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Adresgegevens 

Prins Willem-Alexanderschool 
protestants-christelijke basisschool 
Buizerdlaan 2   
3862 KG Nijkerk   

 

 
 
 
 
 
 
 

Bereikbaarheid 

 
Telefoon:    033-2453636 
 
e-mail:     directie@pwa-nijkerk.nl  

 
Vanaf  0 8.15 uur en meestal al wat eerder, zijn de  
leerkrachten op school aanwezig en ook na schooltijd  
zijn zij doorgaans op school te bereiken, tel. 033- 2453636. 
 
 
Voor dringende gevallen kunt u buiten de schooluren  
Kees Spee bellen via 06-36206695 
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Voorwoord 

 
Hierbij presenteren wij u onze schoolgids. Op de jaarkalender die alle kinderen bij de start van het schooljaar ontvangen staan 
alle belangrijke data. Wijzigingen vindt u in de Nieuwsbrief die wekelijks verschijnt. 

 
In de schoolgids vindt u niet alleen belangrijke adressen en schooltijden, maar ook doelstellingen en uitgangspunten van de 
school. Zaken die buitenkant niet zo eenvoudig te zien zijn. Verder vindt u hier allerlei praktische zaken, zodat u op de hoogte 
bent van datgene waarmee kinderen op onze school elke dag op school te maken heeft.  

 
Voor ouders/verzorgers van kinderen die 4 jaar worden en die op zoek zijn naar een geschikte school, biedt deze gids veel 
informatie. De keuze van een basisschool is voor ouders/verzorgers een belangrijke en verantwoordelijke taak. Wij maken graag 
een afspraak met ouders/verzorgers van toekomstige leerlingen maken om de school verder te laten zien en nader kennis te 
maken. 

 
Wanneer uw kind bij onze school is aangemeld en u alle informatie over de gang van zaken, het reilen en zeilen van onze school 
hebt ontvangen, bent u bekend met de organisatie. Wij gaan er dan vanuit dat u dan ook alle regels en afspraken die er op onze 
school gelden, onderschrijft. 

 
We hopen dat dit schooljaar in alle opzichten een goed jaar zal zijn voor onze leerlingen, leerkrachten, ouders/verzorgers en 
allen die op enigerlei wijze bij de school betrokken zijn. Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, neem dan 
gerust contact op.  

 
Kees Spee 
Directeur PWA 
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1.Beschrijving van de school 

1.1 Even voorstellen 

De Prins Willem-Alexanderschool is een Protestants-Christelijke Basisschool. Onze school valt onder de Stichting Protestants 
Christelijk Onderwijs Gelderse Vallei. Er zitten circa  300 leerlingen op onze school en wij hebben een team bestaande uit 27 
leerkrachten, 1 LIO-stagiaire, een directeur, administratieve ondersteuning, een conciërge en schoonmaaksters. We beschikken 
over een schoolgebouw met 14 lokalen, een speellokaal, een kookatelier en een schoolplein. Het plein bestaat uit drie delen: het 
gedeelte aan de rechterkant van het gebouw is voor de onderbouw (groep 1-4) en het plein voor de school is voor de groepen 5-
6. Op het plein achter de school spelen de kinderen uit de groepen 7 en 8. Het plein voor de onderbouw is voorzien van 
speeltoestellen en heeft ook een zandbak. Op de andere delen hebben de kinderen de beschikking over betonnen 
tafeltennistafels en een keur aan sport- en spelmateriaal. In januari 2013 is een nieuw multifunctioneel deel van de school in 
gebruik genomen. De ruimtes sluiten volledig aan bij de principes van het hedendaagse onderwijs. Zo is er voldoende ruimte om 
zelfstandig te werken en de wanden zijn flexibel zodat grotere ruimtes gecreëerd kunnen worden om groep overstijgend te 
kunnen werken.   

 
Sinds 2013 beschikt de Prins Willem-Alexanderschool over een eigen buitenschoolse opvang (BSO). Deze BSO is onderdeel van 
de Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei. De BSO is gevestigd in het nieuwe gedeelte van de school,in de multifunctionele hal 
en eventueel in een lokaal. 

 
Een eigen BSO heeft veel voordelen: 

 
• De BSO sluit aan bij de eigen visie van de school. 
• Kinderen blijven in hetzelfde pedagogisch klimaat, met dezelfde waarden en normen en een doorlopende 

 ontwikkelingslijn. 
• De BSO kan gebruik maken van alle faciliteiten van de PWA 
• De groepsleerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen één team. 
• De schooldirecteur is verantwoordelijk voor zowel de basisschool als de BSO. 
 

In de BSO ligt het accent op ontspanning. Er is rust en aandacht. Maar ook uitdagende activiteiten op sport-, spel- en cultureel 
gebied. 

 
Het belang van het kind staat voor ons centraal. Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen behoeften. Daar proberen we goed 
naar te luisteren. Dat doen we samen met de ouder(s). 
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Schoolprofiel: 
 

Ons motto: Prins Willem-Alexanderschool: het maximale voor elk kind! 
 

Onze missie:  
 Vanuit een veilige en uitdagende leeromgeving willen we leerlingen laten opgroeien tot zelfstandige, 

zelfverantwoordelijke en betrokken mensen. 

 
Op de PWA… 
 werken we vanuit de liefde voor God en onze medemensen en daar vloeit uit voort respect voor elkaar, 

verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen. 

 proberen we als schoolteam, in overleg met ouders/verzorgers, de zorg vorm te geven om zo te werken aan een 
optimale ontplooiing. 

 gaan we ervan uit dat een mens nooit uitgeleerd is. 

 willen we een school ‘in de maatschappij’ zijn. 

 zijn aandacht voor verschillen, betrokkenheid en keuzevrijheid belangrijke elementen van ons onderwijs 

 willen we onze leerlingen een brede, culturele vorming meegeven. 

 is veiligheid een voorwaarde voor onze manier van werken en daaruit voortvloeiend vertrouwen hebben en 
vertrouwen geven. 
 

Van leerkrachten mag u verwachten dat zij: 
 Missie en visie kunnen uitwerken in de dagelijkse praktijk. 

 Goed kunnen samenwerken met alle geledingen. 

 Kunnen reflecteren op eigen handelen. 

 Leerlingen kunnen betrekken bij wat er speelt in de maatschappij. 

 In staat zijn los te laten en leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid. 

 Een leeromgeving kunnen ontwerpen waar differentiatie en betrokkenheid een belangrijke rol spelen. 

1.2 Richting en identiteit 

De essenties van waaruit wij lesgeven: 
 De kinderen zoveel mogelijk structuur bieden (door middel van regels en handvatten) 

 Kinderen (mede) eigenaar maken van het eigen leesproces 

 Het bieden van afwisselende werkvormen 

 Individueel leren binnen de groep op eigen niveau 

 Het integreren van vakgebieden d.m.v. thema’s 
 

Onze waarden: 
 Verantwoordelijkheid 

 Uitdaging 

 Ontplooiing 

 Verbinding 
 

In onze school gaan wij uit van waarden ontleend aan de Bijbel en de christelijke traditie. Centraal staan hierbij: genegenheid en 
liefde voor God en de mensen om ons heen. Trouw en vertrouwen. Gelijkheid voor God. Verdraagzaamheid en respect voor 
elkaar, elkaars mening en geloof. Verantwoordelijkheid voor de schepping, voor onze medemensen en de wereld om ons heen 
en een positieve levenshouding. 
Deze waarden zijn zichtbaar voorgeleefd door Jezus. Zijn woorden en daden geven ons richting in onze bezinning op onze 
oorsprong, de zin van ons bestaan en het vertrouwen dat wij ons in God geborgen weten. Wij zijn van mening dat de normen 
(de regels) die wij aan deze waarden ontlenen, gebonden zijn aan de tijd en de plaats waarin we leven. Regelmatige bezinning 
op de consequenties van de hiervoor genoemde waarden binnen ons onderwijs, vinden wij daarom belangrijk. 

 

Hoe maken we onze identiteit zichtbaar? 
We zijn een open christelijke school. De Prins Willem-Alexanderschool wordt bezocht door kinderen van allerlei stromingen. Wij 
leren de kinderen vooral op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. 
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Onze school voelt zich verwant met de protestantse kerken. Wij staan een geloofsopvoeding voor, waarbij de lijn van wat thuis 
en in de kerken gebeurt, wordt doorgetrokken in de scholen. Geloofsopvoeding is een samenwerking tussen thuis en de school. 
In de groepen 1 t/m 8 wordt het vertelrooster van Kind op Maandag gevolgd. Wekelijks wordt er in elke groep een lied centraal 
gesteld. Dit lied is gekoppeld aan de verhalen die in de betreffende week verteld worden. De liederen worden gekozen uit 
diverse liedbundels. Onze christelijke levensvisie komt tot uiting in de manier waarop wij met elkaar omgaan en de sfeer binnen 
onze school. Iedere lesdag is er een half uur godsdienstonderwijs. Verder zijn de christelijke feestdagen hoogtepunten in het 
schooljaar. Wij hopen dat wij aan het einde van groep 8 de leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden hebben bijgebracht, 
maar dat wij ook positief hebben bijgedragen aan hun persoonlijke geloofsopvoeding.  

 

Hoe kijken wij aan tegen opvoeden en onderwijzen? 
Kennisverwerving staat binnen het onderwijs centraal. De overheid heeft hiervoor kerndoelen geformuleerd, waaraan scholen 
moeten voldoen. In onze school wordt naast deze kennisverwerving, de nadruk gelegd op begeleiding in de persoonlijke 
ontplooiing van de leerling. Hierbij is er speciale aandacht voor leerlingen die zich onderscheiden van de gemiddelde leerling. De 
leerkrachten hebben aandacht voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Er is dus aandacht voor kinderen die moeite 
hebben om mee te komen in de groep. Maar voor leerlingen die meer aan kunnen dan het niveau van de groep zijn extra taken 
en verbreding van opgedane kennis en vaardigheden een mogelijkheid. In de groepen geven we dat o.a. vorm door middel van 
niveaugroepen. 
Onze school ziet het als een taak om leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid. Vanaf de onderbouw wordt aandacht 
besteed aan de concentratie, een goede werkhouding en sociale vaardigheden. In de bovenbouw wordt de nadruk hierbij gelegd 
op het ontwikkelen van vaardigheden, zoals onderzoeken, samenwerken, probleem oplossen en informatie selecteren. Onze 
taak is dus niet alleen overdracht van kennis die op dit moment in de maatschappij nodig is. We willen onze leerlingen 
vaardigheden aanleren om in de toekomst zelf de kennis en informatie die zij nodig hebben te kunnen verwerven. Wij zijn van 
mening dat dit een basisvaardigheid is die leerlingen in onze steeds veranderende maatschappij niet kunnen missen. Er is voor 
de kinderen meer te leren dan alleen uit boeken. Daarom brengen we hen ook geregeld in aanraking met deze maatschappij. 
Dat doen we door allerlei excursies, maar ook worden er geregeld gastlessen gegeven. 

De PWA is een gecertificeerde ‘Kanjerschool’. De Kanjertraining is een geïntegreerd lesprogramma voor sociaal emotionele 
ontwikkeling. Deze methode heeft niet als doel kinderen braaf te krijgen, of beter te maken. Het is in die zin geen opvoedkundig 
programma. We willen de processen die in een groep spelen bespreekbaar maken en laten zien hoe je daar als individu een 
bijdrage in hebt. Leerlingen zich ‘handig’ leren gedragen in een groep is in het onderwijs van nu een wezenlijke vaardigheid. 
Meer achtergrondinformatie kunt u ook vinden op www.kanjertraining.nl.  

“Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale 

stress. Ook op langer termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen 

concentreren op school en betere leerresultaten behalen.” (Weide, 2001)  

“De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.” 

Onze leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen op school en niet alleen voor de leerlingen uit de eigen 
groep. Dit komt tot uitdrukking in het elkaar ondersteunen en gebruik maken van elkaars individuele kwaliteiten. Wij zijn ervan 
overtuigd dat dit de leerlingen ten goede komt. Tot slot leren wij hen respect voor elkaar en respect voor elkaars spullen te 
hebben. 

 
Hoe is dit alles merkbaar in het dagelijks onderwijs? 
Uit het voorgaande komt naar voren dat wij ons onderwijs richten op de persoonlijke ontplooiing van de leerling: de leerling 
staat centraal. In de praktijk komt dit tot uitdrukking in de manier waarop wij lesgeven en de werkvormen die wij daarbij 
gebruiken. 

 
Wij werken klassikaal volgens het leerstofjaargroepensysteem (groep 1 t/m 8). Wij maken gebruik van bestaande methodes. 
Vanaf groep 4 worden de vakken rekenen, taal en lezen (waar mogelijk) op hetzelfde moment gegeven, zodat het incidenteel 
mogelijk is dat een leerling de lessen voor één van de genoemde vakken op een ander niveau kan volgen. Onze leerkrachten zijn 
in staat verschillende oplossingsstrategieën te hanteren en groepsplannen op te stellen om de ontwikkeling te bevorderen. De 
lessen starten merendeels in een klassikale situatie voor instructie, waarna er zelfstandig of in groepjes wordt gewerkt.  Er wordt 
zoveel mogelijk gewerkt in niveaugroepen. Zodat de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. 

