere groep met eigen thema’s. De 

persoonlijkheidsontwikkeling van het kind 

vinden we naast het aanleren van specifieke 

kennis en vaardigheden van groot belang. 

Daarbij denken we o.a. aan: samen spelen 

en werken, actief zijn en initiatieven nemen, 

uiten en vormgeven, zelfstandigheid, 

redeneren en problemen oplossen en 

reflecteren. Bij binnenkomst in groep 1 ligt 

het accent op de persoonsontwikkeling van 

het kind. In de loop van de schooljaren 

verschuift dit naar het aanleren van 

specifieke kennis en vaardigheden, waarbij 

de structurele aandacht voor de 

persoonsontwikkeling blijft.  

We hebben aandacht voor de verschillen 

tussen kinderen en willen in ons onderwijs 

hiermee rekening houden. Inrichten van een 

rijke leeromgeving, kennis van de 

ontwikkeling van het jonge kind, observeren 

en stimuleren zijn bij ons belangrijke 

aspecten. 

We maken gebruik van de 5 impulsen: 

1. Samen oriënteren op de activiteit 

2. Verbeteren en verdiepen van de 

activiteit 

3. Verbreden naar anderen activiteiten 

4. Toevoegen van nieuwe 

handelingsmogelijkheden 

5. Reflecteren met de kinderen 

Spel 

Een jong kind leert door te spelen. Spelen 

neemt daarom een grote plaats in in ons 

onderwijs. Spelen = leren. Spelen is actief 

bezig zijn, daarom gaan we uit van 

activiteiten: spelact, constructieve- en 

beeldende act., lees-schrijfact., gespreks-en 

kringact., reken-en wiskundeact. 

Spelactiviteiten en leeractiviteiten moeten 

met elkaar verbonden zijn. 

We vinden het belangrijk dat kinderen 

intensief en betrokken spelen. Regelmatig 

richten we samen met de kinderen een 

themahoek in of voegen we materiaal toe in 

een hoek om het spel te verrijken. 

Bijbelles                                                         

We willen de kinderen in aanraking brengen 

met de boodschap van de Bijbel door samen 

eerbiedig te luisteren naar de stem van God, 

zoals die in Zijn Woord tot ons komt. We 

volgen hierbij een vast bijbelrooster. De 

kinderen leren liedjes, die aansluiten bij de 

vertellingen.  

Het gebed neemt ook een belangrijke plaats 

in. Bidden moet je, net als alles, leren. De 

kinderen nemen na verloop van tijd actief 

deel aan het gebed. Belangrijk is hierbij de 

houding van de groep en van de leerkracht. 

Het is fijn als het geloof van de ouders en de 

leerkracht voor de kinderen een stimulerend 

voorbeeld vormt. 

Beeldend werken                                                

Concreet betekent dit voor het beeldend 

werken: Met regelmaat samen met de 

kinderen uitdenken wat er gemaakt kan 

worden bij het thema (vergroot de motivatie, 

betrokkenheid). De leerkracht maakt hieruit 

een keuze waarbij rekening wordt gehouden 

met vaardigheden en technieken die 

aangeboden moeten worden. Uit deze 

geselecteerde werkjes mogen de kinderen 

kiezen: hoeveel ze er maken (leerkracht stelt 

minimum vast) en wanneer ze het werkje 

maken (bijv. 2 werkjes in 5 dagen). Dit 

wordt visueel gemaakt d.m.v. een planbord 

waarop de werkjeshangen en de kinderen 

met gekleurde magneetjes aangeven welk 

werkje of hoek ze kiezen. In de keuzes voor 

de kinderen vinden we het belangrijk 

rekening te houden met de 

verantwoordelijkheden die het kind aankan. 

Naast deze keuze zijn er ook momenten 

waarop een kind verplicht iets moet maken, 

omdat de leerkracht daarbij een bepaald doel 

voor ogen heeft. Tijdens het spelen in de 

hoeken heeft het kind een vrije keuze in wat 

het maakt, bijv. in de knutselhoek, kleihoek 

of het verfbord. 
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Taal-leesactiviteiten 

Geletterdheid begint niet in groep 3, maar al 

in groep 1. 

We gaan uit van interactief taalonderwijs: 

betekenisvol leren, sociaal leren en 

strategisch leren. Dat houdt in dat we de 

kinderen op een actieve manier laten leren, 

dat we interactieve werkvormen gebruiken 

en dat er gewerkt wordt met grote en kleine 

kringen. Kinderen leren taal vooral in het 

gebruik met anderen en ook door de taal zelf 

tot onderwerp van gesprek te maken. 

We schenken structureel en systematisch 

aandacht aan de 3 domeinen van taal: 

 mondelinge communicatie  

 woordenschat  

 beginnende geletterdheid. 

De taal-leesactiviteiten bieden we aan in 

betekenisvolle contexten, d.w.z. dat we 

aansluiten bij de beleving van de kinderen en 

het onderwerp/thema wat op dat moment 

leeft in de groep. In plaats van methodes of 

programma’s kiezen wij voor het werken met 

routines (De Leessleutel) en bronnenboeken. 

We gebruiken de volgende basisroutines: 

beeldwoordenveld, interactief voorlezen, 

boekenrek, thematafel, taalpoppen, 

lettermuur, die ieder thema terugkomen. 

Afhankelijk van het onderwerp, de 

belangstelling of de ontwikkeling van 

kinderen maken we daarnaast een keuze uit 

de routines: werken met werkteksten, 

nieuwsbord, werken met pictogrammen, 

verteltafel, wenskist, schrijfmodellen. 

Reken / wiskundeactiviteiten 

Evenals bij de taal-leesactiviteiten is ons 

uitgangspunt de betekenisvolle situatie, dus 

de activiteiten / het spelen van de kinderen 

zelf. Kinderen doen dan veelal onbewust 

ervaringen op. Door met materiaal te 

handelen, te experimenteren maken 

kinderen zich begrippen, vormen, richtingen, 

tellen, enz. eigen. 

Naast de spontane momenten tijdens het 

spelen en werken van de kinderen komen 

reken-wiskundige activiteiten voor tijdens 

uitgelokte activiteiten in de kring of hoeken 

en in thematische activiteiten. 

De tussendoelen van de 4 domeinen: 

tellen/getalbegrip, meten, meetkunde en tijd 

hanteren we als leerlijn. 

Vroeg Engels 

Op de Rehobothschool hebben we een 

doorlopende leerlijn Engels van groep 1 t/m 

8. Dat houdt in dat er in elke groep 

gestructureerd Engels wordt gegeven. 

Vroeg-Engels in onderbouw:                            

Omdat betekenisgeving, betrokkenheid en 

spel centraal staan in ons onderwijs 

integreren we vroeg Engels op een 

natuurlijke wijze in ons thematische 

onderwijsaanbod. Vroeg Engels komt dus bij 

elk thema op verschillende manieren aan de 

orde. Denk hier aan een vertelles, een 

rekenles, liedjes en opzegversjes, spelletjes 

en meer. Verschillende bronnenboeken, 

uitgewerkte Engelse thema’s en ook de 

methode iPockets worden gebruikt om dit te 

realiseren. 

Midden- en- bovenbouw: 

In de middenbouw volgen we de digitale 

methode iPockets en in de bovenbouw 

gebruiken we de nieuwe methode BIG 

ENGLISCH. Deze methodes zijn gericht op 

interactie en communicatie. Kinderen leren 

vooral de Engelse taal door opdrachten uit te 

voeren en de Engelse taal daarbij te 

gebruiken. Grammaticale structuren worden 

dus aangeleerd door ze in de juiste context 

te gebruiken en niet door specifieke 

grammatica- lesje 



 

23 | Pagina                                                                                                                          Werken vanuit Waarden 

                                                                                     Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerking  

Bewegingsonderwijs en kleding           

Bewegingsonderwijs is naast spel de basis 

van ons onderwijs in de groepen 1 en 2. 

Door veel te bewegen en te ervaren komen 

er verbindingen in de hersenen en rijpen de 

hersenen verder uit. Deze sensomotorische 

ontwikkeling is de basis voor alle 

ontwikkelingsgebieden. 

De kinderen hebben 1x per week een gymles 

in het speellokaal. Bij slecht weer komt het 

vaker voor. 

In het speellokaal gebruiken we o.a. ballen, 

pittenzakken, hoepels, touwen en natuurlijk 

groot materiaal: wandrek, klimrek, 

springkast enzovoort. Er zijn verschillende 

soorten spelletjes die we de kinderen leren, 

bv:-zangspelen: Twee emmertjes water 

halen, zevensprong.-tikspelen: Schipper mag 

ik overvaren. Gymkleding is niet nodig; wel 

bevelen we ‘ritmiekschoentjes’ aan: dunne, 

slappe schoentjes, met een stroeve zool 

(voorzien van de naam van uw kind). Wilt u 

ze meegeven in een stevige tas (met naam). 

We bewaren ze dan op school. 

