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Voorwoord 
Voor u ligt de schoolgids van CBS De Bron. Met deze schoolgids informeren wij u zo goed en uitgebreid 
mogelijk over alles wat zich afspeelt in en rondom school. Zodat u weet wat u en uw kind(eren) van onze 
school mogen verwachten.  
 
Misschien kent u de school al, misschien leest u deze gids voor het eerst. In alle gevallen hopen we dat u 
merkt dat CBS De Bron niet zomaar een school is. Met ons motto ‘een school met meerwaarde’ willen we 
delen wat voor soort school we zijn. We willen iets zichtbaar maken van de betekenis die de God van de Bijbel 
in ons leven heeft. In het onderwijs, in de activiteiten, bij de leerlingen, medewerkers en de school. Kortom, 
meerwaarde op alle fronten. 
 
We werken met een enthousiast team om uw kind(eren) goed onderwijs te geven. Wij geloven dat een kind 
zich veilig moet voelen om zich goed te kunnen ontwikkelen. We besteden daarom veel tijd aan de sociaal 
emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). De ontwikkeling qua kennis van uw kind(eren) stimuleren we 
door gebruik te maken van nieuwe, aansprekende methodes en materialen.  
 
In deze schoolgids kunt u onder andere lezen over 
Wat wij met ons onderwijs willen bereiken 
Hoe wij werken en waarom wij dit zo doen 
De onderwijstijden, het vakantierooster en andere praktische zaken   
 
We hopen dat u deze gids met plezier zult lezen. De sfeer, het pedagogische klimaat en de specifieke 
schoolcultuur moet u ervaren. Bent u nieuwsgierig geworden, dan zien we u graag op school om vrijblijvend 
verdere informatie te ontvangen.  
 
Harderwijk, augustus 2022 
 
Directie en team van CBS De Bron 
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Algemeen 
 

Christelijke Basisschool De Bron 

Frankenskamp 4  
3848 DE Harderwijk 

Tel: 0341-426704  
E-mail: directiebron@stichtingvco.nl 

De school 
De vereniging, waar de school in het verleden onder viel, is opgericht op 3 november 1894 onder de naam 
“Vereniging van den School met den Bijbel voor Hierden, gemeenten Harderwijk”. Later werd deze omgezet in 
VCO Hierden. Op 27 juli 1990 werd De Bron geopend. Het schoolgebouw staat aan de Frankenskamp 4, te 
Harderwijk. Na de fusie met de VCO Harderwijk is de huidige naam van de stichting: ‘Stichting VCO Harderwijk 
& Hierden’, afgekort: VCO H&H. 
 
De school is gehuisvest in een modern gebouw. In 1990 is de eerste steen gelegd voor een gebouw met 6 
lokalen en een gemeenschapsruimte. In 2003 vond een uitbreiding plaats. Op 16 september 2003 werd na een 
ingrijpende uitbreiding en verbouwing de vernieuwde school in gebruik genomen. Nog niet zo lang geleden is 
de hele school geschilderd en zijn er verschillende zaken vervangen, we starten met een fris en opgeruimde 
school.  

De situering van de school 
De school ligt in een rustige omgeving en heeft een centrale ligging in de woonwijk Frankrijk / Walstein van de 
gemeente Harderwijk. De wijk Frankrijk ligt aan de oostkant van de stad. De wijk is voor het grootste deel in 
de jaren tachtig gebouwd en bestaat voornamelijk uit rijtjeswoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. 
Langs de N302 staan appartementencomplexen. Eind 2008 is de wijk uitgebreid met het deel Walstein 2 aan 
de zuidoostzijde van de wijk. De school is makkelijk te bereiken. De leerlingen komen voor het overgrote deel 
uit de wijk Frankrijk en Walstein. Na het doorlopen van onze basisschool zijn er in de omgeving volop 
mogelijkheden om van haast elk gewenst type vervolgonderwijs te genieten.  
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Onze Visie  
 
De missie en visie van CBS de Bron vormen de voedingsbodem voor de strategie van het onderwijs op onze 
school. Alle activiteiten moeten hieraan gerelateerd zijn.  

“De Bron, een school met meerwaarde” 

Missie: “Samen groeien vanuit de Bron van Leven” 

Wij willen onze leerlingen kwalitatief goed onderwijs geven vanuit een christelijke identiteit met als basis de 
Bijbel. Deze BRON inspireert en leidt ons, elke dag opnieuw. Deze boodschap willen we uitdragen naar buiten. 
We zorgen voor een veilige school, een goed en prettig pedagogisch klimaat en we bevorderen het zelfstandig 
werken. Normen en waarden nemen een belangrijke plaats in op onze school. Dit is terug te zien in de manier 
waarop we werken en hoe we met elkaar omgaan: open, eerlijk en respectvol vanuit vertrouwen. 