 
Voor de wereld oriënterende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek gebruiken wij een 
geïntegreerde methode (TopOndernemers) waarbij betrokkenheid een belangrijk kernbegrip is. De thema’s sluiten aan bij de 
actualiteit en geven naast veel basiskennis ruim de gelegenheid om te differentiëren in niveau, tempo en belangstelling. De 

http://www.kanjertraining.nl/
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leerlingen zullen afwisselend klassikaal, individueel, in tweetallen of in kleine groepjes met de stof bezig zijn. De thema’s 
worden, waar mogelijk, aangevuld met excursies of gastlessen. Het samenwerken, presenteren en plannen van het werk staat 
centraal in deze methode 

 
Creativiteit krijgt in allerlei vormen speciale aandacht. Naast aandacht voor handvaardigheid, tekenen en muziek is er ook voor 
drama en dans tijd ingeruimd. In onze cultuurcircuits worden deze activiteiten thematisch aangeboden. Computers nemen een 
prominente plaats in bij ons op school en worden gebruikt om vaardigheden in te oefenen en dienen als bron van informatie. De 
computer is een middel ter ondersteuning van ons onderwijs, geen doel. 

 
We zijn sinds 2012-2013 in het bezit van de Techniektorens. Een ‘methode’ waarin voor de verschillende bouwen van de 
basisschool een aantal technieklessen zitten. Vanaf het schooljaar 2013-2014 is deze methode volledig ingepast in ons 
lessysteem. 

1.3 Een school in ontwikkeling! 

De PWA is een school waar veel in ontwikkelingen geïnvesteerd wordt en waar we samen werken aan goed onderwijs. Een mens 
is nooit uitgeleerd en ons doel is het maximale voor onze leerlingen! Leerkrachten vergroten hun expertise door persoonlijke 
scholing en we volgen als team ook gezamenlijk scholing. De PWA is de schoolvisie verder aan het uitkristalliseren. Er is in 2013 
een start gemaakt met een traject dat de komende jaren doorloopt. Aan de hand van het strategisch beleidsplan van de 
Stichting PCO Gelderse Vallei zal een plan geschreven worden dat past bij de PWA School. Hierin zal duidelijk de visie op 
onderwijs van onze school aan de orde komen.  
 
Speerpunten hierin zijn: 
 
Samen zorg waar maken: Door de toenemende zorgvraag van onze leerlingen moeten we ons samen sterk maken om de zorg 
waar te maken. Deze ontwikkeling vraagt van de school een actieve houding en een organisatie, waarin er aandacht is voor de 
‘hele’ ontwikkeling van het kind. We werken we met SCOL, een sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem. Op twee momenten in 
het jaar wordt dit door leerkrachten ingevuld en waar nodig met ouders/verzorgers besproken. Voor het maken van 
groepsplannen zijn de leerkrachten geschoold. De komende jaren gaan we ons verder scholen op het gebied van gedrag. Onder 
leiding van de gedragsspecialisten wordt gewerkt aan groepsplannen met als onderwerp gedrag. Op de PWA werken we al 
geruime tijd met de methode Kanjertraining. Een methode waarmee we de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen 
bevorderen.  
 
ICT wordt systematisch in het lesprogramma geïntegreerd, maar blijft een middel en geen doel.  Er wordt gewerkt met moderne 
software, passend bij de verschillende methoden. In alle groepen werken we met digitale borden. Komend cursusjaar worden 
we aangesloten op een nieuw netwerk. Computers zijn op de school een middel om onderwijs te geven. Geen doel op zich. De 
computers zullen het komend jaar ook meer door de school geplaatst gaan worden. Zodat de werkplekken steeds meer een 
‘verlengstuk’ van de klaslokalen zijn. Vanaf 2017 maken we gebruik van 30 laptops, 24 Chromebooks en 9 Ipads. 

 
De PWA wil een school ‘in de maatschappij’ zijn met goede contacten in de directe omgeving. Samenwerking met en het 
verantwoorden aan de ouders/verzorgers  en de omgeving is een belangrijk accent.  
Vanuit een veilige en uitdagende leeromgeving willen we leerlingen laten opgroeien tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke en 
betrokken mensen. Passend bij dit streefdoel wordt vanuit de Stichting PCO Gelderse Vallei educatief en maatschappelijk 
ondernemen gestimuleerd.  
 
Voorbeelden hiervan zijn:  
Projecten over microkrediet, de gesponsorde leerlingensite, samenwerking met verpleeghuis De Pol (voorheen Zilverschoon) en 
een uitgebreide samenwerking met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin – CJG) en haar kernpartners GGD en 
Jeugdgezondheidsdiensten door middel van spreekuren op school. Ook keren de inmiddels bekende cultuurcircuits terug. In 
deze circuits komen de kinderen in aanraking met cultuur in de breedste zin van het woord. Door inzet van 
(groot)ouders/verzorgers wordt gewerkt aan educatief partnerschap. 
 
Schoolontwikkeling.  
In de afgelopen jaren zijn er verschillende stappen genomen in de schoolontwikkeling. De volgende stappen zijn hierin 
ondernomen: 
De essenties van het onderwijs zijn benoemd. Hoe willen wij les geven? Hoe kijken wij naar kinderen? 
1. Leerkrachten bieden structuur 
2. De leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces 
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3. Er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen 
4. De kinderen leren individueel op hun eigen niveau, maar werken veel samen.  
5. Vakken worden geïntegreerd aangeboden d.m.v. thema’s 
 
 
Deze essenties zijn door vertaald naar de waarden: 

 
 
 
 
 
 
Het motto van de PWA is: : Het maximale voor elk kind! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We willen vooral het bovengenoemde (meer) zichtbaar/merkbaar te maken voor kinderen en ouders. Met andere woorden: Hoe 
brengen we deze mooie woorden in de praktijk? 

 
In de schooljaren  2015/2016 en 2016/2017 is er een onderwijsontwikkelingstraject gevolgd met als doel om: 
 
Waarden en visie duidelijk zichtbaar/waarneembaar te laten zijn in de onderwijskundige organisatie; 
Een gezamenlijke dag structuur te bepalen; 
Een doorgaande lijn in zelfstandig werken, spelen en leren te realiseren. 
In elk “cluster” van klassen groepsoverstijgende activiteiten te organiseren  waarbij leeractiviteiten vanuit visie zichtbaar zijn. 
Het team in staat te laten zijn het onderwijs (nog) beter organiseren en evalueren. 
 
In het schooljaar 2017-2018 is deze schoolontwikkeling voorlopig stil gelegd omdat de onderwijsresultaten niet in lijn zijn met de 
verwachtingen. De PWA heeft de afgelopen twee jaar onder de norm gescoord met de IEP eindtoets. Daarnaast laten de 
tussenresultaten een vergelijkbaar beeld zien. Van de 12 Midden toetsen zijn er 9 onder de norm gescoord. Van de 9 Eind 
toetsen zijn er 6 onder de norm gescoord. Dit gaat over het schooljaar 2016-2017. 
Deze resultaten zijn aanleiding voor een onderzoek vanuit het bestuur. Dit betekent dat er een transformatieteam met 
specialisten op diverse gebieden een diepteanalyse komt uitvoeren in de school. De diepteanalyse zal vertaald worden naar een 
verbeterplan. Dit verbeterplan zal zeker voor de komende 2 jaar de focus worden van de school. 
 
 Er zal een onderzoek worden uitgevoerd die conclusies oplevert op de volgende onderdelen: 

 Onderwijskundige kwaliteit en leiderschap van de school 

 Organisatorische aanpassingen 

 Klassenmanagement  

 Passend onderwijs in de school 

 Professionele cultuur 

 Communicatie 

 Leerlingenzorg  

 Aanbevelingen mbt methodeaanbod en onderwijstijd 
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Alle bovenstaande punten worden beschreven in een verbeterplan. Het verbeterplan is uitgewerkt in 6 verbeterlijnen. 

 Verbeterlijn didactisch handelen 

 Verbeterlijn zorg 

 Verbeterlijn onderwijsinhoud 

 Verbeterlijn onderwijskundig leiderschap en teamontwikkeling 

 Verbeterlijn kwaliteitszorg 

 Verbeterlijn communicatie 
 
Er is dit jaar gestart met een nieuwe taalmethode. Taal op Maat. In november vinden er klassenconsultaties plaats waarin er 
lessen woordenschat worden bekeken en feedback op wordt gegeven. Deze consultaties worden voor een deel gedaan door een 
externe deskundige samen met de taal coördinator. Het andere deel wordt door de taal coördinator alleen gedaan. 
Tijdens een studiedag op 22 november zal de inhoud en didactiek van de methode worden besproken. De leerlijn en de doelen 
van spelling wordt nader op ingezoomd. 
In een teambijeenkomst in februari 2018 wordt het 1

e
 half jaar werken met de methode geëvalueerd. Daarnaast zal er ook dan 

worden ingezoomd op een taalonderdeel.  
 
Tevredenheidspeilingen; Tijdens 4 koffieochtenden worden de OTP en LTP besproken met ouders. De aandachtspunten worden 
meegenomen in het verbeterplan en besproken met het team en de MR. De PTP wordt in de teamvergadering van november 
2017 in het team besproken en hieruit worden verbeterpunten besproken en ingezet.   
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2. Organisatie van ons onderwijs 

2.1 De Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Gelderse Vallei 

Samen met dertien  andere scholen maakt onze school deel uit van deze stichting. De scholen die hieronder vallen zijn: 

  

 

In Barneveld: 

De Branding, De Lange Voren 90 

De Fontein - Lijsterhof, v. Schothorststraat 20 

De Fontein – De Burgthof,      

Nederwoudseweg 19B 

De Spreng, Van Houtenlaan 3 

 

In Nijkerk: 

Prot. Chr. Basisschool Holk, Galjoen 71-73 

De Koningslinde, Larixlaan 86 

Oranje Nassauschool, Eijkmanplantsoen 3 

Prins W. Alexanderschool, Buizerdlaan 2 

In Zwartebroek: 

Het Anker, Vellengastraat 18 

 

In Voorthuizen: 

Dr. W. v.d. Berghschool, Gerard Doustraat 125 

De Hoeksteen, Veldkampstraat 1 

 

In Hoevelaken: 

De Spreng, Van Dedemlaan 4 

 

In Nijkerkerveen: 

C.J. van Rootselaarschool, Van Noortstraat 42 

 

Bestuur: 

 De stichting heeft een bestuur, dat uit 6 personen bestaat. Het bestuur is als volgt samengesteld: 

 Voorzitter:   dhr. H. Slootweg, Barneveld 

Penningmeester:  dhr. R. van Veldhuizen, Nijkerk 

Lid:   dhr. R. Vaarkamp, Terschuur 

Lid:   mw. A. Raijmakers-Schonenberg, Voorthuizen 

Lid:   dhr. R. Bakker, Barneveld 

Directeur-bestuurder  dhr. A. van Hove, Kampen 

M.i.v. 13 november  2016 dhr. B. Smits,  

            directeur-bestuurder ad interim 

 

 
Grondslag en doel: 

De stichting heeft als grondslag: “de Bijbel als het woord van God en de stichting beoogt zich in al haar arbeid te laten leiden 
door de verzoenende en vernieuwende kracht van het Evangelie, zoals die gestalte heeft gekregen in Jezus Christus”. 

 
In de statuten van de stichting staat over het doel het volgende vermeld: 
 

1. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van protestants christelijke 
basisscholen en/of speciale scholen voor basisonderwijs. 

2. Haar opdracht is om vanuit christelijke overtuiging onderwijs te geven, gericht op het volgen en begeleiden van 
kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van normen en waarden. 
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Op basis van de grondslag van de stichting zijn de waarden van onze organisatie geformuleerd. Deze waarden geven aan 

wie we (willen) zijn en waar we voor staan. Ze vormen het fundament van ons denken en handelen. 
 
1. Wij zijn ontvankelijk en geïnspireerd voor de wereld van God en leven uit liefde en bezieling. 
2. Wij tonen respect aan mensen die anders denken, geloven en leven. 
3. Wij geven en ontvangen vertrouwen, geborgenheid, verantwoordelijkheid.  
4. Wij hebben zorg voor elkaar.  
5. Wij ontwikkelen perspectief voor de toekomst: we werken aan groei, ontwikkeling en nieuwe 

 inzichten. 
 
Het bestuur van de Stichting PCO Gelderse Vallei hanteert het raad van beheermodel. Dit betekent dat het bevoegd gezag 

bestaat uit interne toezichthouders (het algemeen bestuur), die belast zijn met de intern toezichthoudende taken, en een 
directeur-bestuurder (het dagelijks bestuur), die belast is met de uitvoerende bestuurlijke taken. 

 
 
Het correspondentieadres van de stichting is:  

Postbus 200, 3770 AE Barneveld;  

 

Het bezoekadres is: 

 Varenkamp 3, 3773 CL Barneveld. Telefoon: 0342-767200  
e-mailadres: bureau@pcogeldersevallei.nl. 
Website van de stichting:  www.pcogeldersevallei.nl 

 

2.2 Organisatie PWA 

 

Team 
Het team wordt geleid door directeur Kees Spee en de bouwcoördinatoren, Marieke Buursema (onderbouw) en Arjan de Zeeuw  
(bovenbouw).  De directeur vormt samen met de coördinatoren het managementteam (MT) van de PWA. Wekelijks hebben zij 
overleg en samen dragen zij zorg voor een goede schoolorganisatie. De afgelopen jaren hebben verschillende leerkrachten zich 
gespecialiseerd op een bepaald vakgebied.  
De groepsleerkrachten hebben de dagelijkse zorg voor de kinderen in de groep. Zij zullen in de klassensituatie de zorg zoveel 
mogelijk inhoud geven. De leerkracht heeft als taak verschillende niveaus van zorg aan zijn leerlingen te geven. Naast de 
klassentaken heeft iedere leerkracht taken die het algemeen belang van de school dienen zoals het organiseren van 
sportactiviteiten, het zitting hebben in werkgroepen, het organiseren van vieringen. 