Muzikale vorming 

Onder muzikale vorming verstaan we niet 

alleen het leren van leuke kleuterliedjes, 

maar ook het bezig zijn met en het maken 

van muziek. Vooral ook het bewegen speelt 

bij muzikale vorming een grote rol. Wat we 

zoal doen is: maat lopen, ritme klappen, 

luisteren naar verschillende geluiden (wat 

hoor je buiten) en het herkennen van 

geluiden. 

Buitenspelen 

De kinderen spelen buiten op het beschutte 

achterplein. Door de grotere ruimte kunnen 

ze zich meer uitleven dan in de klas. 

Materialen waar de kinderen buiten mee 

kunnen spelen zijn: klim- en 

klautermateriaal, karren en kruiwagens, de 

gekleurde plastic vormen, de zandbak met 

allerlei speelgoed en de schommels. 

 

 

Op weg naar het Krüller Müller museum 

 

Doorstroming leerlingen groep 1-2 

In groep 1 stromen de leerlingen op 

verschillende momenten in. Daardoor zijn er 

grote verschillen in het aantal maanden 

onderwijs wat een leerling gehad heeft bij de 

overgang van groep 1 naar groep 2. Na een 

aantal jaren de 1 januarigrens gehanteerd te 

hebben heeft de inspectie besloten dat 

scholen nu voor alle oktober / november / 

december leerlingen moeten aangegeven 

waar deze het best bij gebaat zijn. 

Wij vinden bij de overgang niet alleen de 

leeftijd van het kind bepalend, maar ook zijn 

of haar ontwikkeling. Het gehele jaar door 

volgen we de ontwikkeling m.b.v. 

observaties en signaleringen. Deze worden 3 

keer per jaar met de ouders besproken. 

Wanneer we vermoeden dat een verlenging 

in groep 1 of een voorlopige plaatsing in  

groep 2 nodig is voor het goed doorlopen van 

de verdere schoolloopbaan van het kind, 

worden de ouders hiervan (uiterlijk) in maart 

op de hoogte gesteld. In juni wordt er intern 

een besluit genomen dat bindend is. We 
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streven naar een besluit dat door iedereen 

gedragen kan worden. De praktijk leert dat 

we op grond van onze ervaring een goede 

inschatting kunnen maken over de kansen en 

risico’s van het onderwijs de komende jaren. 

Doorstroming leerlingen groep 2-3 

Wanneer op grond van observaties en 

signalering vermoed wordt dat een groep 2 

leerling (ernstige) problemen zal 

ondervinden in groep 3, stellen we ouders 

hiervan (uiterlijk) in maart op de hoogte. 

Vervolgens zal de komende maanden extra 

signalering en onderzoek plaatsvinden. Deze 

informatie wordt in juni besproken met de 

ouders. Na dat gesprek nemen we intern een 

besluit over het schoolvervolg. Dat besluit is 

bindend, maar we streven er naar ook in dit 

geval een besluit te nemen dat door iedereen 

gedragen kan worden.  

Groep 3 en 4 

De overgang van groep 2 naar groep 3 is 

best een grote verandering.  Van spelend 

leren naar leren aan een tafeltje. Leren lezen 

is het belangrijkste in groep 3. De 

leesmethode ‘De Leessleutel’ werkt net als 

de groepen 1 en 2 met thema’s. De routines 

die daarin voorkomen zijn voor de kinderen 

al bekend. Naast lezen wordt er veel 

geschreven en gerekend in groep 3. Ook 

gebeuren er veel dingen die in de 

kleutergroepen heel gewoon zijn, zoals: 

zingen, vertellen, praten in de kring, plakken 

en bewegingsonderwijs. Soms spelen we 

buiten op het voorplein. Twee keer per week 

gaan we naar Sporthal ‘Watergoor’. Dan zijn 

gemakkelijke kleren wel erg prettig en is het 

fijn als de kinderen zelf hun veters kunnen 

vastmaken. Er blijft natuurlijk ook aandacht 

voor de ‘creatieve vakken’. 

Een veel gehoorde opmerking in het begin 

van groep 3: 

‘Wat leren ze veel in zo'n korte tijd!’. 

Groep 4 

In groep 4 worden de vaardigheden zoals 

lezen, schrijven, rekenen verder 

‘uitgebouwd’. Het lezen wordt steeds meer 

begrijpend lezen, nodig voor later. Er komt 

ook wat meer tijd voor wereldoriëntatie, de 

voorbereiding op de vakken aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuuronderwijs. Soms 

moeten er thuis wat dicteewoordjes geoefend 

worden. 

Begeleiding voor het jonge kind 

In de leerjaren 1 t/m 4 proberen we zo klein 

mogelijke groepen samen te stellen. In deze 

schoolperiode wordt immers de basis gelegd 

voor later. In een kleine groep kan de 

leerkracht elk kind beter volgen en 

begeleiden. Wij maken dus een keuze voor 

niet te grote groepen. Daarnaast zijn er op 

school onderwijsassistentes aanwezig die bij 

kunnen springen. Vanaf groep 1 wordt 

nauwkeurig gesignaleerd, en worden de 

vorderingen van de kinderen onder leiding 

van de interne begeleider gezamenlijk 

besproken tijdens de groepsbesprekingen. In 

de groepen 1 t/m 4 is ook de meeste tijd 

beschikbaar voor remedial teaching. 

Gedurende de eerste schoolperiode zult u 

evenals uw kind de school steeds beter leren 

kennen. Laat uw vragen, opmerkingen of 

kritiek gerust aan ons horen! 

Groep 5 t/m 8 

Lezen en schrijven blijven nog steeds 

belangrijk, maar daarnaast komen andere 

‘vakken’ meer de orde: aardrijkskunde, 

vaderlandse geschiedenis, natuuronderwijs.  

Bij het taalonderwijs zijn er meer 

onderwerpen, zoals ‘ontleden’. Er komen 

meer ‘overhoringen’ en echte repetities. 

Langzamerhand krijgt uw kind meer 

huiswerk of soms wat extra werk over 

onderdelen die het moeilijk vindt, waardoor 

het wat meer oefenstof nodig heeft 

(afhankelijk van de vorderingen). 

In groep 7 en 8 wordt huiswerk een 

dagelijks terugkerende zaak. Het hebben van 

een agenda en een stevige schooltas is dan 

geen overbodige luxe. Zo leert uw kind zich 

voorbereiden op het voortgezet onderwijs: 

taken uitvoeren, zelf verantwoordelijkheid 

dragen, een goede werkhouding hebben, 

zelfstandig zijn, enz. In groep 7 en 8 vinden 

ook de nodige tests plaats. Deze spelen 
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naast de bevindingen van de leerkrachten 

een rol in de keuze van vervolgonderwijs. In 

groep 8 krijgt u over de schoolkeuze 

uitvoerige informatie en een weloverwogen 

advies. 

Culturele Vorming 

Op onze school vinden in groep 1 t/m 8 een 

aantal culturele activiteiten plaats. Dit kan 

zijn op het terrein van ‘cultureel erfgoed’, 

maar ook in het kader van de creatieve 

gebieden: het gebruik van beelden, taal, 

muziek, spel en beweging om gevoelens en 

ervaringen uit te drukken en daarmee te 

communiceren. Ook het leren reflecteren op 

eigen werk en dat van anderen valt 

hieronder. 

Er kunnen gastdocenten worden uitgenodigd, 

excursies worden gehouden. Een belangrijk 

aspect is het contact tussen school en de 

culturele omgeving. 

Twee teamleden zitten in de 

cultuurcommissie die op HSN-niveau veel 

activiteiten organiseert.(o.a. in 

samenwerking met Edu-art) 

Seksuele opvoeding 

Seksualiteit is een gave die God aan de mens 

gegeven heeft. Om die reden is het dus niet 

iets om geheimzinnig over te doen. 

De basis van de seksuele opvoeding ligt 

binnen het gezin. Daar krijgen ouders de 

kans om kinderen over dit onderwerp te 

vertellen. Tegelijk maakt dit het onderwijs op 

school niet zo eenvoudig. In gezinnen 

bestaat namelijk grote diversiteit in 

benadering als het gaat om de opvoeding 

rond seksualiteit. Deze diversiteit maakt het 

moeilijk om alle kinderen, op het niveau dat 

zij van huis uit hebben meegekregen, aan te 

spreken. Als leerkrachten vinden wij het 

belangrijk om op het juiste moment in te 

haken op vragen van kinderen over 

seksualiteit. Het is onze professie om 

onderwerpen over seksualiteit op de goede 

toon en in de juiste sfeer in de groep aan de 

orde te stellen. In dit onderwijs willen wij 

naar de kinderen toe vooral de ethische kant 

van seksualiteit benadrukken. Hoe heeft God 

seksualiteit in Zijn schepping bedoeld? Hoe 

ga je om met je lichaam, nú en later? Vanaf 

de cursus 2012–2013 is seksuele opvoeding 

verenigingsbreed onderdeel van het 

onderwijspakket. Hiervoor wordt de methode 

“Wonderlijk gemaakt” gebruikt. Ouders 

worden per mail geïnformeerd welk 

onderwerp er in een bepaalde week 

behandeld wordt. 

