
 
 

Onze school is een christelijke school 

Voor ons betekent dit dat de liefde tot God en tot je medemens je handelen bepaalt.  
Jij bent een uniek schepsel en ik ben een uniek schepsel. En vanuit deze overtuiging willen wij de kinderen leren dat 
ze omzien naar elkaar. Wederzijds respect en waardering zijn de uitgangspunten bij de omgang met elkaar. Samen 
vieren we de christelijke feestdagen, lezen we uit de Bijbel, bidden we samen en zingen we christelijke liederen. 
Wij  vragen alle kinderen en hun ouders bij ons op school  om de identiteit van onze school  te respecteren.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze visie is:  
Vanuit vertrouwen, plezier en verantwoordelijkheid willen wij gezamenlijk werken aan de optimale ontwikkeling van 
ieder kind en alle kinderen tot hun recht laten komen om hen goed voor te bereiden op het leven van vandaag en 
in de toekomst. 
 
Onze missie is:  
Wij willen maximaal inspelen op de talenten en de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. 
Dit doen wij door af te stemmen op de behoefte van ieder kind, zowel cognitief (taal/lezen/rekenen) als op sociaal 
gebied. 
Wij doen dit samen met de kinderen en hun ouders/verzorgers. 
 
Onze waarden: Vertrouwen, plezier en verantwoordelijkheid 
Deze waarden zijn de basis voor alles wat we doen als het gaat om: 

 de kinderen 
 de ouders  
 het team 
 het leerklimaat 
 de communicatie 
 de fysieke ruimte 

 
Hierdoor wordt duidelijk: 

 waarop we moeten inzetten 
 wat we willen bereiken 
 hoe we e.e.a. gaan realiseren 
 de koers en focus voor de schoolontwikkeling 

 

Wij geloven in het grote groeipotentieel van 
ieder kind. Door aan te sluiten bij de 
onderwijsbehoeften en in te zetten op 
talentenontwikkeling bieden wij ruimte aan die 
groei. 
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Namen, adressen,  telefoonnummers en emailadressen 

Adres school     
C.J. van Rootselaarschool Van Noortstraat 42 3864 EV Nijkerkerveen 033-2571968 
@  info@rootselaarschool.nl     

  www.rootselaarschool.nl     

     

Het team     
Giralda Broekhuizen-de Jong     
@  directie@rootselaarschool.nl     
     
Gea Boorsma-van der Voet     
@  gboorsma@rootselaarschool.nl     
     
Mariëtte van Eijk-Lambers     
@  meijk@rootselaarschool.nl     
     
Gert-Jan van de Glind     
@   gglind@rootselaarschool.nl     
     
Inge ter Haar     
@  ihaar@rootselaarschool.nl     
     
Eva Prins-Verbeek     
@  eprins@rootselaarschool.nl     
     
Steffie Vlugter     
@  svlugter@rootselaarschool.nl     
     
Jacqueline Wery 
@  jwery@rootselaarschool.nl 

    

     
Ondersteunend personeel     
Nel Broers-Galema     
@  info@rootselaarschool.nl     
     
Medezeggenschapsraad     
Contactpersoon personeelsgeleding:    
Gert-Jan van de Glind     
     
Contactpersoon oudergeleding:     
Heimen Stoffels     
@  mr@rootselaarschool.nl     
     
Ouderraad     
Contactpersoon:     
Jolanda Steenwijk     
@  or@rootselaarschool.nl     
     
Verkeersouders     
Contactpersoon:     
Martine Troost     
     
Schoolbegeleidingsdienst     
CED  Tolakkerweg 153 3738 JL Maartensdijk 0341-219777 
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Schoolzorg     
Afdeling Jeugdgezondheidszorg     
Hulpverlening Gelderland Midden/GGD  

Postbus 5364 
 
6802 EJ   

 
Arnhem 

 
026-3773344 

     
Gebiedsteam Nijkerk    14033 
Lisette Lichtenberg     088-7846451 
@  l.lichtenberg@gtnijkerk.nl     
     
Maatschappelijke Dienstverlening Oranjelaan 104 3862 CX   Nijkerk 0900-2300230  
     
Opvoedtelefoon (landelijk)    0900-8212205 
     
Klachtenregeling     
Intern contactpersoon:     
Mariëtte van Eijk-Lambers Forel 352 3824 LJ   Amersfoort 033-4799151 
     
Inspectie van het onderwijs     
@  info@owinsp.nl 
  www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt 
vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief) 
     