 
Veel groepen hebben twee leerkrachten voor de groep. Dit vraagt zowel organisatorisch als inhoudelijk overleg van deze 
leerkrachten. Hiervoor zijn afspraken gemaakt, zodat de ontwikkeling van de kinderen gewaarborgd is. De leerkracht met het 
grootste aantal uren is eindverantwoordelijk voor de groep. Wanneer twee leerkrachten een bijna evenredig aantal uren in 
dezelfde groep staan, spreken we van een duobaan. Zij zijn dan beiden eindverantwoordelijk. Kinderen blijken snel gewend te 
zijn aan de situatie van twee leerkrachten voor de groep. 

 
De school heeft een intern begeleider ( IB’er), Linda van Gelder. Zij houdt zich bezig met het volgen van de leervorderingen, het 
organiseren van toetsmomenten, het afstemmen van en vormgeven aan het zorgbeleid, het voorkomen en oplossen van leer- 
en/of gedragsmoeilijkheden. Voor de ondersteuning van de leerkrachten bij het uitvoeren van de groepsplannen zijn uren voor 
Remedial Teaching (RT+) beschikbaar. Edith Schuiling  (groep 3 - 8) en Alineke Kamperman (groep 1 - 2) vervullen deze taak. Ook 
voor de specifieke begeleiding van kinderen (bv. kinderen met dyslexie) zijn uren beschikbaar. De IB’er en RT’ers hebben 
regelmatig overleg in het zorgteam. Door de IB’er vindt er regelmatig terugkoppeling plaats naar het managementteam.  
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2.3 Onderwijstijd, resultaten en schoolinspectie 

 

Onderwijstijd 
Leerlingen in de groepen 1 t/m 4 krijgen gemiddeld minimaal 880 uur onderwijs per jaar. Voor de overige leerlingen is dit 
minimaal 1000 uur per jaar. Hierbij wordt het maximum van 5,5 uur per dag niet overschreden. Bij ziekte van een leerkracht 
kunnen wij een beroep doen op een aantal invallers.  
Het kan helaas voor komen dat er geen vervanging kan worden geregeld. Dan wordt een groep verdeeld. Of bij hoge 
uitzondering krijgt een groep een dag geen les. De inspectie, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en het bestuur 
zijn hiervan in kennis gesteld en hebben hier begrip voor. Natuurlijk worden in voorkomende gevallen de ouders/verzorgers 
hiervan op de hoogte gesteld.  

 

Kerndoelen: 

In de wet staat welke vakken de kinderen moeten krijgen en voor elk vak zijn kerndoelen aangegeven. Wij hebben bij de 
kerndoelen heel zorgvuldig een methode gekozen. In de methode staat in ieder geval de verplichte leerstof. De leerkracht deelt 
het schooljaar in en zorgt ervoor dat alle afgesproken leerstof behandeld wordt. Aan het begin van het jaar bespreken we de 
leerstof op de kennismakingsavond met de ouders/verzorgers. De directeur spreekt de streefdoelen jaarlijks met de individuele 
leerkracht door. Indien nodig worden er aanpassingen gemaakt. Aan het eind van de basisschool hebben de meeste kinderen de 
verplichte leerstof gehad. Sommige kinderen lukt dat niet. Daar leest u meer over in het hoofdstuk ‘Zorg voor de leerlingen’.  De 
directeur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en zal daartoe onder andere jaarlijks een aantal klassenbezoeken 
afleggen en regelmatig functioneringsgesprekken met de leerkrachten voeren, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de 
leerkracht centraal staat. In het onderstaande leest u hoeveel tijd er globaal per week aan de verschillende vakken wordt 
besteed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

vak groep  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

bijbels onderwijs 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

lezen (technisch, begrijpend, 

stillezen) 

  3 3 3 2,5 2 2 

taal 2,5 2 3,75 3 4 5 5,5 5,5 

engels     0,75 0,75 0,75 0,75 

schrijven 0,5 0,75 2,5 3 1,75 1 0,25 0,25 

rekenen/wiskunde 0,5 0,75 3,5 3,75 4,5 5 5 5 

oriëntatie op mens en wereld 

(aardrijkskunde, geschiedenis, 

natuur, verkeer) 

2 3,75 3 3 3 3 3,25 3,25 

kunstzinnige oriëntatie 

(muziek, dans, drama, tekenen, 

handvaardigheid) 

6,5 6,75 3 3 3 2,75 2,5 2,5 

lichamelijke opvoeding 6,25 6,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

zelfstandig werken 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

pauze 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 



Prins Willem-Alexanderschool : 

Het maximale voor elk kind! 

 

© Schoolgids PWA 2015-2016 14   kijk ook op www.pwa-nijkerk.nl 
 

School en resultaten 
Als we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs wordt vaak gekeken naar het resultaat aan het eind van groep 8. Het 
aantal kinderen dat naar een bepaald schooltype gaat zou iets zeggen over de kwaliteit van onze school. Met andere woorden: 
hoe hoger de vorm van voortgezet onderwijs, des te beter de school zou zijn. Als alleen deze uitstroomgegevens doorslaggevend 
zouden zijn, zou dat een enorme verarming van ons onderwijs betekenen. We bieden veel leerlingenzorg, maar dat is geen 
garantie voor het eindniveau van de leerling. Wij willen kinderen zo goed mogelijk begeleiden. Hierbij gaan we uit van het feit 
dat ieder kind uniek is en zijn/haar eigen aard en mogelijkheden heeft. Wij zullen proberen om het kind op die plek te krijgen, 
waar het zich gelukkig kan voelen. Alleen dan haalt een kind het maximale uit zichzelf. 

 
Met enkele cijfers proberen we u inzicht te geven in de resultaten van de specifieke zorg voor de leerlingen in het afgelopen 
schooljaar 2016/2017 

 
1 leerling werd verwezen naar een school voor Speciaal Basis Onderwijs. 
4 leerlingen bleven zitten 
4 kleuters kregen een verlengd kleuterjaar in groep 1 
8 kleuters kregen een verlengd kleuterjaar in groep 2 
 

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs levert in deze tabel het volgende resultaat op: 
 

Jaar Praktijk

onderw

ijs 

L.w.o.o. basisberoeps-
gerichte 
leerweg 

Kaderbe-
roeps-

gerichte 
leerweg 

theoretische 
leerweg 

Theoreti-
sche  

leerweg 
en havo 

havo/
vwo 

Totaal 
Groep 8 

Aantal 
2009/2010 

0 0 8 5 3 3 15 34 

Percentage 0% 0% 7% 15% 23% 20% 35% 100% 
Aantal 

2010/2011 
0 1 2 6 3 5 9 26 

Percentage 0% 4% 8% 23% 12% 19% 34% 100% 
Aantal 

2011/2012 
0 0 4 7 6 2 9 28 

Percentage 0% 0% 14% 25% 21% 7% 32% 100% 
Aantal 

2012/2013 
1 3 5 3 8 4 15 39 

Percentage 2% 8% 13% 8% 21% 10% 38% 100% 
Aantal 

2013/2014 
0 5 2 5 7 4 5 28 

Percentage 0% 18% 7% 18% 25% 14% 18%  
Aantal 

2014/2015 
1 2 5 6 10 10 10 44 

Percentage 2% 5% 11% 16% 22% 22% 22% 100% 
Aantal 

2015/2016 
0 0 5 5 7 7 13 37 

Percentage  0% 0% 14% 14% 19% 19% 35% 100% 
Aantal 

2016/2017 
2 0 6 7 11  11 37 

Percentage  5% 0% 16% 19% 30%  30% 100% 

 

Schoolinspectie 
Wij onderhouden goede contacten met de inspectie van het basisonderwijs. Wij leggen via het bestuur verantwoording af over 
het gevoerde beleid op onze school. Sinds 1 januari 2008 heeft de inspectie het toezicht gedelegeerd aan het bevoegd gezag: de 
stichting PCOGV. Mocht er na overleg met de directeur/bestuurder aanleiding zijn voor actie, dan zal de inspecteur contact 
opnemen met de directeur van onze school.  
Regelmatig komt een inspecteur op school om te beoordelen in hoeverre dit beleid ook werkelijk wordt uitgevoerd. 

 
Voor informatie zie:   info@owinsp.nl 
     www.onderwijsinspectie.nl 
Voor vragen over het onderwijs: 0800-8051 (gratis)  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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2.4 Beleidszaken 

 

Beleid ten aanzien van toelating, en (tijdelijke) verwijdering van leerlingen 
 

Toelating 
 

Wij hebben met u als ouder/verzorger van een eventueel toekomstige leerling eerst een kennismakingsgesprek. In dit gesprek 
kan er over en weer informatie-uitwisseling plaatsvinden. Toelating tot de school is geen probleem wanneer het kind 
basisschoolvaardig lijkt. Wij zijn een open christelijke school. Dit houdt in dat onze school open staat voor iedereen,  met welke 
achtergrond dan ook, die de christelijke identiteit van onze school wil respecteren. Wij verwachten dat leerlingen aan alle 
activiteiten  meedoen, dus ook aan de lessen godsdienstige vorming en aan de kerkelijke vieringen die hieruit voortvloeien. 
Hierbij is een positieve houding van ouders/verzorgers zeer gewenst.  

 
Kinderen mogen, als ze vier jaar geworden zijn, naar school. Zij krijgen de mogelijkheid om van tevoren te komen kijken in hun 
toekomstige groep. Op vastgestelde instroommomenten worden de jongste leerlingen dan toegelaten, meestal aan het begin of 
eind van de maand. Op de eerste schooldag worden alle nieuwe kinderen die inmiddels 4 jaar zijn verwacht, plus de leerlingen 
die voor 1 oktober 4 jaar worden.  

 
In de periodes medio november/december en medio mei tot aan de zomervakantie kan het soms verstandiger zijn kinderen nog 
niet in te laten stromen. We treden tijdig met ouders/verzorgers in overleg over een geschikt instroommoment. Leerlingen van 4 
jaar worden gezien als instroomleerlingen. Wie op 1 oktober of later jarig is, is in principe tot het volgende schooljaar 
instroomleerling. Daarna gaat hij of zij in principe verder als leerling van groep 1 en een jaar later als leerling van groep 2. Bij de 
definitieve groepsindeling die de school maakt, wordt er goed gekeken naar de totale ontwikkeling van de leerling. De kinderen 
die in oktober, november, december jarig zijn, zijn zogenaamde herfstkinderen. Zij gaan na de vakantie  door naar groep twee 
(hier kan soms vanaf geweken worden als dat o.i. beter is voor het kind.) aan het einde van groep twee kijken we of ze nog een 
jaar in groep twee blijven of doorstromen naar groep 3. Er is een protocol op school aanwezig waarin beschreven wordt welke 
stappen we in deze gevallen ondernemen. 

 
Door allerlei oorzaken kunnen ook leerlingen ouder dan 4 jaar op onze school worden toegelaten. Wij zoeken eerst contact met 
de school waar de leerling voordien de lessen volgde. Op grond van het onderwijskundig rapport van deze school beslissen 
directeur en team of de leerling wordt toegelaten. Als er adviezen zijn van hulpverleningsinstanties zoals Eduniek, Centrum voor 
Jeugd en Gezin, e.d. houden we daar rekening mee. Als wij een leerling niet kunnen aannemen, krijgen de ouders/verzorgers de 
reden van deze weigering schriftelijk meegedeeld. Op grond van onderzoek kunnen ook leerlingen van een speciale school voor 
basisonderwijs, in het kader van terugplaatsing, worden toegelaten. Dit gebeurt meestal met ambulante (extra) begeleiding.  

 

Onze school en passend onderwijs 
 

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer 
ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern 

begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
 

Onze school en/in het samenwerkingsverband 

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Zeeluwe. Schoolbesturen 
zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Zeewolde, Harderwijk, Epe, Elburg en Nunspeet. 
kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in 
de regio succesvol kan zijn op school. 

 
Passend onderwijs: hoe en wat 
Passend onderwijs is niets anders dan góed onderwijs. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. 
Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een 
beperking of gedragsproblemen. 
Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die 
onderwijsondersteuning coördineert op onze school. 
Is meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de steunpuntconsulent van het regionaal steunpunt in ons 
samenwerkingsverband. 
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Is een kind bij ons – of eventueel op een andere ‘gewone’ basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of 
speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring nodig, dat via ons 
samenwerkingsverband wordt afgegeven. 
Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs nodig en 
zijn alle betrokkenen het eens over het type onderwijs? Dan is dat voldoende. Is dat niet zo, dan geeft de onafhankelijke 
deskundigencommissie advies. Hierin zitten bijvoorbeeld een orthopedagoog of maatschappelijk werker. 
Het samenwerkingsverband toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies 
overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een beroep doen op de Geschillenregeling. 

 
Ondersteuningsteam op school 
Onze school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leerkracht en de intern begeleider, zo nodig aangevuld met de 
(school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de steunpuntconsulent. Soms kunnen ook andere externe 
deskundigen aanschuiven. 
Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. Arrangement wil 
zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding. Ouders zijn vanzelfsprekend aanwezig bij het 
ondersteuningsteam. 
Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het zogenoemde 
Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk 
aanbod daarbij het beste past. 

 
Visie op passend onderwijs 
De basisvraag voor passend onderwijs is: Wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? 
Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Het samenwerkingsverband wil daarom aansluiten bij het talent van een 
kind en het zo goed mogelijk ondersteunen in zijn ontwikkeling. 
Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen in 
onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: 
passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas en op de eigen school. 
Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dicht 
mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo 
nodig) partners in (jeugd)zorg. 
Samen werken we op basis van één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in 
verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd. 

 
Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid 
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied 
van (extra) onderwijsondersteuning staat in Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Elke school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders 
kunnen dit inzien of bekijken op onze website. 
Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind 
wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de 
leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven? 

 
Ouders (en leerkrachten) denken mee 
Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) 
van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur 
van het samenwerkingsverband. Op de site van ons samenwerkingsverband www.onderwijszorgkoepel.nl staat meer informatie 
over de OPR, de leden en medezeggenschap. 