Computer ondersteunend onderwijs 

Werken met behulp van de computer is 

volledig geïntegreerd in het onderwijs- 

programma. De computer wordt ingezet voor 

aanvulling op de methode en soms als 

vervanging ervan. Bij aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuurkunde wordt de 

computer vooral gebruikt als informatiebron. 

Internet speelt daarin een belangrijke rol. 

Ook wordt de computer ingezet als medium 

om het geleerde te presenteren. Hierbij kunt 

u denken aan het maken van een werkstuk 

in Word en het maken van een presentatie in 

PowerPoint of Prezi. Op school hebben we de 

beschikking over Ipads. Het multimediale en 

interactieve karakter van de Ipad leent zich 

bij uitstek om lesstof op een andere, meer 

visuele en auditieve manier aan te reiken. 

Vanaf groep 3 en hoger beschikken alle 

lokalen over een Activbord. Dit is een digitaal 

schoolbord. Het Activbord wordt gebruikt bij 

bijna alle leersituaties. De kleutergroepen 

beschikken over een groot scherm wat 

gekoppeld is aan een computer. Er is veel 

beschikbaar via Activbord of internet die 

bepaalde lessen uit methodes ondersteunen 

of meer verdieping bieden. Kinderen die 

sterk visueel zijn aangelegd worden hierdoor 

extra aangesproken. 

Zelfstandig werken/ adaptieve 

werkvormen 

Vanaf halverwege groep 1 leren de kinderen 

om een tijdje zelfstandig te werken/spelen. 

De kleuters leren om 10 à 15 minuten zelf 

bezig te zijn zonder hulp van de juf te 

vragen. Dit wordt in de hogere groepen 

steeds verder uitgebreid.  De kinderen leren 

op deze manier om zelf probleempjes op te 
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lossen en om elkaar te helpen. De leerkracht 

kan deze tijd gebruiken om aan de 

instructietafel extra aandacht te geven aan 

kinderen die dat nodig hebben. Als de 

kinderen helemaal zelfstandig moeten 

werken staat het “verkeerslicht” op rood; bij 

oranje mogen de leerlingen fluisterend 

overleggen; groen geeft aan dat er weer hulp 

aan de leerkracht gevraagd mag worden. In 

de midden- en bovenbouw wordt ook gebruik 

gemaakt van blokjes waarmee de kinderen 

aangeven of ze hulp vragen of hulp willen 

bieden. Deze manier van werken is heel 

belangrijk bij de weektaken die de kinderen 

krijgen.  Hierbij wordt ook gebruik gemaakt 

van adaptieve werkvormen. Dat wil zeggen 

dat er uit diverse opdrachten gekozen kan 

worden die deels ook op eigen niveau 

uitgevoerd kunnen worden. De kinderen 

leren op deze manier om zelf gericht te 

kiezen. 

Materialen en opdrachten kunnen na verloop 

van tijd veranderen om steeds nieuwe 

uitdagingen aan de kinderen te bieden. We 

hanteren schoolbreed dezelfde afspraken 

m.b.t. zelfstandig werken zodat er een 

doorgaande lijn is. 

De onderwijskwaliteit 

Het onderwijsproces als geheel wordt 

regelmatig geëvalueerd in de 

teamvergaderingen. Door middel van 

klassenconsultatie, functionerings- en 

beoordelingsgesprekken wordt de kwaliteit 

van het onderwijs gecontroleerd en waar 

mogelijk verbeterd. 

Verder bewaken we de kwaliteit via 

Integraal, een programma dat gekoppeld is 

aan Parnassys. Zowel leerkrachten als 

ouders en leerlingen vullen digitaal 

vragenlijsten in om op die manier inzicht te 

krijgen of we de goede dingen doen en of we 

die dingen ook goed doen. Tevens levert de 

toetsing van leerlingen gegevens op om 

onderwijsprogramma’s aan te passen qua 

onderwijstijd of inhoud. In het kader van 

kwaliteitsverbetering wordt er van de 

leerkrachten gevraagd een persoonlijk 

ontwikkelingsplan (POP) op te stellen. 

De resultaten van ons onderwijs 

Wij streven ernaar de ontwikkeling van elk 

kind zo nauwkeurig mogelijk in beeld te 

hebben. 

Er wordt gewerkt met signalering toetsen op 

de volgende leer- en ontwikkelingsgebieden: 

kleuterperiode:  

 totale ontwikkeling van de kleuter 

 technisch lezen 

 begrijpend lezen 

 spelling 

 rekenen/wiskunde 

 sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

De resultaten worden vastgelegd en bewaard 

in het leerlingvolgsysteem van Parnassys. 

Ieder jaar vindt overdracht plaats van alle 

relevante gegevens naar de volgende 

leerkracht. Met deze gegevens wordt 

vertrouwelijk omgegaan. De 

uitstroomgegevens zeggen niets over de 

onderwijskundige kwaliteit van de school. 

Onze leerlingen gaan naar alle vormen van 

voortgezet onderwijs. In de nieuwsbrief 

wordt ieder jaar vermeld naar welke scholen 

onze leerlingen zijn gegaan. 

 

Schoolreis, schoolkamp 

In de periode mei/juni is er schoolreis of –

kamp. De groepen 1 en 2 blijven wat dichter 

bij huis en maken een kort schoolreisje, 

waarbij alle meesters en juffen als 

begeleiding meegaan. De groepen  3 t/m 6 

gaan de hele dag op stap.   

Groep 7 gaat twee dagen op kamp naar 

Putten en groep 8 gaat drie dagen naar 

Austerlitz. Wanneer we op kamp gaan, doen 

we dat  per fiets. We slapen dan in een 

jeugdverblijf. Nadere gegevens over data, 

prijzen en bestemmingen, vervoer etc. geven 

we altijd bijtijds aan u door via de 

schoolkrant of info. 
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Activiteiten in/om school 

De school neemt deel aan allerlei activiteiten, 

zoals Veluwewandeltocht, korfbaltoernooi, 

tennis- en tafeltennistoernooi, 

handbaltoernooi, voetbaltoernooi, maar ook 

de dodenherdenking op 4 mei. 

U begrijpt dat we niet aan alles kunnen 

meedoen. Zo maken we elk jaar een 

afweging. 

Ook binnen de school vinden diverse 

activiteiten plaats: Voor alle groepen een 

sport- en speldag, het tweejaarlijkse project, 

de grote actie voor een goed doel, 

voorstellingen in het kader van kunstzinnige 

vorming, enz.   

Afscheid groep 8 

Na 8 jaar basisschool bezocht te hebben 

neemt groep 8 met een feestelijke avond 

afscheid. Er wordt meestal een musical 

opgevoerd. De kinderen worden 

toegesproken en krijgen een afscheidscadeau 

aangeboden (Bijbel met evt. bijbels 

dagboekje). 

 

Uitstroom groep 8 

 

De afgelopen 4 jaar ging gemiddeld: 

 

12  % naar de basisberoepsgerichte leerweg 

16  % naar de kaderberoepsgerichte leerweg 

17  % naar de theoretische leerweg 

12  % naar mavo / havo 

42  % naar de havo / vwo 

 

Gelet op de leerlingenpopulatie is deze 

uitstroom zeer bevredigend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 bij het Museum 
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Team en direct(i)e 

Communicatie 

Nieuwsbrief 

Gemiddeld verschijnt er één keer in de 3 

weken een nieuwsbrief met tussentijdse 

mededelingen, vakantiedata en een 

activiteitenkalender. Deze nieuwsbrief 

ontvangt u per mail. 

De nieuwsbrief en andere informatie staan 

ook op onze site: www.hsn-

scholen.nl/rehoboth 

De papieren versie wordt nog verstrekt aan 

gezinnen die geen mail kunnen ontvangen. 

Nieuws uit de groepen en foto’s van 

activiteiten vindt u eveneens op de Site en 

Facebook. 

De website/ Facebook 

Hoewel ernaar gestreefd wordt de schoolgids 

zo actueel mogelijk te houden, is het niet te 

voorkomen dat  er in de loop van het jaar 

dingen veranderen. Voor de meest actuele 

gegevens kunt u terecht op onze website: 

www.hsn-scholen.nl/rehoboth. 

Op deze website worden ook regelmatig 

foto’s van activiteiten op school geplaatst. Op 

deze foto’s staan ook uw kinderen. We 

beoordelen altijd de foto’s voor we ze op 

internet plaatsen. Mocht u een foto 

opmerken die u liever niet op de website 

ziet, wilt u dit dan kenbaar maken aan de 

leerkracht van uw kind. Dan zullen we deze 

foto zo snel mogelijk verwijderen. 