Hulpverlening Gelderland Midden     
Vertrouwenspersoon 
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) 
Mevrouw M. van den Brink, jeugdverpleegkundige 
Mevrouw M. Haagmans, jeugdarts 
Bereikbaar via VGGM, afd. jeugdgezondheidszorg,  
(   088-3556000 
@ marijke.van.den.brink@vggm.nl 
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De Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Gelderse Vallei 

Samen met twaalf andere scholen maakt onze school deel uit van deze stichting. De andere scholen die hieronder 
vallen zijn: 
 
Het Anker Vellengastraat 18 3785 LA   Zwartebroek 0342-461836 
Dr. W. v.d. Berghschool Gerard Doustraat 125 3781 EJ   Voorthuizen 0342-471519 
De Branding Lange Voren 90 3773 AT   Barneveld 0342-424742 
De Fontein - Lijsterhof Van Schothorststraat 20 3772 AX   Barneveld 0342-415633 
De Fontein - De Burgthof Nederwoudseweg 19B 3772 TD   Barneveld 0342-421142 
De Hoeksteen Veldkampstraat 1 3781 BM   Voorthuizen 0342-472633 
Chr. Basisschool Holk Galjoen 71-73 3863 EN   Nijkerk 033-2452557 
Koningin Julianaschool Ekris 25 3931 PT  Woudenberg 033-2862950 
De Koningslinde Larixlaan 86 3862 EV  Nijkerk 033-2453214 
Oranje Nassauschool Eijkmanplantsoen 3 3861 CW   Nijkerk 033-2451708 
De Spreng Van Houtenlaan 3 3771 CT   Barneveld 0342-415186 
Chr. Basisschool De Spreng Van Dedemlaan 4 3871 TD   Hoevelaken 033-2534693 
Prins Willem-Alexanderschool Buizerdlaan 2 3862 KG   Nijkerk 033-2453636 
 
Het bestuur 
De stichting heeft een bestuur, dat bestaat uit 8 personen. Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld: 
Voorzitter:  dhr. H. Slootweg te Barneveld 
Penningmeester:  dhr. R. van Veldhuizen te Nijkerk  
 
Het correspondentieadres van de stichting is: Postbus 200, 3770 AE Barneveld 
Bezoekadres is: Varenkamp 3, 3773 CL Barneveld, telefoon: 0342-767200 
Directeur-bestuurder: dhr. Adriaan van Hove  
         M.i.v. 13 november 2016 dhr. B. Smits, directeur-bestuurder ad interim 
@  bureau@pcogeldersevallei.nl. 
 www.pcogeldersevallei.nl. 
 
Aanwezigheid personeel 

40% Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Juf Giralda      
Juf Gea      
Juf Mariëtte      
Juf Eva      
Juf Jacqueline      
Juf Steffie      
Juf Inge      
Meester Gert-Jan      
Juf Nel *      

 
*Juf Nel is er alleen de ochtenden 
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Schooltijden 
Maandag: 08.45 - 12.00 uur  13.15 - 15.30 uur   
Dinsdag: 08.45 - 12.00 uur 13.15 - 15.30 uur 
Woensdag: 08.45 - 12.30 uur   
Donderdag: 08.45 - 12.00 uur 13.15 - 15.30 uur 
Vrijdag:  08.45 - 12.00 uur groep 1 t/m 4: ’s middags vrij;  
groep 5 t/m 8: 13.15 - 15.30 uur 
 
Om 8.30 en 13.00 uur gaan de hekken naar het plein open. De kleuters mogen vanaf 8.35 uur en 13.00 uur naar 
binnen.  
De kleuters worden in de klas gebracht waar de leerkracht aanwezig is. 
De kind(eren) van groep 3 t/m 8 kunnen door de ouders op het plein worden gebracht. De leerkrachten zijn daar 
dan ook, zodat u ze evt. kunt aanspreken.  
Voor de groepen 3 t/m 8 gaat om 8.40 uur en om 13.10 uur de eerste bel. De leerkrachten nemen de kinderen dan 
mee naar binnen. 
Om 11.50 uur en 15.20 uur gaat het hek open en nodigen wij de ouders van groep 3 t/m 8 uit om hun kind(eren) 
van het plein op te halen.  
 
Pauzetijden 
De kleine pauze is van 10.30 uur - 10.45 uur 
De grote pauze is van  12.00 uur - 13.10 uur 
Voor tijdens de kleine pauze mogen de kinderen iets te drinken en te eten meenemen naar school. Bij voorkeur iets 
gezonds. 
 
Gymtijden 
Alle kinderen hebben gymles op vrijdag.  
 