 
Wetgeving en zorgplicht 
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen 
zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de 
eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons 
samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor 

zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: 
www.passendonderwijs.nl. 

 
  

http://www.onderwijszorgkoepel.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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Verwijdering van een leerling 
Een basisschool mag uw kind in bepaalde gevallen verwijderen. Dit houdt in dat uw kind geen toegang meer heeft tot de school 
waar hij is ingeschreven. Dit gebeurt meestal als de school niet in staat is om de benodigde speciale zorg voor de leerling te 
bieden, maar kan bijvoorbeeld ook voorkomen als er sprake is van voortdurend storend (ernstig) agressief gedrag of als ernstige 
conflicten zijn waarbij mogelijk ook de ouders/verzorgers zijn betrokken. Er zijn wettelijke regels voor het verwijderen en de 
manier waarop de school u en uw kind over de verwijdering informeert. 

 

Beslissing over verwijdering van een leerling  
De beslissing over verwijdering van een leerling ligt bij het bevoegd gezag (het schoolbestuur) van een school. Voordat een 
leerling wordt verwijderd, moet het bevoegd gezag eerst naar het verhaal van de ouders/verzorgers en de docent luisteren. 

 
Een bestuur mag een leerling pas definitief verwijderen als er een andere school is gevonden of als de school aantoonbaar 
gedurende acht weken zonder succes heeft gezocht naar een andere school. Hierbij kan ook gedacht worden aan een school of 
instelling voor speciaal onderwijs. De school is verplicht om de leerplichtambtenaar direct in te lichten over een besluit tot 
verwijdering. Het bevoegd gezag moet altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering. 

 

Bezwaar maken tegen verwijdering  
Het bevoegd gezag is verplicht u erop te wijzen dat u bezwaar kunt maken tegen de beslissing om uw kind definitief te 
verwijderen. Dit doet u binnen zes weken nadat het besluit schriftelijk aan u bekend is gemaakt. Het bezwaar dient u schriftelijk 
in bij het bevoegd gezag van de school. Die neemt vervolgens binnen vier weken een beslissing op uw bezwaar, maar niet 
voordat zij u als ouder of voogd, in de gelegenheid heeft gesteld om uw bezwaren mondeling toe te lichten. De school zal u 
tevens in de gelegenheid moeten stellen om kennis te nemen van de adviezen en rapporten die zijn gebruikt bij het besluit over 
de verwijdering van uw kind. 
Tijdens de bezwaarprocedure hoeft de school uw kind niet toe te laten. Als u toch wilt dat uw kind wordt toegelaten, kunt u een 
kort geding aanspannen bij de civiele rechter. In dat geval dient u zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat. 
Als de school in de beslissing op uw bezwaar vasthoudt aan de verwijdering van uw kind, kunt u de zaak voorleggen aan de 
rechter. 

 

Beleid verzekeringen/aansprakelijkheid 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, 
personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering, indien een ongeval tot blijvende 
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen 
verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel 
de school zelf, als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten 
gevolge van onrechtmatig handelen. Materiële schade valt niet onder de dekking. De school heeft pas een 
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus 
tekort zijn geschoten in zijn rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige 
onrechtmatigheid. Wanneer bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt. Die schade valt niet onder de 
aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. 

 
De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen op een basisschool, of hun 
ouders/verzorgers zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens 
andere door de school georganiseerde activiteiten, door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste 
plaats zelf (of de ouders/verzorgers) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 

 

Protocol ziekte en vervanging 
De vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs is een probleem geworden. Er is een steeds groter wordend 
lerearentekort. Er wordt bij ziekte zo goed mogelijk gezocht naar een oplossing maar dit wordt wel steeds moeilijker. Dit 
betekent dat vervanging bij afwezigheid niet altijd opgelost kan worden 

 
Na ziekmelding van een collega doorlopen we de volgende stappen: 

 vervanging/ruiling door duo partner of andere interne collega die geen werkdag heeft, evt. van een andere school van 
het bestuur. 

 vervanging door leerkracht van buitenaf (via Ippon) 
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 groep opsplitsen of twee groepen intern samenvoegen 

 indien LIO student aanwezig: vrij geroosterde leerkracht inzetten. 
 
Bij de keuze die we maken streven we naar: 

 zoveel mogelijk behoud van rust in zoveel mogelijk groepen 

 geen totaal onbekende leerkracht voor de groep 

 werkbaarheid van de situatie 

 geen inzet van directie  

 
Bieden voorafgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan laten we de betreffende groep thuis volgens de 
richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken: 

 In principe niet de eerste dag. 

 Alleen in uiterste geval er toe overgaan en de ouders/verzorgers schriftelijk informeren. 

 Voor leerlingen die geen opvang hebben, in het uiterste geval, in school de opvang regelen. 

 Lesrooster technisch kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis  te sturen. 
De directeur/bestuurder en de inspectie zullen daarvan op de hoogte worden gesteld 

 

Beleid sponsoring: 
 

Wat is sponsoring in het primair onderwijs? 
Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Deze tegenprestatie 

vindt in schoolverband plaats onder verantwoordelijkheid van de school. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van 

sponsoring, maar van een schenking. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het primair onderwijs.  

 

Ouders/verzorgers en leraren hebben het recht om via de medezeggenschapsraad (MR) hun stem te laten horen over het 

afsluiten van een sponsorcontract. De scholen zijn verplicht om het sponsorbeleid in de schoolgids en het schoolplan op te 

nemen. 

 

Sponsoring kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van:  

 materialen, zoals boekjes, video's, folders, posters en spellen;  

 gesponsorde activiteiten, zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes;  

inrichting, zoals de kantine of de aula.  

 

De meest voorkomende tegenprestatie die scholen leveren, is het vermelden van de sponsor in bijvoorbeeld de schoolkrant, 

schoolgids of nieuwsbrief. Of op de website. Voorbeelden van sponsors in vooral het basisonderwijs zijn winkels en bedrijven in 

de directe omgeving van de school. Ook banken en leveranciers van ICT zijn vaak onder de sponsors te vinden.  

 

Ouders/verzorgers, leraren en leerlingen kunnen met klachten over sponsoring terecht bij de klachtencommissie. De 

klachtencommissie van de Stichting PCO Gelderse Vallei bestaat uit het langstzittende GMR lid oudergeleding, het langstzittende 

GMR lid personeelsgeleding, de voorzitter van de GMR en de algemeen directeur (voorzitter van de klachtencommissie) van de 

stichting. Klachten over de inhoud van concrete reclame-uitingen kunnen ook worden ingediend bij de Reclame Code 

Commissie. 

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2009 met 14 organisaties een convenant afgesloten. Het 

convenant bevordert of bestrijdt sponsoring niet. Met de gedragsregels uit het convenant kunnen scholen op een verantwoorde 

manier met sponsoring omgaan. Er staat in waar scholen op moeten letten, waar sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn 

en hoe scholen inspraak van ouders/verzorgers, teams en leerlingen moeten organiseren. Enkele regels uit het convenant zijn:  

 

 Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen.  

 Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.  

 De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke 

ontwikkeling van leerlingen.  
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 De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  

 De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt toezicht op de naleving van de regels.  

 

Aanvragen verlof  
Een dagje extra vakantie om de files voor te zijn, een midweek boeken of extra verlof voor bezoek aan het land van herkomst? 
Wat zegt de gemeente Nijkerk hierover: Volgens de Leerplichtwet (LPW) is dit niet mogelijk en dus strafbaar.  

 
De enige mogelijkheid voor extra vakantieverlof is geregeld in artikel 11 sub f van de Leerplichtwet:  

 
De directeur van de school kan éénmalig per schooljaar, voor maximaal 10 schooldagen, extra verlof verlenen buiten de reguliere 
vakanties. Dat kan als een leerling, door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers of verzorgers, 
alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Bij ‘de specifieke aard van het beroep’ gaat het bijvoorbeeld om 
seizoengebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen. Dit kan 
voorkomen in de horeca sector en in de agrarische sector.  

 
Procedure voor het aanvragen van extra vakantieverlof 
Een verzoek voor extra vakantieverlof van maximaal 10 schooldagen moet minimaal 8 weken tevoren bij de directeur van de 
school worden ingediend. Verlof voor meer dan 10 dagen kan niet in behandeling worden genomen. De wet heeft geen 
mogelijkheden voor vakantieverlof van meer dan 10 schooldagen. Voor het aanvragen van verlof kunt u bij de directeur een 
aanvraagformulier ophalen. Dit formulier is ook te downloaden op onze website. 
Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente te melden. Door de 
basisscholen in Nijkerk is onderling afgesproken zich hier zeer strikt aan te houden. De consequentie die hiervan het gevolg 
kan zijn, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. 

 
Feestdagen 
Indien de aard van een niet-christelijke, religieuze feestdag schoolbezoek uitsluit, omdat de viering ervan beschouwd wordt als 
de vervulling van een plicht die uit de godsdienst voortvloeit, mogen ouders/verzorgers hun kinderen op dergelijke feestdagen 
thuishouden, mits dat twee dagen van tevoren aan de directeur van de school wordt gemeld. 

Overig verlof om persoonlijke redenen 
Soms zijn er omstandigheden waarvoor er buiten vakanties om extra verlof nodig is. In de Leerplichtwet wordt dit ‘verlof op 
grond van gewichtige omstandigheden’ genoemd (artikel 11 sub g). Er kan sprake zijn van gewichtige omstandigheden in 
bijvoorbeeld de volgende gevallen: 

 
o voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren om kan. 
o bij verhuizing. 
o bij huwelijk van bloed- en aanverwanten.  
o bij overlijden van bloed- en aanverwanten. 
o bij ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten. 

 
Gewichtige omstandigheden zijn uitsluitend persoonlijke omstandigheden. Per geval wordt beoordeeld of een verzoek tot verlof 
gehonoreerd kan worden. Meestal zal het verlof beperkt worden tot één of enkele dagen.  

 
Procedure voor het aanvragen van overig verlof op grond van gewichtige omstandigheden: 
Een dergelijk verzoek voor verlof van maximaal 10 schooldagen moet worden ingediend bij de directeur van de school. Een 
dergelijk verzoek voor verlof van meer dan 10 schooldagen moet worden ingediend bij de leerplichtambtenaar van de 
woongemeente van de leerling.  

 

Arboplan 
Een Arboplan ligt ter inzage bij de directeur. In dit plan staat omschreven wat er op onze school is geregeld ten aanzien van 
arbeidsomstandigheden en wat ons beleid daarin is.  

 

Beleid ten aanzien van scholingsmogelijkheden 
De Onderwijs Begeleidingsdienst CED in Maartensdijk, PABO’s en andere opleidingsinstituten, organiseren nascholing voor 
leerkrachten. Wij streven ernaar elke leerkracht ieder jaar een gepaste nascholing te laten volgen. Onze visie hierachter is dat op 
deze manier een specialisatie kan worden opgebouwd en dat het team over deskundigheid op allerlei gebieden kan beschikken. 
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Daarnaast nemen wij als team regelmatig deel aan gezamenlijke nascholing. Onderwerpen hierbij zijn bijvoorbeeld: protocol 
dyslexie, het maken van handelingsplannen, de invoering/oriëntatie op een nieuwe methode of gerichte scholing over sociaal 
emotionele ontwikkeling & groepsprocessen. 

 

Stages 
Wij geven regelmatig gelegenheid aan studenten om praktijkervaring op te doen door middel van een stage op onze school. 
Onze school is een opleidingsschool en heeft in verband hiermee contacten met bijvoorbeeld enkele Pabo’s: de Marnix 
Academie in Utrecht, Christelijke Hogeschool Ede en Windesheim in Zwolle; de Sportacademie in Zwolle en verder met 
verschillende ROC’s. U kunt, naast ons vaste leerkrachtenteam, dus ook andere gezichten in de klas tegenkomen. Met enige 
regelmaat zullen er ook leerlingen van het Corlaer College in de school aanwezig zijn voor zgn. maatschappelijke stages of 
beroeps oriënterende stages. 

 

ICT onderwijs op de PWA 
Het gebruik van ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) heeft een prominente plaats op de PWA. Een aantal belangrijke 
argumenten voor het gebruik van ICT zijn: 

o Kinderen kunnen in de 21
e
 eeuw niet meer zonder ICT. Zij weten niet meer dat er geen computers waren. Het is een 

onderdeel van hun leven. 
o Pedagogisch/didactisch: als middel bij het onderwijzen en studeren. ICT sluit goed aan bij de huidige ontwikkelingen in 

het onderwijs. 
o Sociaal: voorbereiden op de samenleving; slim leren omgaan met veel informatie. 
o ICT is motiverend, zelflerend en op eigen niveau en de computer geeft feedback. 
o Arbeidsmarktrelevant: voorbereiden op een beroepspraktijk (o.a. voortgezet onderwijs). 

 
We zien ICT echter niet als doel op zich, maar vooral als een middel om het onderwijs effectiever, doelmatiger, aantrekkelijker 
en kwalitatief beter te maken. 

 

De visie van de school op ICT: 
In de maatschappij neemt ICT een belangrijke plaats in. Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de 
maatschappij. Daarom neemt ICT bij ons op school een belangrijke plaats in. De leerlingen maken vanaf groep 1 al kennis met 
ICT. Dit begint met korte momenten onder begeleiding en mondt uit in zelfstandig gebruik van ICT binnen de diverse lessituaties. 
De leerkrachten hebben kennis om de leerlingen hierin optimaal te begeleiden. Wij zien ICT als een verrijking van ons lesaanbod 
en niet alleen als een doel op zich. 

 

De website 
Met onze website willen we informatie verschaffen over onze school. We proberen u te informeren over wie we zijn en wat we 
doen. De doelgroepen zijn de ouders/verzorgers en leerlingen van onze school, maar natuurlijk ook andere geïnteresseerden. 
Op de site www.pwa-nijkerk.nl staat alle informatie over de organisatie van de school. De site heeft een apart deel voor 
leerlingen en leerkrachten. In dit deel leest u wat de kinderen in de klas en met extra activiteiten doen. 