Als u absoluut niet wilt dat uw kind op de 

website komt, wilt u dit dan doorgeven aan 

de directie van de school? (Het zal overigens 

niet te voorkomen zijn dat uw kind zich 

wellicht ergens op een overzichtsfoto 

bevindt. Hiervoor vragen we uw begrip en 

toestemming) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankie Kommer           Riet van IJken 

 

 

Kunst van het Team 

Gewoonte 6 

Synergie: 1 en 1 is veel meer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsn-scholen.nl/rehoboth
http://www.hsn-scholen.nl/rehoboth
http://www.hsn-scholen.nl/rehoboth
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Elk vak heeft een doel 

Onderwijsmethoden/lespakketten 

 

Bijbelse Geschiedenis: 

- Bijbelrooster HSN (Startpunt) 

 

Nederlandse taal:  

- Ontwikkelingslijnen van SLO en CED, 

Bronnenboeken zoals: Idee, Schatkist, 

Groei, De Leessleutel, I-pockets, enz 

- Bas-programma’s (groep 1/2)  

- Beginnende geletterdheid (groep 1/2)  

- Bas gaat digitaal (gr 2)  

- Klankie (Computerprogramma gr 3)  

- STAAL, taal en spelling (groep 4 t/m 8)  

- Computerprogramma STAAL (spelling)  

Lezen: 

- De Leessleutel (aanvankelijk/technisch 

lezen) Groep 3 

- Ralphi lezen en de leeslijn                   

(voortgezet technisch lezen) 

 

Begrijpend lezen 

- Nieuwsbegrip 

Schrijven: 

- Schrijven in de basisschool 

 

Engels: 

- I-pockets voor groep 1 t/m 4  

- Big English voor gr. 5 t/m 8  

 

Rekenen: 

- Met sprongen vooruit (groep 1 t/m 4) 

- Wereld in getallen (groep 3 t/m 8)  

 

Wereldverkenning: 

- Groei  (groep 1 t/m 4)      

Aardrijkskunde:  

- Dit jaar gaan wij ons oriënteren op een 

nieuwe actuele methode 

 

Geschiedenis:  

- Brandaan (groep 5 t/m 8)  

 

Natuuronderwijs:  

- Wijzer door de natuur en techniek                

(groep 3 t/m 8)  

 

Techniek: 

- bovenstaande methode + techniektorens 

 

Burgerschap:  

- Wereldwijd geloven (groep 7/8)  

 

Verkeer 

- Afgesproken (digitale methode)  

 

Bewegingsonderwijs  

- Circuitlessen (ontwikkeld door dhr. W. 

Liefting) 

 

Tekenen:  

- Eigen leerlijn tekenen  

 

Crea-vakken : 

- Hand-/teken-/textielvaardig 

(bronnenboeken) 

 

Muziek:  

- Muziek- Vier muziek 

 

Sociaal emotionele vorming: 

- Leefstijl 

- Gedragsontwikkeling door The Leader in 

Me 

Seksuele opvoeding 

- Wonderlijk gemaakt. 



 

30 | Pagina                                                                                                                          Werken vanuit Waarden 

                                                                                     Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerking  

 

 

 

 

 

 

Regels en routines, vieringen en 

feesten 

Op de fiets naar school? 

Kinderen van ver komen op de fiets en wij 

als school dienen te zorgen voor een goede 

fietsenstalling, zodat schade aan fietsen 

voorkomen wordt. 

Maar... als er teveel fietsen komen, wordt 

dat moeilijk! Wie wel op de fiets en wie 

niet...  

Vandaar dat we met behulp van het kaartje 

achterin deze schoolgids de zaken even op 

een rijtje zetten. 

In figuur 1 ziet u het fietsloos gebied voor 

onze school. Kinderen uit dit gebied mogen 

dus niet op de fiets naar school komen. 

Natuurlijk kan er een uitzondering gemaakt 

worden, bijvoorbeeld als kinderen direct uit 

school ergens (ver weg) moeten zijn. Dan 

even aan je juf of meester vragen of je op de 

fiets mag komen deze keer... maar anders 

niet. 

Kinderen buiten dit gebied mogen wel op de 

fiets komen. We vragen uw begrip voor deze 

maatregel. Mocht iemand zich door 

bijzondere omstandigheden onrechtvaardig 

behandeld vinden, neem dan even contact op 

met school en we vinden een oplossing! 

Figuur 1 ‘fietsloos gebied’ 

Vieringen  

Gezamenlijke vieringen  

Samen met de andere scholen van de 

Hervormde Schoolvereniging wordt aan het 

begin van elk schooljaar een samenkomst 

gehouden. Deze samenkomst vindt het ene 

jaar plaats in de Grote Kerk, het andere jaar 

in de Fontein. U wordt met de kinderen 

uitgenodigd om Gods zegen voor het nieuwe 

schooljaar te vragen. Deze viering wordt 

voorbereid door een werkgroep bestaande uit 

één der Ned. Herv. Predikanten en/of de 

predikant van de Chr. Geref. kerk van 

Nijkerk of Nijkerkerveen en enkele 

teamleden van de scholen. Aan deze 

samenkomst wordt vaak een zendingsproject 

gekoppeld. 

Bid- en dankdagdiensten worden ook op deze 

wijze op een woensdagmiddag in de kerk 

gevierd.  Op school werken we in de week 

van bid- en dankdag vanuit de themamap 

van de HGJB.  De Kerk-School-Gezinsdienst 

wordt sinds 2008 door de christelijke scholen 

en kerken in Nijkerk samen georganiseerd. 

De dienst wordt voorbereid door een 

commissie bestaande uit leerkrachten en 
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predikanten en wordt gehouden op de laatste 

zondag in januari in bijna alle kerken in 

Nijkerk en Nijkerkerveen.            

Weekopening                                  

Ongeveer om de vijf weken neemt uw kind 

deel aan een gezamenlijke weekopening. 

Deze weekopeningen worden per bouw 

georganiseerd. Belangrijke onderwerpen 

worden vanuit de Bijbel benaderd, naar de 

actualiteit van nù. Er wordt gezongen, 

gebeden, verteld en ook de kinderen kunnen 

hun inbreng hebben bij voorbereiding en 

uitvoering. De weekopening is voor iedereen 

een zinvolle en leuke gebeurtenis geworden. 

Sinterklaas                                             

Elk jaar brengen Sinterklaas en Zwarte Piet 

een bezoek aan onze school. Zij bezoeken 

groep 1 t/m 4 en brengen een cadeautje mee 

(betaald uit de ouderbijdrage). In de andere 

groepen worden lootjes getrokken en 

surprises gemaakt. In deze groepen komt 

Zwarte Piet een speculaaspop uitdelen. 

Kerstfeest                                            

Groep 1 en 2 vieren het Kerstfeest 's avonds 

op school in het bijzijn van de ouders. De 

andere groepen vieren het Kerstfeest op de 

avond  voor laatste schooldag voor de 

Kerstvakantie, ieder in zijn eigen klas, waar 

het Kerstverhaal wordt verteld door de eigen 

meester of juf. Er wordt door leerlingen uit 

alle groepen gezongen, gedeclameerd, 

blokfluit gespeeld e.d. Na afloop zingen we 

met alle kinderen en ouders en andere 

belangstellenden een aantal kerstliederen op 

het plein.  

Cadeautje                                                  

Uw kleuter mag een cadeautje maken voor 

de verjaardag van papa en mama en ook bij 

geboorte, huwelijk, of ziekenhuisopname. 

Koningsspelen 

We doen mee met de koningspelen. Aan het 

begin van de dag starten we met een heerlijk 

ontbijt en een sportactiviteit met lied. 

Daarna gaan we de hele dag aan het werk 

over Oranje, het Koningshuis, 

staatsinrichting en democratie, kortom een 

educatief programma met het thema: 

Oranje! 

Eten en drinken mee naar school              

In de groepen 1 en 2 geven we de kleuters 

even tijd om iets te eten en te drinken. De 

groepen 3 t/m 8 hebben van 10.15 tot 10.30 

uur pauze, en mogen daarvoor of daarna 

inde klas wat eten en/of drinken. Graag de 

bekers, bakjes en deksels voorzien van 

naam. Tip: Als drinken geen priklimonade 

gebruiken, veel bekers gaan daarvan lekken. 

Woensdag is onze fruitdag. 

Oud-papier-acties, milieuboxen 

Uw papier en karton kunt u de hele week 

kwijt in de daarvoor bestemde containers. 

Ook in de vakanties zijn deze containers 

open. De opbrengst wordt besteed aan 

schoolzaken, ‘goede doelen’ of  extra 

uitgaven voor de school die door ons 

reguliere budget te boven gaan, zoals de 

renovatie van het scholplein. Ook bevindt 

zich in school een milieubox voor batterijen. 

Traktaties 

Gelukkig zijn veel ouders doordrongen van 

het feit dat zoet snoepgoed slecht is voor het 

gebit. Enkele suggesties waarop getrakteerd 

kan worden als uw kind jarig is:  

- fruit: appel, mandarijn, banaan 

- stukjes kaas of worst, evt. met uitjes of 

augurkjes 

- worteltjes 

- chips en andere zoutjes 

- rozijnen 

- kleine spelletjes of plakplaatjes 

U kunt bij de leerkracht informeren of er 

kinderen in de klas zijn die geen suiker of 

kleur-, geur- en smaakstoffen mogen 

hebben. 