Vakantierooster 2017-2018 
Herfstvakantie:   16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017 
Kerstvakantie:   25 december 2017 t/m 5 januari 2018 
Voorjaarsvakantie:  26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 
Goede Vrijdag + Pasen:  30 maart 2018 t/m 2 april 2018 
Meivakantie:   27 april 2018 t/m 11 mei 2018 
Hemelvaart:    10 en 11 mei 2018 
Pinksteren:   21 mei 2018 
Zomervakantie:   16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018 
 
Extra vrije dag i.v.m. studiedag 
Maandag 5 maart 2018 
 
Extra vrije dagen kleuters 
Vrijdag  22 december 2017 
Vrijdag  26 januari 2018 
Vrijdag  13 april 2018 
Vrijdag  1 juni 2018 
 
Ziekte / afwezigheid leerlingen 
Als uw kind door ziekte niet naar school kan, dient u dit door te geven aan school, bij voorkeur aan de 
groepsleerkracht. U kunt ons daarvoor bellen tussen 08.10 uur en 08.30 uur. 
 
Verlofaanvragen 
Op het informatierek vindt u formulieren voor het doen van een verlofaanvraag. U kunt voor bijzondere situaties 
verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om. In de schoolgids zijn hierover de (wettelijke) spelregels beschreven. 
Op het informatierek vindt u ook folders over verlofaanvragen. Als u verlof wilt aanvragen voor vakantie buiten 
reguliere schoolvakanties om i.v.m. seizoensarbeid, dient u ten allen tijde een werkgeversverklaring te overleggen. 
Verlofaanvragen dienen tijdig (6 weken voor het op te nemen verlof) ingediend te worden. 
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Jaarkalender 2017/2018 
U hebt van ons een kalender ontvangen voor het komend schooljaar. Hierin staan de belangrijkste data met 
gebeurtenissen. Ook staan op deze kalender de verjaardagen van de kinderen vermeld. Via de nieuwsbrief wordt u 
op de hoogte gehouden van evt. wijzigingen of aanvullingen op de kalender. 
 
Informatierek voor ouders 
Naast de directiekamer bevindt zich een informatierek. Op dit rek vindt u relevante folders en formulieren zoals 
aanmeldingsformulieren en verlofaanvragen. Ook vindt u hier altijd de meest recente nieuwsbrief. 
 
Wat kost de school u? 
Het volgen van onderwijs in Nederland is in principe gratis. Omdat het budget dat wij krijgen als school niet 
toereikend genoeg is voor diverse activiteiten en excursies, vragen wij per schooljaar een vrijwillige bijdrage. In 
overleg met de MR wordt een begroting opgesteld en in het begin van het schooljaar worden de uitgaven 
verantwoord aan de MR over het afgelopen schooljaar. 
Naast de ouderbijdrage wordt er een bijdrage gevraagd voor het schoolreisje en van de ouders van groep 8 wordt 
een bijdrage gevraagd voor het schoolkamp. 
In een overzicht: 
Ouderbijdrage: € 30,00 (wordt geïnd in oktober) 
Schoolreisje: ca. € 25,00 tot € 30,00 (wordt geïnd in september) 
Kamp groep 8: ca. € 50,00 (wordt geïnd in mei) 
Voor meer informatie verwijs ik u naar het inhoudelijke deel van de schoolgids. 
 
TSO en BSO 
Wij bieden tussenschoolse opvang (overblijven) en buitenschoolse opvang aan (i.s.m. Villa Vrolijk). 
De kosten voor het overblijven zijn € 1,75 per keer en voor een strippenkaart voor 10 keer overblijven € 15,00. 
Geschoolde overblijfmedewerkers (moeders) zijn tussen de middag aanwezig voor het overblijven. Voor meer 
informatie en een reglement verwijs ik u naar het inhoudelijke gedeelte van de schoolgids. 
Voor de BSO  is er samenwerking met Villa Vrolijk. Voor meer informatie over de BSO en de kosten verwijs ik u naar 
de folders en aanmeldingsformulieren op ons informatierek. 
 
Peuteropvang Het Kwetterhok  
De peuteropvang  en de basisschool realiseren samen een doorgaande lijn van 2-12 jaar in de C.J. van 
Rootselaarschool. 
Dit past binnen het beleid van PCO Gelderse Vallei  om onder één dak opvang en onderwijs te bieden. 
Het Kwetterhok heeft een open aanname beleid; alle peuters uit Nijkerkerveen en omgeving zijn  van harte welkom. 
 
Op voeten en fietsen naar school  
Omdat het fietsenhok voor groep 
3 t/m 8 niet voldoende plaats 
biedt aan veel fietsen verwachten 
we dat kinderen die op 
loopafstand van de school wonen 
hun fiets thuis laten. Met het 
kaartje hiernaast willen we dat 
aangeven. Wie binnen de cirkel 
woont wordt geacht zijn of haar 
fiets thuis te laten. 
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