 

Privacy 
Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, wordt volstaan met vrij 
verkrijgbare informatie (telefoonboekinformatie). Bij publicatie van informatie op de website, waar een betrokkene bezwaar 
tegen maakt, zal degene die de site onderhoudt deze informatie op verzoek verwijderen. Mocht u geen prijs stellen op 
publicatie van een foto/video of ander werk van uw kind, dan kunt u daar melding van maken bij de directeur. Het is 
overigens niet de bedoeling leerlingen op portretformaat in close-up af te beelden.  

 

 

http://www.pwa-nijkerk.nl/
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3. De activiteiten 

 
In dit hoofdstuk worden allerlei activiteiten beschreven waar u in de dagelijkse schoolpraktijk mee te maken zult krijgen.  

 

3.1 Activiteiten in de Kleutergroepen (groepen 1 en 2) 

 
Leerlingen uit groep 1 en 2 hebben hun eigen plein: het kleuterplein. Als de school uitgaat, komt de leerkracht met de hele 
groep naar buiten. 

Hieronder behandelen wij een paar praktische zaken die speciaal voor de groepen 1 en 2 gelden: 
o Gym: Ook voor de kleuters is er bewegingsonderwijs. Wij kunnen dagelijks gebruik maken van het speellokaal in ons 

eigen gebouw. Wilt u uw kind goed passende gymschoenen meegeven? Graag schoenen met een stroeve zool in 
verband met vallen en uitglijden. Gymschoenen met elastiek of klittenband zijn het meest geschikt, omdat leerlingen 
deze zelf aan en uit kunnen trekken.  

o Verjaardagen: Is een leerling jarig, dan mag hij of zij trakteren in de klas. Wij stellen een gezonde traktatie zeer op prijs. 
De leerkracht kan u hierin adviseren en aangeven of er leerlingen zijn die bepaalde producten niet mogen eten. En 
natuurlijk mag de jarige een gekregen cadeautje op school laten zien!  

o Kleding: Wilt u jassen, tassen, gymschoenen e.d. zoveel mogelijk voorzien van de naam van uw kind? Dit voorkomt veel 
zoekwerk. 

In de kleutergroepen staat, naast het stimuleren van de ontwikkeling van de kleuters, het plezier in het naar school gaan 
centraal. Wij gaan ervan uit dat de basis voor een leven lang met plezier leren hier wordt gelegd. 

3.2 Overige activiteiten groepen  

 

Batterijen, cartridges, oude mobiele telefoons en frituurvet (inzamelen) 
De batterijen en cartridges kunt u kwijt in twee grote dozen  in de kopieerruimte. Elke lege cartridge, oude mobiele telefoon en 
frituurvet (goed verpakken) levert de school geld op en voor elke oude batterij krijgen we punten. Dit geld en deze punten 
worden besteed aan nieuw materiaal voor school. 

 

Mediatheek en documentatiecentrum 
Wij beschikken over een mediatheek en documentatiecentrum. Hierin staan (digitale) naslagwerken over allerlei onderwerpen. 
Bij diverse vakgebieden wordt hiervan gebruik gemaakt. Met name bij de lessen Topondernemers. 

 

Deelname aan acties 
De groepen 7 en  8 doen jaarlijks (begin oktober) mee aan de verkoop van ansichtkaarten en postzegels voor de actie 
Kinderpostzegels. In november wordt door alle groepen meegedaan met de actie “Schoenmaatjes”. Daarnaast vinden er nog 
acties plaats die inspelen op actuele situaties zoals onder andere Day for change. 

 

Excursies 
Er is meer te leren dan alleen uit boeken. Het kan voor kinderen heel verhelderend werken als ze dingen in het echt zien. De 
PWA wil school in de maatschappij zijn. Vandaar dat we kinderen in aanraking brengen met de maatschappij binnen en buiten 
de school. In iedere groep kan er sprake zijn van een excursie buiten de school. Dit gaat altijd onder leiding van de leerkracht en 
met begeleiding van ouders/verzorgers. Over de excursies krijgt u in de loop van het jaar verdere informatie van de leerkracht. 

 

Expressievakken 
Hiervoor gebruiken wij de  methode “Moet je doen”. Deze wordt gebruikt in de groepen 1 t/m 8. In de methode komen aan de 
orde: drama, tekenen, dans, handvaardigheid en muziek. Naast de vakken draait er een zeer uitgebreid cultuur circuit waarin 
veel disciplines aan de orde komen.  
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Fietsen op school 
Veel leerlingen komen op de fiets naar school, terwijl dat vaak niet echt nodig is. Het schoolplein komt hierdoor vol fietsen te 
staan, terwijl die ruimte zo nodig is om te spelen. Hieronder ziet u een plattegrond met een cirkel afgedrukt: wie daar buiten 
woont, mag op de fiets komen en wie binnen de cirkel woont, komt lopend. Op de stoep en op het schoolplein mag niet gefietst 
worden. Verder is de school  niet verantwoordelijk voor vervreemding van en/of schade aan fietsen. Skateboards, skeelers, 
waveboards en steppen zijn verboden op het plein. Er mag niet mee gereden worden. Kinderen die deze zaken mee naar 
school nemen stallen ze, net als de fiets, buiten op de daarvoor bestemde plekken. 
Het gebeurt regelmatig dat er fietsen blijven staan na schooltijd. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van 
deze fietsen. 

 
 
Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen liggen in een bankje in de kleuterhal. Is een leerling iets kwijt, meldt het dan direct bij de leerkracht van 
uw kind; samen zullen we proberen het terug te vinden. 

 
Huiswerk 
Wij zijn van mening dat leerlingen na de basisschool huiswerk genoeg krijgen. Daarom proberen wij dit op onze school zoveel 
mogelijk te beperken. Om toch de overgang naar het voortgezet onderwijs niet te groot te laten zijn, krijgen leerlingen vanaf 
groep 6 af en toe wat huiswerk mee naar huis. Ook kan het voorkomen dat leerlingen van lagere groepen af en toe wat huiswerk 
meekrijgen om moeilijke leerstof beter onder de knie te krijgen. Leerlingen in groep 7 en 8 leren te plannen met behulp van een 
agenda. Deze wordt aangeschaft door de school.  

 

Hygiëne 
Wij wijzen op het belang van stevige gymschoenen ter voorkoming van voetwratten of voetschimmel.  Onze 
schoonmaakmedewerkers houden algeheel toezicht op de netheid in de school (lokalen, gangen en toiletten). Maar.… de 
leerlingen zijn hier in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Wij willen graag dat onze school er schoon en netjes uitziet. 

 

Kamp 
Het is  een traditie: groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op kamp. Onder leiding van de groepsleerkracht en één of 
meerdere collega’s gaan ze drie dagen op stap. Als het zover is, krijgt u via de groepsleerkracht bericht over de verdere gang van 
zaken en de bijbehorende kosten. 

 

Luizencontrole 
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Zo nu en dan zijn er leerlingen met hoofdluis op school. Geneert u zich er niet voor, maar waarschuw de leerkracht. Zo kan die 
de andere ouders/verzorgers informeren over de bestrijding van deze ongewenste kostgangers. Gelukkig is er een aantal 
ouders/verzorgers dat na iedere vakantie op maandagmiddag alle leerlingen op hoofdluis controleert om verspreiding te 
voorkomen. Het is van belang dat er voldoende ouders/verzorgers blijven controleren. Uit elke groep dienen 2 
ouders/verzorgers beschikbaar te zijn. Voor de groep ouders/verzorgers die nu beschikbaar is, is het bijna onmogelijk de gehele 
school in een middag te controleren. Voor de hoofdluiscontroles hebben we een hoofdluisprotocol geschreven. Dit ligt ter 
inzage bij de directie.  

 

Oud papier  
Er staan permanent 3 containers voor oud papier bij onze school. Van de opbrengst kunnen wij speciale dingen aanschaffen 
waar anders minder geld voor is, zoals audiovisuele hulpmiddelen, extra voorzieningen voor de computers, extra boeken, een 
bijdrage voor diverse excursies, etc. We verzoeken u dringend het papier, goed verpakt of gebundeld, in de containers te doen 
en het is natuurlijk overbodig om te vermelden dat het alleen om papier en karton gaat. 

 

Tussenschoolse opvang (overblijven) 
Op de Prins Willem-Alexanderschool wordt het overblijven verzorgd door Brood & Spelen. Brood & Spelen is een organisatie die 
in opdracht van de school het overblijven organiseert. Indien u het voornemen heeft om uw kind te laten overblijven, kunt u 
informatie vinden in de documentatiekast bij de directiekamer. Hierin staat beschreven hoe het overblijven op de Prins Willem-
Alexanderschool wordt georganiseerd en hoe u uw kind(eren) kunt inschrijven voor de tussenschoolse opvang. Wanneer u het 
inschrijfformulier aan ons retourneert via de overblijfbrievenbus op school, kan uw kind dezelfde dag al deelnemen aan het 
overblijven.   
De coördinator, Sylvia van Driesten  is uw contactpersoon van Brood & Spelen. Bij haar kunt u terecht met al uw vragen, 
opmerkingen en klachten. De coördinator van de Prins Willem-Alexanderschool is op maandag, dinsdag en donderdagochtend 
telefonisch bereikbaar via 06-38822156. 
De administratieve en financiële afhandeling en de personeelsadministratie van het overblijven vindt plaats vanuit het Centraal 
Kantoor: Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur onder telefoonnummer 033-258 86 84 
en altijd via info@broodspelen.nl.  
Verdere info kunt u vinden op onze site: www.pwa-nijkerk.nl   

 

Pauze 
De pauze begint om 10.00 uur voor groep 5-8 en om 10.15u voor groep 3 en 4. Als er problemen zijn, kunnen leerlingen terecht 
bij de leerkracht die pleinwacht heeft. Vlak voordat de pauze begint, krijgen de leerlingen de gelegenheid om meegebracht eten 
en drinken te nuttigen. Geeft u ze iets gezonds mee, bijvoorbeeld een boterham of fruit? Wilt u uw kind ook niet te veel 
meegeven? 

 

Pleinwacht 
Leerkrachten houden een kwartier voor aanvang van de school toezicht op het schoolplein. Dit is voor de groepen 3 t/m 8 van 
08.15 tot 08.30 uur en van 13.00 tot 13.15 uur. De kinderen mogen om 08.20 en om 13.05 uur naar binnen. Bij de eerste bel 
(08.25 en 13.10 uur) moeten alle kinderen naar binnen, zodat we om  08.30 en 13.15 uur kunnen beginnen. Ook tijdens het 
speelkwartier is er pleinwacht. Voor de kleuters is er pleinwacht van 08.15 tot 08.25  uur en van 13.00 tot 13.10 uur. Vóór deze 
tijden mogen er geen leerlingen op het plein. Wij kunnen voor ongelukjes en dergelijke buiten de pleinwachttijden namelijk geen 
verantwoordelijkheid aanvaarden.  
Om 10.15 uur spelen de kinderen van groep 3 en 4 op het kleuterplein. De kinderen van groep 5 en 6 spelen om 10.00 uur op 
het plein voor de school. En de kinderen van de groepen 7 en 8 hebben een plein achter de school. Waar de nieuwbouw is. 

 

Schoolbegeleiding 
Op  het gebied van onderwijskundige begeleiding kunnen o.a. wij een beroep doen op de Onderwijs Begeleidingsdienst(OBD) 
Eduniek onderdeel van de CED groep. Een belangrijke taak van de OBD is het ondersteunen van leerkrachten die, op welk terrein 
dan ook, extra informatie vragen. Te denken valt aan  advies bij leerproblemen, afnemen van toetsen of testen door een 
psycholoog of orthopedagoog. Naast de CED groep maken we ook gebruik  van andere specialisten en praktijken in de regio. 
Daarnaast geeft de CED adviezen over materialen en lesmethoden. Ook begeleidt de CED leerkrachten bij de invoering van 
nieuwe werkwijzen en werkt mee aan nascholing voor leerkrachten. 

 
Schoolfotograaf 
Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf bij ons op bezoek. Er worden dan groepsfoto’s en foto's van alle leerlingen apart 
gemaakt. U bent niet verplicht deze foto's te kopen. 

mailto:info@broodspelen.nl
http://www.pwa-nijkerk.nl/
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Schoolreisjes/speldag 
Alle leerlingen van groep 1-7 gaan 1x per jaar op schoolreis. De bestemming wisselt per jaar. Er is een schoolreiscommissie die 
hier jaarlijks een keuze in maakt. Hierin wordt wel gezocht naar een goede afwisseling tussen educatieve, alternatieve en 
recreatieve bestemmingen.   
 

Schooltelevisie 
Via het digitale bord kunnen we op school in bijna alle groepen TV kijken. Wij kijken onder andere naar programma's als 
Koekeloere, Huisje-boompje-beestje, Nieuws uit de natuur en Schooltv-weekjournaal.  
 

Sportevenementen 
Ieder jaar organiseren wij een sportdag voor de groepen 1 t/m 8. U krijgt hierover te zijner tijd bericht via de nieuwsbrief. Ook 
nemen wij deel aan enkele andere sportevenementen, koningsspelen en toernooien. 

 

Veiligheid op school 
Niet elk risico is te voorkomen, maar we proberen er alles aan te doen om het gebouw zo veilig mogelijk te maken. Denk aan 
gehard glas op plaatsen waar leerlingen er tegenaan kunnen stoten. Jaarlijks is er een ontruimingsoefening en de school 
beschikt over een goed werkend brandalarm. Verder een naadloze, maar wel enigszins geruwde vloer in de toiletten om 
uitglijden te voorkomen. Daarnaast vragen wij u in de eerste schoolweken een zogenaamd ‘noodgevallen briefje’ in te 
vullen/wijzigen zodat we u in geval van een incident goed kunnen bereiken. 