Zendingsgeld en acties/projecten           

Iedere maandag mogen de kinderen 

zendingsgeld meebrengen. Het geld wordt 

overgemaakt naar diverse 

zendingsprojecten. In de schoolkrant wordt 

regelmatig een verantwoording  
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van de bedragen gegeven. We verzamelen 

ook gebruikte postzegels. Soms wordt door 

de hele school of door enkele groepen 

meegedaan aan een actie of project voor een 

goed doel, bv. een sponsorloop of Fancy Fair, 

de Kinderpostzegelactie of de verkoop van 

kerstkaarten. Het meedoen van de kinderen 

aan de acties of projecten is uiteraard op 

basis van vrijwilligheid. 

Sponsoring 

Met betrekking tot sponsoring voert onze 

school een wat terughoudend beleid. De 

volgende sponsoractiviteiten behoren tot de 

mogelijkheden: 

- Plaatsen van advertenties in nieuwsbrief 

door bedrijven 

 

De belangrijkste voorwaarden waaronder 

sponsoring kan plaatsvinden, zijn: 

- Inhoud  advertenties en publicaties 

mogen niet strijdig zijn met  / op 

gespannen voet staan met de identiteit 

van de HSN, zulks ter beoordeling van de 

directies. Bij het begrip ‘identiteit’ denken 

we aan de levensbeschouwelijke 

aspecten, maar ook aan de pedagogische 

aspecten. 

- Sponsoring geschiedt onder de wettelijke 

voorwaarden  

(zie bijlage Sponsoring OC en W) 

De volledige notitie Sponsoring is 

desgewenst op school ter inzage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6: Mondriaan 
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Toezicht en klachtenregeling 

De regeling 

Binnen onze school is een van de teamleden 

aangewezen als interne contactpersoon.  

Daarnaast heeft het bestuur van de 

Hervormde Schoolvereniging  in 

overeenstemming met de wettelijke 

voorschriften een (externe) onafhankelijke 

vertrouwenspersoon op bestuursniveau 

aangewezen. Ook is er een 

klachtencommissie. De klachtenregeling die 

is opgesteld, wordt gehanteerd bij ernstige 

meningsverschillen op allerlei gebied binnen 

de school. Deze klachtenregeling is alleen 

van toepassing als men met zijn klacht niet 

ergens anders terecht kan, of als de klacht 

niet naar tevredenheid is afgehandeld.  

Meldplicht 

Tenslotte heeft het bestuur een wettelijke 

Meldplicht naar de vertrouwensinspecteur 

(0900 – 1113111).  

De Meldplicht houdt in dat elke medewerker 

die kennis of een vermoeden heeft dat een 

medewerker zich schuldig maakt aan 

grensoverschrijdend gedrag verplicht is dit te 

melden bij zijn of haar leidinggevende of 

bestuurder. De bestuurder moet deze 

informatie telefonisch bij de 

Vertrouwensinspectie melden. We merken op 

dat de externe Vertrouwenspersoon deze 

Meldplicht niet heeft. 

Ook is het mogelijk om rechtstreeks het 

meldpunt vertrouwensinspecteurs te 

gebruiken. Dan gaat het met name om 

klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, 

seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld. 

De procedure 

Stel, u hebt een serieus probleem met een 

situatie op school. Het heeft de voorkeur om 

de problemen met de direct-betrokkenen zelf 

op te lossen.  

Voor het geval dat er omstandigheden zijn, 

dat het niet wenselijk of mogelijk is een 

probleem met de direct-betrokkene te 

bespreken, dan zijn er de volgende 

alternatieven.  

U kunt zich in geval van een klacht – 

eventueel via de interne contactpersoon – 

wenden tot de externe vertrouwenspersoon. 

Deze beoordeelt de situatie en verwijst bij 

concrete klachten naar bijvoorbeeld de 

directie, het bestuur of de 

klachtencommissie.  

Als een klacht bij de klachtencommissie 

ingediend wordt, dan onderzoekt de 

commissie de klacht en geeft indien nodig 

advies aan het bestuur, dat uiteindelijk een 

beslissing neemt.  

 

 

Namen en adressen 

Interne contactpersoon (binnen school): 

Dhr. C. Strijkert, Kotter 7, 3863 ER Nijkerk. 

Tel. 2458783 

 

HSN- vertrouwenspersoon (vanuit bestuur / 

schoolvereniging): 

Mevr. J. van Nieuwenhuizen - van den Berg, 

Stationsweg 16                                                

3862 CG Nijkerk                                                      

033- 2462978.  

 

 

Landelijke klachtencommissie 

Stichting GCBO 

Postbus 82324 2508EH Den Haag 

tel. 070 386 16 97 (op werkdagen van 9.30 - 

15.00 uur) 

Email: info@gcbo.nl 

 

 

Meldpunt vertrouwensinspecteur:  

 

Tel. 0900-111311 
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Opvang en leerling begeleiding 

Buiten schooltijden 

Opvang voor, tussen en naschool 

Tussenschoolse-Opvang  

(Overblijfregeling) 

Leerlingen kunnen overblijven tussen de 

morgen- en de middagschooltijd. Dit gebeurt 

in drie groepen: Groep 1 en 2, groep 3 en 4 

en groep 5 t/m 8. Voor de kleuterbouw wordt 

dit volledig verzorgd door ouders. Bij de 

andere groepen eten de kinderen o.l.v. een 

leerkracht. Vanaf 12.15 uur spelen ze o.l.v. 

een ouder. 

Om 11.45 uur verzamelen de overblijvers 

zich in het “overblijflokaal”. 

De leerkracht of een van de ouders begint 

samen met de overblijvers met gebed; er 

wordt gezamenlijk gegeten, een stukje uit 

een kinderbijbel gelezen en geëindigd om 

ongeveer 12.15 uur. Als het weer het toelaat 

wordt er daarna buiten gespeeld 

Om 12.45 begint de pleinwacht en kan de 

verantwoording overgedragen worden.  

Op woensdagochtend wordt u tussen 11.45 

en 12.15 uur in de gelegenheid gesteld 

strippenkaarten te kopen. Een strippenkaart 

van 10 kost € 15. Voor losse strips betaalt u 

€ 1,75. 

Van betaling vrijgesteld worden 

ouders/verzorgers die: 

- door de afstand genoodzaakt zijn hun 

kind(eren) te laten overblijven (in 

principe geldt dit voor kinderen die aan 

de andere kant van de snelweg wonen). 

- in plotselinge bijzondere omstandigheden 

verkeren, bv. in verband met een  

ernstige ziekte, ongevallen, overlijden, 

noodsituaties. Dit in overleg; we vinden 

het van belang dat we ‘menselijk’ met 

elkaar om blijven gaan. 

Buitenschoolse opvang  

Wij vinden het heel belangrijk dat uw kind 

gebruik kan maken van aanvullende 

dagbesteding zoals peuterschool, 

voorschoolse opvang, naschoolse opvang en 

dagopvang.  Wij streven ernaar dat deze 

opvang een meerwaarde heeft boven het 

overnemen van de zorg voor uw kind op 

momenten dat u niet thuis bent.  

Christelijke Peuterschool De Triangel.  

Telefoon 06 14 504 708,                                    

email info@peuterspeelzaaldetriangel.nl                         

http://www.peuterspeelzaaldetriangel.nl/ 

Kindcentrum Bzzzonder 

Telefoon: 088-2999600/06-27838470  

Email: info@bzzzonder.nl                

http://www.bzzzonder.nl/                                    

Voor meer informatie:                                  

Bzzzonder                                                             

Van Siburgstraat 18, 3863 HW Nijkerk  088 

2999600             

Begeleiding onder  schooltijd 

 

Plusklas op de Rehoboth                                                  

De HSN biedt verrijkingsgroepen en 

plusklassen. Deze groepen en klassen zijn 

bedoeld voor kinderen uit groep 3 t/m 8 die 

meer- of hoogbegaafd zijn. In de 

verrijkingsgroep voor groep 3-5 en de 

plusklas voor groep 6-8 wordt voldoende 

uitdaging gegeven en komen we tegemoet 

aan de specifieke leerbehoefte. Na overleg 

tussen school en ouders meldt de IB-er van 

mailto:info@peuterspeelzaaldetriangel.nl
http://www.peuterspeelzaaldetriangel.nl/
mailto:info@bzzzonder.nl
http://www.bzzzonder.nl/


 

35 | Pagina                                                                                                                          Werken vanuit Waarden 

                                                                                     Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerking  

een school de leerling aan bij een 

toelatingscommissie die beoordeelt of de 

leerling voor plaatsing in aanmerking komt. 

Als de commissie besluit tot toelating, 

bezoekt het kind gedurende één dagdeel in 

de week de bovenschoolse verrijkingsgroep 

of plusklas. Van ouders met een kind in de 

plusklas wordt een eigen bijdrage van € 

200,00 per jaar gevraagd. Deze bijdrage 

wordt besteed aan zaken als excursies en 

extra leermiddelen en materialen. Doel van 

deze groepen is dat de leerlingen in de 

ontmoeting met ontwikkelingsgelijken zich 

aan elkaar kunnen spiegelen, zich verder 

kunnen ontwikkelen, hun zelfvertrouwen 

kunnen verbeteren en de natuurlijke drang 

om te leren (weer) opbouwen. 

Extra zorg voor leerlingen    

Gelukkig verloopt de ‘schoolloopbaan’ van 

verreweg de meeste kinderen probleemloos. 

Er zijn echter ook kinderen die wat extra 

hulp nodig hebben bij lezen, rekenen of 

Nederlandse taal. Er zijn kinderen met 

problemen op het gebied van de sociaal-

emotionele ontwikkeling. Dit kan in geringe 

mate zijn, zodat met wat extra hulp in de 

klas de zaak weer opgelost is, maar het komt 

ook voor dat het niet zo eenvoudig ligt. Voor 

u is het belangrijk om te weten welke 

mogelijkheden de school heeft:  

Vanaf het begin worden gedrag en resultaten 

van elk kind gevolgd via signaleringslijsten, 

methodegebonden toetsen en citotoetsen en 

dit wordt besproken op 

signaleringsvergaderingen.  

Bij problemen wordt de diagnose gesteld. 

(Wat is er aan de hand?)  

Vervolgens wordt een handelingsplan 

opgesteld: Hoe, met welke middelen, en hoe 

lang gaan we het kind begeleiden? Wat is het 

resultaat en hoe gaan we verder?  

Een kind kan binnen of buiten de klas extra 

aandacht krijgen. 

Voor die extra hulp zijn op school veel 

speciale leermiddelen en materialen 

aanwezig.  

 

 

 

Kunst van groep 5 
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Passend onderwijs  

Jij doet er toe! Je bent door God geschapen. 

Daarom mogen we vanuit didactisch en 

onderwijskundig oogpunt de kinderen niet 

over één kam scheren alsof alle kinderen 

gelijk zijn voor wat betreft hun 

mogelijkheden. Kortom: ook op school willen 

we omgaan met verschillen die er zijn. 

Wanneer we willen streven naar zo weinig 

mogelijk verwijzingen naar het speciaal 

onderwijs betekent dat wel dat ons onderwijs 

moet zijn aangepast aan de 

onderwijsbehoeften van de kinderen. Onze 

zorg moet zich dan uitstrekken van kinderen 

die veel moeite hebben met de aangeboden 

stof tot de kinderen die veel meer dan het 

aangebodene aankunnen. Elk kind heeft 

recht op goed onderwijs. Ook kinderen die 

extra ondersteuning hebben. We willen dat 

zoveel mogelijk kinderen naar een gewone 

school in de buurt kunnen gaan. Want zo 

hebben ze de beste kansen op een 

vervolgopleiding en om mee te doen in de 

samenleving. Op 1 augustus 2014 is de wet 

passend onderwijs in werking gegaan. Dit 

betekent dat de schoolbesturen vanaf dat 

moment iedere leerling die extra 

ondersteuning nodig heeft een passende 

onderwijsplek moeten bieden. Het nieuwe 

voor onze scholen is niet dat we het kind een 

passende plek willen geven- dat doen we al 

jaren – maar dat de school nu echt wettelijk 

verplicht is om deze plek te bieden of elders 

te organiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgplicht  

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 de HSN, het 

samenwerkingsverband OZKNV of op een 

school voor speciaal (basis) onderwijs. Als u 

het niet eens bent met het aanbod van de 

school, dan kunt u dit als eerste aankaarten 

bij de directie of bestuur van de school van 

uw kind, daarna bij het 

samenwerkingsverband OZKNV of om 

ondersteuning vragen door een 

onderwijsconsulent. In het uiterste geval 

kunnen problemen worden voorgelegd bij 

een landelijke geschillencommissie.  

Om de diversiteit aan de zorg in kaart te 

brengen, zijn de scholen verplicht om een 

schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit 

profiel is bedoeld om aan te geven welke 

ondersteuning een school kan bieden. Het 

team van de Rehobothschool heeft een 

schoolondersteuningsprofiel opgesteld. De 

medezeggenschapsraad (MR) heeft een 

positief advies over dit profiel uitgebracht. 

Wij nodigen u uit om het 

schoolondersteuningsprofiel te lezen. Dit kan 

bij ons op school.  

Samenwerkingsverband                                                

Onze school maakt deel uit van het nieuwe 

samenwerkingsverband OZKNV. De 

Onderwijszorgkoepel Noord Veluwe (OZKNV) 

is een samenwerkingsverband waarbinnen de 

aangesloten partijen afspraken maken om de 

onderwijszorg en jeugdzorg voor kinderen en 

jeugdigen van 4 t/m 20 jaar zo goed 

mogelijk op elkaar af te stemmen. 
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De afspraken hebben tot doel de kinderen en 

jeugdigen een ononderbroken 

ontwikkelingsproces te kunnen laten volgen 

en voor hen passend onderwijs mogelijk te 

maken als dat nodig is. Het 

samenwerkingsverband OZKNV heeft in het 

ondersteuningsplan 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.  

De Rehobothschool kijkt naar wat een kind 

kan en zoekt met ouders de beste plek voor 

het kind. Deze plek zien we het liefst op onze 

eigen school. Het speciaal onderwijs of een 

andere basisschool kan soms een betere 

keuze zijn. 

Zorg op maat / afstemming / HGW 

We willen als Rehobothschool goed onderwijs 

bieden aan ieder kind en zo veel mogelijk   

recht doen aan de onderwijsbehoeften van 

iedere leerling. We werken met de cyclus van 

handelingsgericht werken (zie zorg op 

maat/afstemming/HGW) 

Onderwijs Begeleidingsdienst 

De Onderwijs Beleidings Dienst CED 

begeleidt de school bij allerlei 

onderwijszaken en onderwijskundige 

ontwikkelingen. Ook onderzoekt het CED op 

verzoek van de school kinderen met leer- en 

/ of gedragsproblemen. Vóór zo’n onderzoek 

plaatsvindt, is er altijd uitgebreid overleg 

geweest met de ouders. De ouders dienen 

eerst toestemming voor een dergelijk 

onderzoek te geven.  

Gebiedsteam 

Onze school is verbonden met het 

Gebiedsteam Centrum. We hebben op school 

een inloopspreekuur:  

INLOOPSPREEKUUR Rehobothschool  

Vanaf woensdag 2 september 11:15-12:15 

uur.  

Daarna elke woensdag in de even weken. 

(met uitzondering van de schoolvakanties). 

Angela Muis van het Gebiedsteam Centrum is 

dan aanwezig en u kunt met haar in gesprek 

over dingen die u bezig houden of waar u 

zorgen over heeft. Bij het Gebiedsteam kunt 

u terecht met al uw vragen op het gebied 

van: Opvoeden van / aanbod voor kinderen 

en allerlei andere (zorg) vragen. 

U kunt het gebiedsteam op de volgende 

manier bereiken:  

Per mail: centrum@gtnijkerk.nl  

Per telefoon: 14033  

U kunt Angela ook rechtstreeks mailen: 

a.muis@gtnijkerk.nl 

Schoolarts (jeugdgezondheidszorg)  

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van 

Hulpverlening Gelderland Midden (GGD) 

onderzoekt kinderen om een gezonde groei 

en ontwikkeling te bevorderen. In de 

gemeente Nijkerk werken een jeugdarts, een 

jeugdartsassistente en een 

jeugdverpleegkundige. 

Alle kinderen van 5 jaar worden op school 

door de jeugdartsassistente gescreend. U 

hoeft daar niet bij aanwezig te zijn. Er wordt 

gekeken hoeveel het kind is gegroeid, hoe 

het beweegt en of het goed kan horen en 

zien. Ook over het eten en slapen worden 

vragen gesteld. Daarnaast staat de totale 

ontwikkeling van het kind centraal.  

Mocht er iets uit het onderzoek komen dan 

wordt het kind op het spreekuur van de 

jeugdarts uitgenodigd. Uiteraard is het de 

bedoeling dat u bij dit onderzoek wel 

aanwezig bent.  

Als de kinderen 10 jaar zijn worden zij 

opnieuw onderzocht door de 

jeugdartsassistente. Bij dit onderzoek ligt het 

accent op de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van het kind. Ook hier geldt dat een 

onderzoek door de jeugdarts plaats vindt als 

dit gewenst is. 

Onderzoek op indicatie 

Wanneer ouders of onderwijsgevenden zich 

zorgen maken over een kind kunnen ze 

contact opnemen met de afdeling 

Jeugdgezondheidszorg van de GGD en een 

extra onderzoek, een zgn. 'onderzoek op 

indicatie' aan te vragen. 