 

Verkeerssituatie bij school  
Wanneer de kinderen met de auto worden gebracht of gehaald en de veiligheid van de kinderen u lief is, parkeert u dan niet 
(parkeerverbod) tegenover de school, maar in de daarvoor bestemde parkeerhavens aan de Buizerdlaan, de Aalscholverlaan en 
naast de Kerk. Op het parkeerterrein naast de N.H. kerk geldt éénrichtingsverkeer! Alleen vanaf de Hoefslag mag u het 
parkeerterrein oprijden. Het is een eigen terrein van de kerk. Laten we de regels in acht nemen en stapvoets rijden. De kerk kan 
te allen tijde het terrein afsluiten.  

 

Vieringen 
Aan de christelijke hoogtijdagen, zoals het Kerstfeest, het Paasfeest en Pinksteren, wordt op onze school ruim aandacht besteed. 
In voorgaande jaren vierden de kleuters het Kerstfeest ‘s avonds gezamenlijk op school en de groepen 3 t/m 8 (meestal) 
gezamenlijk in de kerk. Het Paasfeest wordt met alle groepen in de sporthal gevierd. Via de nieuwsbrief hoort u van ons over de 
plannen voor dit schooljaar. 

 

Buitenschoolse opvang (BSO) 
Basisscholen zijn sinds 1 augustus 2007 wettelijk verplicht om naast het overblijven, ook buitenschoolse opvang aan te bieden. 
Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de schoolvakanties.  
In maart 2012 heeft de Stichting PCO Gelderse Vallei een eigen organisatie voor opvang opgericht met de naam Stichting 
Kindcentra PCO Gelderse Vallei om op deze manier de doorgaande pedagogische lijn en de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 
12 jaar op elkaar af te stemmen. 
Daarnaast heeft de Stichting PCO Gelderse Vallei voor de scholen die geen gebruik maken van Stichting Kindcentra, met een 
aantal organisaties voor BSO een convenant afgesloten.  
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website via de volgende hyperlink: http://www.kindcentrapcogv.nl/.  Daar 
vindt u op welke scholen BSO en/of KDV wordt aangeboden. Natuurlijk kunt u ook voor nadere informatie terecht bij de 
directeur van de school. 
Op PWA kunnen ouders/verzorgers voor de voor- en naschoolse opvang binnen de school terecht. De kinderen worden 
opgevangen door pedagogisch medewerkers van de Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei. 

 
Nieuwsbrief 
Wekelijks wordt de nieuwsbrief digitaal verzonden. In het eerste gedeelte vindt u algemene informatie en daarna nieuws uit de 
groepen. Op de website kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. U ontvangt deze dan iedere week in uw mailbox. Mocht u 
geen computer met internetaansluiting hebben, dan is het mogelijk de nieuwsbrief op papier te ontvangen. Geeft u dit dan door 
aan de administratie. 

 

 

http://www.kindcentrapcogv.nl/
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Zendingsgeld 
Iedere maandagochtend kunnen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 geld meenemen voor de zending. Wij willen leerlingen 
hiermee in staat stellen actief een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor kinderen die het niet zo goed hebben als zij. 
Voor komend jaar zullen we weer diverse projecten kiezen. Incidenteel wordt er ook aan bijzondere acties worden meegedaan.  

 

Ziekteverzuim  
Is uw kind ziek, wilt u ons dan alstublieft vóór schooltijd inlichten? Ons telefoonnummer is 033-2453636. U mag ook mailen 
naar: directie@pwa-nijkerk.nl  Een briefje meegeven aan een broertje of zusje is natuurlijk ook goed. Als we maar weten 
waarom uw kind niet aanwezig is. Wanneer wij geen bericht hebben ontvangen, nemen we zelf rond 9.00 uur contact met u op. 
Mocht uw kind een doktersafspraak onder schooltijd hebben dan verzoeken wij u uw kind op te komen halen. We laten kinderen 
niet alleen naar huis gaan. 
  

mailto:directie@pwa-nijkerk.nl
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4. Zorg voor de leerlingen 

 

4.1 Nieuwe leerlingen 

Het is belangrijk om een goede school voor uw kind(eren) te kiezen. Als eventuele nieuwe ouders van de PWA, willen we u dan 
ook een goede indruk geven van wat de PWA allemaal kan bieden en hoe wij bezig zijn met de ontwikkelingen in het onderwijs. 
U kunt zich uitgebreider oriënteren door deze schoolgids te bekijken of door onze website te bekijken.  Nog leuker vinden we 
het als u komt kijken bij ons op school. U ziet dan de school in bedrijf, hoe de groepen werken en u krijgt een algemene indruk 
van de school. Zo heeft u de gelegenheid vragen te stellen en eventuele specifieke zaken over uw kind met ons te bespreken. U 
kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur. 
Daarnaast houden de scholen in Nijkerk één keer per jaar een open dag voor belangstellende ouders/verzorgers waarbij u 
vrijblijvend de school kunt komen bekijken. Deze open dag wordt meestal eind januari gehouden en krijgt aandacht in de 
plaatselijke media. 

 

De opvang van nieuwe kleuters.  

Kinderen die instromen mogen voor hun vierde verjaardag een aantal momenten komen wennen. Voor deze 
kennismakingsmomenten wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd en kunnen zo nodig in overleg met u worden gepland. 
Aan het begin vragen wij u een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Tevens wordt u gevraagd een noodgevallenformulier in te 
vullen, zodat we u altijd kunnen bereiken mocht er iets met uw kind zijn. Voor kinderen die in of net voor de zomervakantie jarig 
zijn is de situatie afwijkend. We leggen u dat graag uit in het intake gesprek met de directeur. 

 
Aanmeldingen voor andere groepen 
Wanneer een kind door een verhuizing of om andere redenen op onze basisschool geplaatst wordt, dan is dat voor het kind een 
grote overgang. We proberen hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Na het aanmeldingsgesprek met de 
ouders/verzorgers is er voor het kind de gelegenheid om de school te bekijken en eventueel een keer proef te draaien in de 
nieuwe groep. De school waar het kind vandaan komt,  geeft de gegevens aan ons door. De eerste periode zien we ook duidelijk 
als een kennismakingstijd. Kinderen passen zich vaak erg snel aan en zijn gauw gewend aan nieuwe situaties. 

  

4.2 De vorderingen van leerlingen volgen. 

Van iedere leerling houden wij de gegevens bij in de leerlingenmap, een afgeschermd deel van ons administratie programma. 
Hierin staat, naast persoonlijke gegevens, informatie over allerlei onderwijszaken die de leerling betreffen. Daarnaast houden 
wij van de leerlingen die extra zorg krijgen, een uitgebreid dossier bij. Deze gegevens worden zorgvuldig voor de buitenwereld 
afgeschermd. Alleen de direct betrokken leerkracht, de Intern Begeleider, de Remedial Teacher en de directie mogen de 
gegevens inzien om een goede begeleiding nodig te maken. Ouders/verzorgers hebben het recht deze gegevens in te zien. U 
kunt hiervoor contact opnemen met de directeur.  

 

Structurele leerlingenzorg en bijzondere voorzieningen 
Regelmatig bespreekt het zorgteam bestaande uit de IB’er, RT’ers en directeur, naar aanleiding van het werk, de (Cito)toetsen, 
de observaties en de vorderingen van de leerlingen. Het zorgteam bekijkt in hoeverre onze school leerlingen met een bepaald 
leerprobleem kan helpen. Hierbij kan gedacht worden aan extra hulp in de groep, aangepaste leerstof, huiswerk of remedial 
teaching (RT). Bij bepaalde problemen kunnen wij de Onderwijs Begeleidingsdienst inschakelen voor advies. Dit advies kan soms 
leiden tot een onderzoek. Als er een onderzoek komt, is er altijd overleg met ouders/verzorgers. Ook kunnen wij het advies 
geven om buiten de school professionele hulp te zoeken. 

 

Vorderingen van leerlingen 
Vorderingen van leerlingen worden nauwkeurig bijgehouden door de leerkrachten. De ouders/verzorgers worden drie keer per 
jaar uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het eerste gesprek willen we vooral met u als ouders/verzorgers afstemmen over hoe 
het gaat op school. Dit gesprek vindt plaats aan de hand van SCOL. Ons toetsingssysteem sociaal emotionele ontwikkeling. We 
willen graag alle ouders/verzorgers spreken. Tijdens het tweede gesprek wordt het 1

e
 rapport aan u uitgereikt. Alle 

ouders/verzorgers worden op dit gespreksmoment verwacht. Het 2e rapport wordt met de leerlingen meegegeven met een 

begeleidende brief, waarin wordt aangegeven of de leerkracht met u een gesprek wilt. Voor u biedt deze brief de mogelijkheid 
om aan te geven of uzelf een gesprek met de leerkracht wilt n.a.v. het rapport. Wij trachten in dit rapport de vorderingen van de 
leerlingen zo goed mogelijk weer te geven. Dit heeft voor de onderbouw geresulteerd in onze keuze voor het geven van 
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letterbeoordelingen (g = goed, v = voldoende enz.) in plaats van cijfers. Hiermee wordt globaal aangegeven of een kind de stof 
beheerst. Om de overgang naar het voortgezet onderwijs geleidelijk te laten verlopen, worden er in de bovenbouw cijfers 
gegeven. 

 
In alle groepen worden naast de methode gebonden toetsen een aantal Cito-toetsen afgenomen. Bij de kleuters gaat het om 
taalontwikkeling en ordenen en voor de groepen 3 t/m 8 om rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. 
Het leesniveau wordt vastgesteld door middel van de AVI-test en de drieminutentest. Deze testen worden enkele malen per jaar 
afgenomen in de groepen 3 t/m 8 en geven aan of de leerling het gemiddelde niveau haalt. Aan de hand van de uitslagen 
kunnen leerkrachten hun leerlingen individueel hierin bijsturen.  

 
Groep 7 doet dit jaar weer mee aan de Cito-entreetoets. Taal, begrijpend lezen, spelling, rekenen en wereldoriëntatie worden 
hierin getoetst. De resultaten van deze toets worden gebruikt als evaluatie van het onderwijs. Bovendien kunnen we op deze 
manier zien welke leerlingen bij welke onderdelen extra aandacht nodig hebben. De Cito-entreetoets is niet bedoeld als 
hulpmiddel bij de schoolkeuze. Deze toets geeft duidelijk aan welke stof wel en welke stof nog niet volledig beheerst wordt. 
 
In groep 8 wordt de IEP-eindtoets afgenomen. Leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland zijn hoeven deze toets niet te 
maken Deze toets meet het leerniveau van de leerling en geeft advies over de geschiktheid voor de verschillende vormen van 
voortgezet onderwijs. De uitslag van de toets speelt een rol bij de toelating tot een andere school. De beslissing omtrent 
toelating tot een school voor voortgezet onderwijs wordt ook gebaseerd op het advies van de basisschool. Dit advies wordt 
opgesteld aan de hand van gesprekken tussen de groepsleerkrachten van groep 7 en 8, IB en de directie. Het besluit tot 
toelating wordt uiteindelijk genomen door de toelatende school voor voortgezet onderwijs. 
In november zijn er de eerste gesprekken met ouders/verzorgers over het niveau van de leerlingen. In de maand maart vinden 
de gesprekken met de ouders/verzorgers en de leerlingen plaats om samen tot een verantwoorde keuze ten aanzien van een 
school voor voortgezet onderwijs te komen. Deze aanmeldingen voor het voorgezet onderwijs moeten begin april binnen zijn.   

 
Bij bijvoorbeeld een verhuizing en de daarmee samenhangende oversteek naar een andere school voor basisonderwijs, geven 
wij een vorderingenoverzicht mee, dat bedoeld is voor de nieuwe school. Ouders/verzorgers krijgen dit overzicht ter inzage, 
voordat het naar de nieuwe school gaat. 

 
Als leerlingen overgaan naar een school voor speciaal basisonderwijs, gebeurt dit pas na uitgebreid overleg. Vervolgens wordt er 
een onderwijskundig rapport gemaakt dat met de ouders/verzorgers wordt besproken en dat door de ouders/verzorgers wordt 
getekend, voordat dit rapport naar de  Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), de toelatingscommissie van het 
samenwerkingsverband WSNS, gaat. De PCL bepaalt of een leerling toelaatbaar is voor het speciaal basisonderwijs. 

4.3 De jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

 
De afdeling JGZ van Hulpverlening Gelderland Midden (=GGD)onderzoekt alle kinderen op 5/6 jarige leeftijd en 10/11 jarige 
leeftijd.  

 

Informatiesetjes 
Voordat de kinderen onderzocht  worden krijgt u een informatieset Jeugdgezondheidszorg. Hierin wordt uitgelegd wat de  
werkwijze inhoudt en hoe het onderzoek in z’n werk gaat.  

 

Vragenlijsten 
Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u vragenlijsten met het verzoek deze in te vullen en in een gesloten enveloppe bij de 
leerkracht in te leveren. De leerkracht krijgt een signaleringslijst. Hierop kan de leerkracht in overleg met u aangeven of uw kind 
binnen het onderzoek extra aandacht nodig heeft.  

 

Het onderzoek  
De doktersassistente  voert het onderzoek uit. Op de eerste onderzoeksdag stelt zij zich voor aan de leerlingen en legt de 
kinderen uit wat er gaat gebeuren. Bij dit onderzoek worden de leerlingen zonder ouder/verzorger gezien. Indien een ouder 
/verzorger specifieke vragen heeft, kan dit op het vragenformulier worden aangegeven en zal een oproep op het spreekuur 
volgen. De doktersassistente doet een ‘screening’. Dit betekent dat ze geen uitgebreid onderzoek doet, maar kijkt of er 
aanleiding is om nader onderzoek te doen. Ze bekijkt daarvoor eerst de vragenlijsten. Als ze het kind uit de klas heeft opgehaald 
en op zijn gemak heeft gesteld, doet ze een aantal testen. Op deze manier krijgt ze een goede indruk van de ontwikkeling en 
gezondheid van uw kind. Als er aanleiding toe is (bijvoorbeeld uit een test of als u op de vragenlijst zorgen hebt aangegeven) 
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zorgt ze voor verwijzing naar het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Op het spreekuur kunnen 
ouders/verzorgers antwoord krijgen op hun vragen en antwoord geven op vragen die rondom hun kind spelen. 

 

Bevindingenformulier 
Na het onderzoek vult de doktersassistente een formulier met de resultaten van het onderzoek in. Dit formulier krijgt uw kind in 
een envelop mee naar huis. Op het formulier staat ook of u een uitnodiging krijgt voor het spreekuur van de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts.  

 

Spreekuren voor alle leeftijden 
Soms is het eerstvolgende spreekuur op de eigen school, soms op een andere nabij gelegen locatie. Het spreekuur is er voor 
kinderen van alle leeftijden. Dus ook als u zelf aanleiding ziet voor een afspraak bij de jeugdarts of verpleegkundige kunt u er 
terecht. Ook kan het zijn dat op het consultatiebureau reeds is aangegeven dat een vervolg zal plaatsvinden bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige. 

 

Informatiefolders 
Hulpverlening Gelderland Midden heeft over verschillende onderwerpen folders met informatie voor ouders/verzorgers. Als een 
folder voor u interessant kan zijn, geeft de doktersassistente die mee met het bevindingenformulier.  

 
Meer informatie over de gezondheid van kinderen vindt u op www.HulpverleningGelderlandMidden.nl.   
U vindt jeugdgezondheidszorg onder VGZ/ Jeugd en Gezondheid 

 

Verwijsindex  

De PWA is sinds 2010 aangesloten bij de Verwijsindex Regio de Vallei, kortweg VIVallei. De VIVallei is een digitaal systeem 
waarin professionals, zoals bijvoorbeeld begeleiders en hulpverleners, een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen 
maken over een kind of jongere. Uitgangspunt blijft dat we u als ouder/verzorger altijd als eerste betrekken wanneer wij als 
school zorgen hebben over uw kind. Maar soms is het voor ouders/verzorgers of school niet duidelijk welke hulpverleners 
betrokken zijn bij een kind. Middels de VIVallei kunnen wij als school die andere hulpverleners sneller vinden. Hierdoor zijn we in 
staat om sneller in contact te komen en hulpverlening beter op elkaar af te stemmen. Uw kind wordt dan sneller en beter 
geholpen. In de VIVallei worden alleen algemene gegevens vermeld: naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). De 
reden van signalering van uw kind wordt niet opgenomen. Voor vragen kunt u terecht bij de intern begeleider of de directeur 
van de school. Op de school is een algemene informatie folder beschikbaar. U kunt ook terecht op 
www.verwijsindexgelderland.nl 

5. De ouders/verzorgers 

 
Een belangrijk deel van de dag brengt uw zoon/dochter door op de PWA. Dat betekent dat een deel van de opvoeding op school 
door de leerkrachten wordt verzorgd. Ouders/verzorgers en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten 
aanzien van deze opvoeding. De PWA wil graag een open school zijn en vindt het daarom belangrijk regelmatig contact met 
ouders/verzorgers te hebben, om op deze manier de betrokkenheid zo optimaal mogelijk te houden. Iedere dag is er 
gelegenheid om de leerkrachten te spreken. Als ouder/verzorger merkt u soms snel wanneer het, om welke reden dan ook, niet 
goed gaat met uw kind. We hopen dat u dan direct contact met ons opneemt, zodat we samen kunnen bekijken hoe we uw kind 
het best kunnen helpen. 

 

5.1 Medezeggenschapsraad (MR) 

Door de Stichting PCO Gelderse Vallei, is de Medezeggenschapsraad ingesteld. Ouders/verzorgers en leerkrachten kunnen door 
middel van deze raad inbreng hebben in de besluitvorming van het bestuur. Deze medezeggenschapraad is vastgelegd in 
wettelijke reglementen. Deze liggen ter inzage op school. De Medezeggenschapsraad, ofwel de MR, bestaat voor onze school uit 
drie vertegenwoordigers namens de ouders/verzorger en drie vertegenwoordigers namens de leerkrachten. Leden hebben drie  
jaar zitting in de MR. Jaarlijks worden voor ontstane vacatures verkiezingen gehouden. 

 
De rechten en bevoegdheden van de MR komen kort samengevat op het volgende neer: 

- Alle aangelegenheden met betrekking tot onze school of de andere scholen van de  
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  Stichting mogen besproken worden; hierover mogen standpunten en meningen bekend  
  gemaakt worden en voorstellen worden gedaan aan het bestuur. 
  Dit heet het initiatiefrecht, ofwel recht op het ongevraagd geven van advies. 
- Er zijn bepaalde beslissingen die het bestuur alleen mag nemen na hierover advies van  
  de MR te hebben gekregen: het adviesrecht. 
- Verder zijn er beslissingen die door het bestuur alleen genomen mogen worden als de  
  MR instemt met het voorstel: het instemmingsrecht. 
 

Er zijn beslissingen die alleen onze school aangaan, maar er zijn ook beslissingen die alle PCO-scholen van de stichting aangaan. 
Onze MR is via 1 lid vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke MR, de GMR. In de GMR zitten MR-leden van alle PCO-scholen 
van de stichting. Onderwerpen die de MR behandelt, zijn heel divers. Een greep uit de voorbeelden: hoogte van de 
ouderbijdrage, regelingen voor leerkrachten, samenwerking met andere besturen,  enz.  

 
De MR vergadert ongeveer eenmaal per zes weken en bestaat voor schooljaar 2017-2018 uit de volgende leden: 
Namens de ouders/verzorgers:  Gert Bouwman , Marieke Vredenberg en Daphne Stemkens  
Namens het personeel:    Jannie van Netten,  Charlotte Heezen, Marjolein Steen 
 

Marjolein Steen zit namens de PWA in de GMR. Het is voor het functioneren van de MR van belang te weten wat er onder 
ouders/verzorgers en leerkrachten leeft. De MR-leden die namens de ouders/verzorgers zitting hebben in de MR, hebben 
regelmatig contact met de Ouderraad. Ook stellen zij prijs op uw meningen, vragen, opmerkingen en suggesties. Neem gerust 
contact met hen op.  U kunt de MR ook mailen via MR@pwa-nijkerk.nl  

 

5.2 De Ouder Activiteiten Commissie  (AC)  

De AC bestaat uit een groep ouders/verzorgers van leerlingen van onze school. Zij doen en denken actief mee over allerlei 
praktische zaken, zoals de vieringen van verschillende feesten, de realisatie van sport- en speldagen, schoolreisjes, feesten, 
kijkavonden, en allerhande andere zaken. De ouderraad wil graag de schakel zijn tussen ouders/verzorgers en school. Ideeën en 
suggesties kunt u aan hen altijd kwijt. Voor alle activiteiten die de ouderraad onderneemt en die het schoolleven meer kleur en 
fleur geven, is uiteraard geld nodig. Daarom vraagt de ouderraad ieder jaar een vrijwillige bijdrage van de ouders/verzorgers. De 

ouderraad legt verantwoording af van het gevoerde beleid in een jaarverslag. U kunt de OR ook mailen via OR@pwa-nijkerk.nl.  
De verschillende taken worden in onderling overleg vastgesteld. U hoort hierover meer in de nieuwsbrief.  
De Ouderraad zal voor schooljaar 2017-2018 uit de volgende leden bestaan:  

 
Mevr. D. v.d. Kletersteeg (Daniëlle) voorzitter 
Dhr. R. Veltink (Rob)   penningmeester  
Dhr. R. Damen (Rembrandt)  secretaris 
Mevr. B. Vliek – Langras (Bregitta)  
Mevr. J. de Vries – Altena (Jeanine)   
Mevr. I. Ypma (Ilse)   
Dhr. G. Worst (Gerben)   
Mevr. A. ter Mate (Annelies)  
Mevr. D. van Beek (Daniëlle) 
Mevr. M. van Steeg (Margreet) 
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5.3 Ouderbijdrage   

Voor diverse schoolactiviteiten vraagt de ouderraad in de maand oktober van elk schooljaar van de ouders/verzorgers een 
bijdrage per leerling. Deze bijdrage was afgelopen jaar  € 20,-- per leerling. Dit geld besteedt de ouderraad aan bijvoorbeeld de 
vieringen van Sinterklaas en Kerst, sport- en speldagen. Voor leerlingen die na december op school komen, werd een aangepast 
bedrag gevraagd. Deze bijdrage is een vrijwillige bijdrage en zal aan het begin van het schooljaar door de MR worden 
vastgesteld. Wanneer de bijdrage of een gedeelte ervan door omstandigheden niet kan worden betaald, kunt u in overleg 
treden met de directie.  

5.4 Hulp van ouders/verzorgers 

Natuurlijk blijft de school verantwoordelijk voor de lessen en de activiteiten er omheen, maar zonder hulp van 
ouders/verzorgers zou een aantal schoolactiviteiten niet zo kunnen functioneren zoals nu gebeurt. Hierin komt de 
betrokkenheid van ouders/verzorgers met onze school tot uitdrukking. Veel ouders/verzorgers zetten zich in voor onze school. 
Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun hulp. Naast de activiteiten die de ouderraad onderneemt, helpen ouders/verzorgers bij 
lezen, topondernemers, speldagen, schoolreisjes, verzorging van materiaal etc. Daarnaast laten leerkrachten in de nieuwsbrief 
weten waarvoor en wanneer hulp  nodig is. Het spreekt voor zich dat, waar er door ouders/verzorgers met de kinderen wordt 
gewerkt, dit altijd gebeurt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht.  

 
Alle leerlingen van de PWA krijgen aan het begin van ieder schooljaar een lijst ‘hulpouders PWA’ mee. Met deze lijst, die is 
samengesteld na overleg met het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad, willen we de extra hulpmogelijkheden 
inventariseren. Veel activiteiten op school kunnen niet zonder de inzet en hulp van ouders/verzorgers. Vaak kunnen 
ouders/verzorgers vanuit hun dagelijks werk of hobby op een hele leuke manier de school een handje helpen. Door middel van 
deze lijsten  kunnen we gerichter ouders/verzorgers benaderen voor het begeleiden en opzetten van activiteiten en doen we als 
school misschien nog hele leuke ideeën op. Voor de duidelijkheid: U verplicht zich met het invullen van deze lijst nog tot niets!!  
Het is puur een middel om gerichter mensen te kunnen benaderen en zo uw kwaliteiten in te zetten. Wij hopen op uw hulp te 
kunnen rekenen. 

 

Contactouders 

De contactouder is de schakel tussen de leerkracht en de andere ouders/verzorgers van de groep. Ze helpen bij het organiseren 
van allerlei activiteiten die betrekking hebben op de groep specifiek. Zij informeren de andere ouders/verzorgers over de 
activiteiten zoals bv: het bezoek aan een museum, een cultuurcircuit of sportdag. Zij regelen ouders/verzorgers die kinderen 
vervoeren naar bepaalde activiteiten. Dankzij deze ondersteuning kan de leerkracht zich nog meer richten op het primaire 
proces; lesgeven. De contactouders vervangen niet de hulpouderlijst die al een aantal jaren is ingevoerd. Van deze lijst zullen ze 
juist dankbaar gebruik kunnen maken.  

5.5 Informatieavond voor ouders/verzorgers 

Aan het begin van het schooljaar wordt er voor alle leerjaren een informatieavond gehouden. Leerkrachten vertellen dan over 
de specifieke gang van zaken en de leerstof in hun groep. De vorderingen of moeilijkheden van individuele leerlingen kunnen op 
deze avond niet besproken worden. Bij vragen of problemen maakt u altijd een aparte afspraak met de leerkracht. Bij vacatures 
binnen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad vinden er verkiezingen plaats van nieuwe leden namens de 
ouders/verzorgers. 

5.6 Informatieverstrekking 

Elke week krijgen onze leerlingen de nieuwsbrief. Digitaal en enkelen nog op papier. Hierin staat een algemeen gedeelte over de 
school en een gedeelte met nieuws uit de groepen. In het algemene gedeelte melden wij de laatste wetenswaardigheden over 
onze school. Tenslotte de website: www.pwa-nijkerk.nl . Hierop kunt u allerlei zaken over de school en de leerlingen lezen en 
zien. 
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5.7 Klachtencommissie en vertrouwenspersonen 

Onze school beschikt over een klachtenregeling voor een veilig schoolklimaat. Dat is ook wat de wet ons voorschrijft. Wanneer u 
klachten heeft, kunt u eerst terecht bij de leerkracht van uw kind. Wilt u doorpraten dan kunt u terecht bij de directie of bij de 
Medezeggenschapsraad. Kunt u langs deze weg echter geen oplossing vinden, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon 
van onze school:  

 
Edith Schuiling 
Marishof 93  
3862 ZD  Nijkerk 
tel. 033-2457393 

 
Zij kan u, indien nodig, verwijzen naar de algemeen directeur en/of de vertrouwenspersoon van onze stichting: 

 
Hulpverlening Gelderland Midden 

Mevrouw M. van den Brink, jeugdverpleegkundige 

Bereikbaar via Hulpverlening Gelderland Midden, afd. jeugdgezondheidszorg, locatie Ede 

 
Tel.nr.: 0318-684911 

Email: marijke.van.den.brink@hvdgm.nl 
 

Als een klacht door bovengenoemde mensen niet kan worden opgelost, kan er een formele klacht worden ingediend bij de 
landelijke klachtencommissie van de Besturenraad PCO, waar onze stichting bij is aangesloten.  