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland 

Midden 

Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem 

Tel.  0800-8446000 

http://www.onderwijszorgkoepel.nl/ondersteuningsplan
mailto:centrum@gtnijkerk.nl
mailto:a.muis@gtnijkerk.nl
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Email: info@vggm.nl  

Website: http://www.vggm.nl/ggd  

Verwijsindex                                              

De Hervormde Schoolvereniging is vanaf mei 

2010 aangesloten bij de Verwijsindex Regio 

de Vallei, kortweg ViVallei. De Verwijsindex is 

een hulpmiddel voor hulpverleners die met 

kinderen en jongeren werken. Samen 

kunnen zij zorg dragen voor adequate hulp. 

De ViVallei is een digitaal systeem waarin 

professionals, zoals begeleiders en 

hulpverleners, een signaal kunnen afgeven 

wanneer zij zich zorgen maken over een kind 

of jongere. Wanneer meerdere hulpverleners 

een signaal over hetzelfde kind afgeven in de 

Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars 

contactgegevens. Zo kunnen de verschillende 

hulpverleners elkaar makkelijker en sneller 

vinden, hulp en zorg afstemmen en 

samenwerken in de hulpverlening aan 

jeugdigen.  

Ouders van kinderen tussen de 0 en 16 jaar 

worden persoonlijk op de hoogte gesteld als 

een signaal over hun kind wordt afgegeven 

in de Verwijsindex en wat de reden daarvoor 

is.  

http://www.verwijsindexgelderland.nl. 

Advies & meldpunt 

kindermishandeling 

Gelderland (AMK)  

Het AMK is per 1 

januari 2015 

opgegaan in een 

nieuwe organisatie: 

'Veilig Thuis' 

VEILIG THUIS: advies 

en meldpunt huiselijk 

geweld en kindermishandeling:  

www.vooreenveiligthuis.nl 

BEL GRATIS: 0800-2000 (dag en nacht, ook 

in het weekend)  

Veilig thuis is een aparte organisatorische 

eenheid van het Bureau Jeugdzorg. Onder 

kindermishandeling wordt niet alleen 

lichamelijk geweld verstaan, maar ook 

psychische mishandeling en verwaarlozing. 

Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies 

over hoe om te gaan met een vermoeden 

van kindermishandeling.  
Iedereen die een vermoeden heeft van 

kindermishandeling kan contact opnemen 

met Veilig thuis. We zijn het aan de kinderen 

verplicht melding te doen als wij signalen 

binnen krijgen. Veilig Thuis kan eventueel de 

Raad voor de Kinderbescherming 

inschakelen.  

In Gelderland voeren AMK, BJZ en de Raad 

voor de Kinderbescherming overleg om 

zaken te coördineren.  

http://www.amk-nederland.nl/  

Pesten op school                                   

In de groei naar volwassenheid leer je als het 

goed is weerbaar te worden. Op school 

besteden we hier aandacht aan door het 

aanleren van sociale vaardigheden.  

Pesten past niet bij de normen en waarden 

die we als school voorstaan. Met plezier naar 

school gaan is er dan voor het kind niet meer 

bij. Het leven op school en vaak ook thuis 

kan zelfs een verschrikking worden. Met alle 

gevolgen van dien voor later.  

Op school werken de leerkrachten er 

dagelijks aan om een pedagogisch 

verantwoord leefklimaat te creëren. Pesten 

hoort daar uiteraard niet bij. De sociaal-

emotionele vorming is gericht op het 

scheppen van een goede sfeer waarin 

kinderen en leerkrachten zich veilig voelen. 

Iedereen mag er zijn en iedereen telt mee. 

Gezamenlijk worden groepsregels, beter 

gezegd leefregels opgesteld. Die zijn dus niet 

in elke groep hetzelfde maar hebben wel 

dezelfde strekking. 

De 7 gewoonten van The Leader in Me 

gebruiken we om zichtbaar te maken wat 

onze regels zijn. 

Wanneer de leerkracht merkt dat een kind 

gepest wordt, probeert hij of zij er alles aan 

te doen het pesten te stoppen. Niet altijd ziet 

hij wat er voor en na schooltijd of in de 

mailto:info@vggm.nl
http://www.vggm.nl/ggd
http://www.verwijsindexgelderland.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
http://www.amk-nederland.nl/
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pauze en soms ook onder schooltijd gebeurt. 

Goed contact met de ouders is daarom 

noodzakelijk. Praat met uw kind als u merkt 

dat het niet graag naar school gaat of als het 

vaak huilt over wat er op school gebeurt. Als 

u twijfelt neem dan direct contact op met de 

school. Wacht niet totdat u zich echt zorgen 

begint te maken.  

We hanteren een pestprotocol op school 

waarin onze visie en aanpak van het pesten 

op school omschreven staat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon 

Waar samengewerkt wordt kunnen 

spanningen ontstaan. Spanningen tussen 

leerlingen of spanningen tussen een leerling 

of een ouder enerzijds en een leerkracht of 

een ander die bij school is betrokken, 

anderzijds. Hierover kunt u en de kinderen 

praten met de contactpersoon van de school 

Ankie Kommer, a.kommer@hsn-scholen.nl  

Rust en Ruimte plek 

Een aantal leerlingen van onze school 

bezoekt regelmatig ‘de Rust en Ruimte plek’. 

Dit is een ruimte in de school waar kinderen 

alleen of in kleine groepjes (zo’n 3/4 

leerlingen) zelfstandig werken, begeleiding 

krijgen of zich oefenen in vaardigheden zoals 

plannen, communiceren etc. ‘De Rust en 

Ruimte plek’ is vier ochtenden per week open 

en staat onder leiding van Ankie Kommer. 

Daarnaast heeft de school zowel boven als 

beneden ruimte voor leerlingen die zich 

rustig kunnen terug trekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst in groep 4 

 

mailto:a.kommer@hsn-scholen.nl
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Elk kind, elke ouder, 

elke leerkracht moet zich 

veilig weten! 
 

Arbodienst, bedrijfshulpverlening 

Regelmatig vindt een risico-inventarisatie 

plaats met betrekking tot de veiligheid van 

het schoolgebouw en omgeving. Er is een 

plan van aanpak waarin de realisering van 

veiligheidsaspecten wordt geregeld. Er is een 

ontruimingsplan bij brand. Drie leerkrachten 

hebben een cursus bedrijfshulpverlening 

gevolgd en hebben dus de nodige EHBO-

kennis. Jaarlijks is er een nascholing waar zij 

aan deelnemen. Uiteraard zijn er EHBO-

materalen aanwezig. 

Jeugd-EHBO 

In groep 8 krijgen de kinderen les in jeugd 

EHBO onder begeleiding van een deskundige. 

Aan het eind van de cursus volgt een officieel 

examen en het diploma jeugd-EHBO. 

Ontruimingsplan  

Op onze school wordt jaarlijks geoefend met 

het ontruimingsplan. De kinderen en 

leerkrachten weten aan de hand van het 

ontruimingsplan hoe zij moeten handelen. 

Instructies hiervoor hangen in ieder lokaal 

naast de deur. Wij verwachten van iedere 

ouder, die op het tijdstip van ontruiming in 

de school is, dat hij/zij de aanwijzingen van 

de leerkracht opvolgt. Na iedere oefening 

vindt er een evaluatie in het team plaats.  

 

Medicijngebruik                                              

Er worden geen medicijnen aan kinderen 

verstrekt zonder toestemming van de 

ouders/ verzorgers. 

Ouders kunnen aan de school vragen om 

onder schooltijd medicijnen te verstrekken 

dan wel licht ‘medische handelingen’ te doen 

ten behoeve van het kind. De school weegt 

de verantwoordelijkheid af, eventueel na 

advies van de schoolarts of GGD, en geeft 

aan  al dan niet te willen meewerken.  In 

geval van medewerking worden de afspraken 

rondom medicijngebruik en de rol van de 

school schriftelijk vastgelegd. 

De school en leerling gegevens              

De scholen van de Hervormde 

Schoolvereniging te Nijkerk gaan zeer 

zorgvuldig om met de verwerking van 

persoonsgegevens op basis van passende 

beveiligingsmaatregelen. De verwerking van 

de persoonsgegevens gebeurt in 

overeenstemming met de Wet bescherming 

persoonsgegevens. Om het voor u wat 

concreter te maken: ons 

administratieprogramma ParnasSys bevat de 

meeste gegevens over onze kinderen en 

medewerkers.   Op 

http://parnassys.nl/ouders/beveiliging.nl      

licht men toe hoe daarmee wordt omgegaan. 

Een deel van deze gegevens wordt gebruikt 

om kinderen met webbased software te 

kunnen laten werken. Daarvoor moeten we 

minimale gegevens leveren aan leveranciers. 

Dit doen we alleen met leveranciers die ook 

zelf aangeven zich aan de regels van de WBP 

te houden. Om leerlingen zo snel mogelijk te 

kunnen laten inloggen gebruikt men, naast 

enkele school- en groepsgegevens: naam, 

geb.datum, geslacht. 

De school op het internet                           

De school is aanwezig op een Website en op 

Facebook en/of Twitter. 

http://parnassys.nl/ouders/beveiliging.nl
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Op de website www.hsn-scholen.nl   vindt u 

informatie over alle HSN-scholen 

afzonderlijk: schoolgids, activiteiten, 

vakantierooster, nieuwsbrieven, TSO-BSO, 

personeel, MR etc. U kunt ook de eigen 

pagina’s van de groepen bekijken; deze 

worden bijgehouden door de leerkracht van 

de groep. De webmaster is de ict-coördinator 

van de school, Gerdien van Hoff. Zij past de 

website regelmatig aan. Suggesties voor de 

site zijn van harte welkom. Op de website 

worden ook regelmatig foto’s van 

schoolactiviteiten geplaatst. Op deze foto’s 

staan uw kinderen. We beoordelen altijd de 

foto’s voor we ze op internet plaatsen. Mocht 

u een foto opmerken die u liever niet op de 

website ziet, wilt u dit dan kenbaar maken 

aan de ict-coördinator van de school. Dan 

zullen we deze zo snel mogelijk verwijderen. 

Als u absoluut niet wilt dat een foto van uw 

kind via de school op het internet komt, wilt 

u dit dan doorgeven aan de directeur van de 

school? Het zal overigens niet te voorkomen 

zijn dat uw kind zich wellicht ergens op een 

overzichtsfoto bevindt. Hiervoor gaan we uit 

van uw begrip en toestemming.  Dit geldt 

ook voor foto's in school- of HSN-folder, 

jaarverslag enz. Vanaf 2014 staat op de 

aanmeldingsformulieren van de HSN-scholen 

o.a. 'Bij het ondertekenen gaan de ouders 

akkoord met het beleid m.b.t. het omgaan 

met foto's, zoals jaarlijks beschreven in de 

schoolgids. Als er (voor een deel hiervan) 

bezwaren zijn, kunt u dit te allen tijde bij de 

directeur van de school kenbaar maken.'  

U kunt ons ook 

op  Facebook vinden. 

Zoals de naam als 

zegt, bevat Facebook 

veel gezichten. Hier 

gelden dezelfde 

afspraken als voor 

de website.  

U kunt ons altijd vinden op Facebook: klick 

op de site- daarna op de F. 

Voor het onderwijs kunnen we de kinderen 

(tijdelijk) een live account geven in 

Office365. Zo'n account heeft een e-

mailadres @live.hsn-scholen.nl en ruimte om 

documenten op te slaan. Dit alles is ook 

buiten de schoolmuren te gebruiken, maar 

wordt wel door de HSN beheerd. De kinderen 

kunnen hierin o.a. samenwerken aan 

documenten 

 

Kunst van groep 1 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
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Belangrijke adressen en 

telefoonnummers 

Personeel 
G.J. Boonstra-Mooibroek (directeur) 

Veenhuizerveldweg 15- 75                         

3881 RH Putten                                               

06- 17117974/ 0341-269696 

M. v. Asperen-v. Donkersgoed                   

Duifhuis 26                                                                

3862 JG Nijkerk                               

2450515                                             

C.H. van Baak-Schumacher                          

’t Hazeveld 69                                                 

3862 XA Nijkerk                                  

2456917 

R. Beukhof                                          

Vaarkamperhof 23                                                         

6741 XE Lunteren                                                

06 11060244 

M.J.J. Boer-Bramer                               

Hoge Maat 4                                                  

3863 ZN  Nijkerk                           

7850208                                              

(intern begeleider) 

E. de Bruin                        

Thorbeckestraat  12                                          

8072 XL Nunspeet                                 

06-16207823 

A.G.A. van Deelen-Staal                        

De Volharding 9                                     

3861 CX Nijkerk                        

2459492  

G. Drost-Wever                   

Tellerswerft 4,                                       

3863 XG Nijkerk                          

2454612 

W. Geurtsen-Gerritsen            

Hiebendaallaan 5                                   

3881 MC Putten                                         

0341-358315 

R. Florijn                                                          

Van Dijkhuizenstraat 18                                                 

3864 DV Nijkerkerveen                                                        

06 23042897 

G.A. van Hoef-Dingemans                       

Roemerstraat 23                                             

3861 JX Nijkerk                                 

2462568 (intern begeleider) 

J.C. Mouw-van Hoeven   

Vondelstraat 17                                       

3881 XA Barneveld                                 

06-24853240 

K. de Graaf                                              

Kolkakkerweg 18                                                         

6713 DC Ede                                                 

0318 751148 

G. van Hoff                                             

Van Oldenbarneveldstraat  87                                           

3862 SH Nijkerk                              

2453861 

W.M. v.d. Horst-Knevel                    

Heinencamp 42                                        

3861LM Nijkerk                

4750868 
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D.C. van der Knijff-Limbeck                            

Wallerstraat 31                                          

3862 CN NIjkerk                   

2459886 

J.N. Koenderink-Riemens                     

Lepelaarshof 5                                          

3862 KT Nijkerk                         

2586458 

A.H. Kommer-v. Hekezen                                            

Lanecamp 49,                                                      

3861 LN NIjkerk                       

2461249 (remedial teacher) 

G. Koudijs-Buijtenhuis                

Brink 7, 3861 VA Nijkerk                     

2462695(secretaresse)  

D. Liefting-de Zwaan                            

H. van Boeyenstraat 3,                             

3881 TM Putten                              

0341-357960 

H. Mallie                        

Lorentzhof 22,                                       

3863 AM Nijkerk                                

462298  

A. van Middendorp(onderwijsassistente)                       

Margrietstraat 3,                                             

3862 CV Nijkerk                               

2450636 

J. Mulder                                  

Synagogepad 8,                                     

3861 KZ   Nijkerk                                

06-13419421  

H. van Norel-Dekkers                        

Stavast 10, 3863 TK Nijkerk                         

2461745         

J.H. Nijzink-Rutterkamp                         

Valkenhof 119,                                                  

3862 LM Nijkerk                 

2462681 

A. Rebel-van Mourik                         

Brucknerlaantje 47,                                

3862 TG Nijkerk                   

2461711 (onderwijsassistente) 

E. van Sligtenhorst-Morren                           

Van de Flierhof 2,                                                

3861 DP Nijkerk                      

2457609 

C. Strijkert                                     

Kotter 7,                                                      

3863 ER Nijkerk                       

2458783 

I. Timmerarends-Renes                           

Havikenhof 58,                                                        

3862 LS Nijkerk                             

2460917 (onderwijsassistente) 

J. de Vries                                   

Steenbeek 1,                                               

3861 LG Nijkerk                   

2453191 

M.R.Wery-Voortman                      

Moorselaar 29,                                                 

3862 VA Nijkerk                       

2459199 

M. van IJken                         

Wulpenhof 32,                                                  

3862 LD Nijkerk                    

2457317 

Bovenschools personeel 

J. Blonk                                

Zuidsingel 20,                                          

3811 HB Amersfoort                            

8891954 (Algemeen directeur) 

A. ten Klooster                   

Klaas Visscherstraat 22,                              

3861 HM Nijkerk                             

2459930 (ICT coördinator)  

 

Bestuur Herv. Schoolver. te Nijkerk 

H.N. Post                               

Bitterland 5,                                                          

3863 ZA Nijkerk                         

8442115 (voorzitter) 

M. de Ruiter                                            

Reling 101,                                                                           
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3863 VB Nijkerk                      

2463293 (secretaris) 

T. van Steeg                           

Burg. Stamstraat 3,                               

3861 DK Nijkerk                                        

2000226(penningmeester) 

Commissie van Toezicht 

C. Eveleens                           

Reigerlaan 9,                                         

3862 KX Nijkerk                      

2457571 

M.H. Pekelaer-Hoekstra                                      

Van Twillerstraat 13,                                               

3862 AT Nijkerk                            

2453931 

        

Medezeggenschapsraad: 

P.O.G. Hegeman-Mekkink                                                  

’t Hazeveld 41,                                      

3862 XA Nijkerk                       

2456636 (voorzitter) 

Contactpersoon Oudercommissie: 

N. van Essen-Duyst    

Schimmelpenninckstraat 13,                                 

3861 AL Nijkerk                                      

2463015             

Vertrouwenspersoon 

J. van Nieuwenhuizen- van den Berg 

Stationsweg 16                        

2462978                                                                   

3862 CG  Nijkerk 

‘doorgeef-functie’:                                       

de directeur van de school of 

vertrouwenspersoon voor personeel: Dhr. C. 

Strijkert    

Klachtencommissie  

Landelijke klachtencommissie 

Stichting GCBO 

Postbus 82324 2508EH Den Haag 

tel. 070 386 16 97  

(op werkdagen van 9.30 - 15.00 uur) 

Email: info@gcbo.nl 

 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 

seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 

0900-1113111 (lokaal tarief) 

Inspectie van het onderwijs 

E.mail:   info@owinsp.nl 

Internet: www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over het onderwijs:0800-8051 

(gratis) of kijk op www.50tien.nl 

  

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/