 
Het adres hiervan is: 
 
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
 
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 
Telefoon: 070-3861697 Fax: 070-3020836 
info@gcbo.nl 
www.gcbo.nl 
 
 

Wij spreken hierbij de wens uit dat zich geen zaken voordoen die dit noodzakelijk maken. 
 

De uitgebreide klachtenregeling is te downloaden op de site van de stichting waar de Prins Willem- Alexanderschool deel van 
uitmaakt. www.pcogeldersevallei.nl 

 

Een veilig schoolklimaat 
Onze school streeft naar een veilig schoolklimaat, in de breedste zin van het woord. We willen onze leerlingen zo optimaal 
mogelijke kansen bieden om zich te ontplooien en hun veiligheid te garanderen. Onze school heeft de wettelijke taak beleid te 
maken om grensoverschrijdend gedrag (seksuele, fysieke en emotionele intimidatie, discriminatie, pesten) te voorkomen en om 
(eventuele) klachten op een goede manier te behandelen. 

 

Wat is seksuele intimidatie? 
Seksuele intimidatie is ongewenste, seksueel getinte aandacht. Dit kan tot uiting komen door verbaal (grof taalgebruik), fysiek 
(aanrakingen) of non verbaal gedrag (bijvoorbeeld knipogen of iemand met de ogen “uitkleden”). Dit gedrag wordt door degene 
die het ondergaat ervaren als ongewenst en onplezierig.  
Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Soms is iemand zich niet bewust dat een ander zich 
onprettig kan voelen door bepaald gedrag (bijvoorbeeld in de kleedruimte blijven bij het omkleden of een kind aanraken als het 
jou iets vraagt). 
De beleving van degene die zich lastig gevallen voelt staat hierbij centraal. Hij of zij bepaalt wat ongewenst is en dat kan van kind 
tot kind verschillen.  
Als dit gedrag binnen de schoolsituatie plaatsvindt (bijvoorbeeld in de klas, gang, kleedkamer of het schoolplein) of in 
samenhang daarmee (bijvoorbeeld tijdens een schoolkamp) is het de taak van de school dit te stoppen. 
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Preventie op school 
Onze school probeert grensoverschrijdend gedrag te voorkomen door in de groep/klas en in de school aandacht te besteden aan 
hoe je met elkaar omgaat. Tevens heeft onze school een aantal regels (gedragsregels) opgesteld hoe we met elkaar omgaan. Het 
gaat hierbij om taalgebruik en omgang in de klas en het gedrag van leerkrachten in bijvoorbeeld de kleedkamer of tijdens 
schoolreisjes. Het is belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaars grenzen, maar ze moeten zelf ook “nee” leren zeggen 
en hun grenzen leren stellen.  
Als ondanks alle preventieve zorg een kind toch lastig gevallen wordt, moet de leerling(of de ouder) met zijn/haar verhaal op 
school bij iemand terecht kunnen: de contactpersoon. 

 

Contactpersoon op school 
Bij de contactpersoon op school kunt u terecht indien u een klacht heeft over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend 
gedrag en met al uw vragen en twijfels hierover.  
Deze contactpersoon, werkzaam binnen de school, fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor leerlingen, team,  

 

5.9 Gebiedsteams Gemeente Nijkerk 

 

Gebiedsteams Nijkerk 

De gemeente Nijkerk heeft de zorg georganiseerd vanuit vier gebiedsteams. in de gebiedsteams werken professionals vanuit 
verschillende organisaties samen: MEE Veluwe, Stimenz, Philadelphia, Beweging 3.0, Gemeente Nijkerk, Amaris, Lindenhout, 
CJG, Leger des Heils, Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Icare, Eleos, Jeugdbescherming Gelderland, 's Heerenloo, 
pactum, Stichting Breder, Sustvarius, Thuiszorg van Oranje en Welzin. Voor ondersteuning kunnen de inwoners van Nijkerk 
terecht bij de gebiedsteams.  

Groter groeien. Iedereen doet het!  

Een eigenwijze kleuter. Een kind dat niet achter de computer of tv vandaan te krijgen is. Opvoeden is leuk, maar soms heeft 
u  vragen waar u even geen antwoord op weet. Vaak helpt het  als je er met iemand over kunt praten. Dit kan bij de 
gebiedsteam Nijkerk. Onze medewerkers denken met u mee, geven praktische tips en kijken welke oplossing het beste bij u 
past. De gebiedsteams zijn er voor ALLE opvoeders, kinderen, jongeren,  gezinnen en professionals in de gemeente Nijkerk.  Als 
het nodig is, helpt het gebiedsteam bij het vinden van mensen of instanties die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen.  

Bereikbaarheid gebiedsteam Paasbos 

Bent u die ouder of verzorger die het goed wil doen voor zijn kind(eren), maar soms ook vragen heeft of zich onzeker voelt? Dan 
kunt u bij het gebiedsteam terecht! 

Hoe?  

 U kunt ons bellen met uw vraag of een afspraak maken via de gemeente, telefonisch bereikbaar op 14033 van 9.00 tot 
17.00 

 U kunt uw vraag ook nú al stellen. Heel makkelijk door een e-mail te sturen paasbos@gtnijkerk.nl 

 De eerste woensdag van de maand is een gebiedsteammedewerker aanwezig tijdens de koffieochtend op school 

 Op de website kunt u veel informatie vinden over opvoeden en opgroeien ingedeeld per leeftijdsgroep 
www.cjgnijkerk.nl 

Hanneke van de BuntI Gebiedsteam Paasbos  
M. (06)30170367 I E. h.vandebunt@gtnijkerk.nl I werkdagen: di-wo-do 
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5.10 Procedure om te komen tot een schoolgids 

De nieuwste versie van de schoolgids is altijd te downloaden op de site van de school. De belangrijkste ‘huishoudelijke 
informatie’ is te lezen op de kalender die alle gezinnen bij de start van het schooljaar ontvangen. De gids wordt ook uitgereikt 
aan ouders/verzorgers die nog op zoek zijn naar de juiste school voor hun kind(eren). De inhoud van de schoolgids moet jaarlijks 
bekeken en aangepast worden. Aan de schoolgids wordt gewerkt door verschillende mensen binnen de school/stichting. Het 
concept wordt ook voorgelegd aan de MR en reacties worden verwerkt. De schoolgids wordt door het bestuur vastgesteld en na 
het uitkomen naar de inspectie gestuurd, om te worden getoetst aan de wettelijke eisen. Wij hopen dat u, door het lezen van 
deze schoolgids, een zo volledig mogelijk beeld van onze school hebt gekregen. Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties, 
dan horen wij dat graag. 
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Bijlage: Info voor schooljaar 2017-2018 

 

Verdeling over de groepen en taken schooljaar 2017-2018: 

 
Directeur:   Kees Spee 
Onderbouwcoördinator:  Marieke Buursema 
Bovenbouwcoördinator:  Arjan de Zeeuw 
 

Groep 1a  
Marijke van Dijk (ma)  
Marieke Buursema (di, wo, do, vr)  
 
Groep 1b  
Marjolein Steen (ma/di/vr)  
Hineni Haasnoot (wo/do)  
 
Groep 2a  
Tirza Benschop (ma/di)  
Louise Verheul, Maaike Rahimi (wo/do/vr) 
 
Groep 2b  
Gerdien van Keulen (ma/di) 
Mellanie den Herder (wo/do/vr) 
 
Groep 3a 
Tamara Pothoven (ma/di/wo/do/vrij)  
 
Groep 3b 
Tirza Benschop (ma/di) 
Charlotte Heezen (wo/do/vr)  
 
Groep 4a 
Jannie van Netten  (ma/di/wo*) 
Rita van Slooten (wo*/do/vrij)  
 
Groep 4b  
Astrid van Eerden (ma/di)  
Lineke Stellingwerff (wo/do/vr. ochtend) 
 
Groep 5a 
Yvette Hagebeuk(LIO student) (ma/di) 
Arjan de Zeeuw (ma/di.mid/wo/do/vrij) 
 
Groep 5b 
Inge van Veldhuisen (ma/do/vrij) 
Denise van Moorst (di/wo) 
 
Groep 6a 
Maartje Hoorn (ma/di/wo) 
Loes de Graaf (do/vrij) 

 
Groep 7a 
Maaike van de Kolk (ma/di/wo/do/vr) 
 
Groep 6/7b  
Denise van Moorst (ma) 
Alineke Kamperman (di) 
Alfred Bakker (wo/do/vr) 
  
Groep 8 
Ina Bethlehem (ma/di/wo/do/vr) 
Linda van Gelder (ma) 
 
Overige taken: 
 
Directeur 
Kees Spee (ma/di/wo/do/vr) 
 
Intern Begeleider gr 1-8 en ICO (begeleiding stagiaires) 
Linda van Gelder  (di/wo/do/vr) 
 
R.T. + gr 1/2 en rugzakbegeleiding  
Alineke Kamperman (ma.ocht/vrij.ocht) 
 
R.T. + gr 3-8  
Edith Schuiling (ma.ocht/wo ocht) 
 
MT en onderbouw coördinator 
Marieke Buursema (do.mi) 
 
 MT en  bovenbouw coördinator 
Arjan de Zeeuw (ma,di) 
 
Administratie  
Annet Westeneng (di-ochtend)  
Carla Dokter (ma/do ochtend)  
 
Conciërge en ICT- beheer  
John Dokter (ma/di/wo/vr) 
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Schooltijden 

 
Maandag  08.30 - 12.00 uur  alle groepen 
    13.15 - 15.15 uur  alle groepen 
Dinsdag  08.30 - 12.00 uur  alle groepen 
    13.15 - 15.15 uur  alle groepen 
Woensdag  08.30 - 12.00 uur  groep 1 t/m 4 
    08.30 - 12.15 uur  groep 5 t/m 8 
Donderdag  08.30 - 12.00 uur  alle groepen 
    13.15 - 15.15 uur  groep 2 t/m 8 
Vrijdag  08.30 - 12.00 uur  alle groepen 
    13.15 - 15.15 uur  groep 5 t/m 8 

 

Vakanties en vrije dagen 2017-2018 

 

Herfstvakantie:   16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017 
Kerstvakantie:    25 december 2017 t/m 05 januari 2018 
Voorjaarsvakantie:   26 februari t/m 02 maart 2018  
Goede Vrijdag en 2e paasdag:  30 maart t/m 02 april 2018 
Meivakantie:    30 april mei t/m 11 mei 2018 (Hemelvaart valt in de meivakantie)  
2e Pinksterdag   maandag 21 mei 2018   
Zomervakantie:   16 juli t/m 24 augustus 2018 
 
Extra vrije momenten voor alle groepen (onder voorbehoud): 
Voor de herfst- kerst- voorjaars- en meivakantie draaien de groepen 5 t/m 8 een continurooster 
(de leerlingen draaien een lesrooster van 08.30-14.00 uur aaneengesloten en eten op school).  
Op donderdag 29 maart draait de hele school een continurooster. 
 
Daarnaast zijn leerlingen van de groepen 1 en 2 ook op de volgende vrijdagen vrij (onder 
voorbehoud):  
In 2017: 8 en 29 september, 17 november, 08 december 
In 2018: 19 januari, 09 februari, 16 maart, 08 juni, 29 juni 
 
Studiedagen (onder voorbehoud): 
Woensdagmiddag  22 november 2017, woensdagmiddag 7 maart 2018, woensdagmiddag 06 juni 
2018  

 
 
Voor verdere informatie en details verwijzen wij naar de agenda in de nieuwsbrief. Mochten zich onverhoopt 
wijzigingen voordoen, dan worden deze via de nieuwsbrief gecommuniceerd. 
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Sport: gymnastiek en zwemmen 

 

De groepen 1 en 2 hebben dagelijks “gezond bewegen” in het speellokaal of buiten op het plein.  
 
Voor de overige groepen zijn de gymtijden als volgt:  
Maandag: 13.15 – 13.55 groep 4a 
  13.55 – 14.35  groep 3a en 3b 
  14.35 – 15.15  groep 4b 
 
Dinsdag:  13.55 - 14.35  groep 3a en 3b extra buiten speelmoment  
 
Woensdag:  08.30 – 09.15 groep 6/7b 
  09.15 – 10.00  groep 6a 
   
   
Donderdag:  08.30 - 09.15  groep 8a 
  09.15 - 10.00  groep 5a 
  10.15 - 11.00  groep 5b 
  11.00 - 11.45  groep 6a en 6b 
  13.15 - 13.55  groep 7a 
  13.55 - 14.35  groep 4a 
  14.35 - 15.15  groep 4b  
 
Vrijdag:  08.30 - 09.15 groep 8a 
  09.15 - 10.00 groep 5a en 5b 
   

De met * gemerkte lessen zijn mogelijk om de veertien dagen.  
Het schoolzwemmen is door de gemeente Nijkerk afgeschaft. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op verschillende 
manieren bewegen. En zeker ook dat zij het zwemmen onderhouden We hebben ook dit jaar weer met Bad 
Bloemendal af kunnen spreken dat we op de vrijdagochtend bij toerbeurt met de groepen 7 en 8 onder begeleiding 
kunnen zwemmen. Wij vragen ouders hiervoor een financiële bijdrage van circa  € 16,00. Op de informatieavond 
volgt verdere uitleg.  
 

Overige activiteiten: 
 
Voor alle activiteiten verwijzen wij naar onze jaarkalender en de nieuwsbrief 
Daarnaast zijn er voor alle groepen excursies passend bij de lesstof en culturele activiteiten in het kader van culturele educatie 
en cultureel erfgoed. Informatie hierover krijgt u via de nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

  