Visie op identiteit 
Wij zijn een christelijke school. Dat betekent dat geloven in God onze basis is. Het leven naar de Bijbel en het 
houden van Jezus staan centraal in ons onderwijs. We ontvangen de liefde van God en willen die ook 
uitdragen. Dat betekent niet dat alles voor ons al duidelijk is. Het vragen stellen, zoeken naar, twijfelen aan, 
helpt de kinderen bij hun eigen ontwikkeling naar het volwassen leven met de eigen keuzes.  
Wij willen onze leerlingen een goede basis meegeven vanuit identiteit. Leerlingen en ouders met verschillende 
levensovertuigingen zijn welkom. We verwachten dat leerlingen deelnemen aan christelijke activiteiten en dat 
ouders onze identiteit respecteren. 

Visie op onderwijs en zorg 
De bedoeling van onze school is om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, zodat ze tot 
zelfstandigheid komen en samen met anderen een bijdrage leveren aan de samenleving.  

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om tot bloei te komen. Pas als je je veilig voelt, kom je tot leren en 
ontplooiing. Welbevinden van kinderen en collega’s is belangrijk voor ons.  

Dit betekent dat we aandacht hebben voor de kwaliteiten, sociaal emotionele en persoonlijke ontwikkeling 
van kinderen. Ons onderwijs is meer dan alleen goed zijn in de kernvakken. Het omvat het tot bloei komen van 
de hele persoon. Samen met ouders willen we onze kinderen een goede basis meegeven voor deze snel 
veranderende maatschappij waarin zij opgroeien. Dit doen wij door kinderen verantwoordelijkheid te geven 
voor hun eigen leerontwikkeling. Er is in alle groepen veel ruimte om te oefenen met reflecteren, zodat onze 
kinderen zelfbewust keuzes leren maken. 

Op onze school werken de kinderen op verschillende niveaus. Wij willen het juiste onderwijs kunnen bieden 
aan elke leerling. Ook de leerling die extra zorg of uitdaging nodig heeft. We streven naar een gedegen 
leerlingenzorg die betrekking heeft op alle aan ons toevertrouwde leerlingen. Deze zorg hebben we 
beschreven in ons School Ondersteuning Plan. Dit document kunt u vinden op onze website. 
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Kernwoorden 

“Je doet er toe!” 

Ieder kind is uniek en heeft een andere aanpak nodig. Hiervoor willen we als school een fundament leggen dat 
gebaseerd is op drie pijlers: Identiteit, vertrouwen en kwaliteit; 

Identiteit, 

• Christelijk onderwijs vanuit Bijbels perspectief 

• Ieder kind is een uniek schepsel van God met eigen gaven en talenten 

• Een open aannamebeleid voor kinderen van ouder(s) die de grondslag respecteren.            

• Het evangelie is een boodschap voor alle kinderen 

• Werving en selectie van personeel dat vanuit de grondslag van de stichting wil werken 

• Personeelsleden zijn lid van een Protestants Christelijke kerk of gemeente 

• Een open contact met ouder(s), kerken en andere instanties die met de stichting in gesprek willen 

• Onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat aangeboden 

• Leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie 

• Er is oog en respect voor verschillen tussen volwassenen en tussen kinderen 

• Openheid, tolerantie en onderlinge solidariteit worden gestimuleerd 

Vertrouwen, op school heerst een sfeer van: 

• Vertrouwen op God als Bron van inspiratie in het dagelijks leven en werken 

• Vertrouwen in jezelf om je kwaliteiten optimaal in te zetten en te verbeteren 

• Vertrouwen in, én openheid naar elkaar om van elkaar te leren 

• Vertrouwen dat een ieder verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gedrag 

• Vertrouwen op leidinggevenden en leerkrachten 

• Vertrouwen op veiligheid binnen de school 

Kwaliteit, het bereiken van onze doelstellingen: 

• Onze leerlingen worden goed voorbereid voor het voortgezet onderwijs en verantwoordelijk burgerschap 

• Onze leerlingen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen: cognitief, creatief, motorisch en sociaal-

emotioneel 

• Onze leerlingen doen er toe! 

• Onze medewerkers zijn didactische en pedagogische professionals 

• Onze organisatie is voortdurend in beweging en streeft naar kwaliteit door een gedegen 

bestuursmodel en inzet van een kwaliteitszorg (beoordeling) systeem. De kernwaarden zijn terug te vinden 

in de dagelijkse praktijk van de Stichting VCO Harderwijk-Hierden. 
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Kwaliteit 
Wij controleren continu of het onderwijs dat wij aanbieden ook de opbrengst heeft die wij nastreven. Daarom 
meten en borgen wij onze kwaliteit. Om dit objectief te kunnen meten is vereniging breed een kwaliteitsbeleid 
ingezet. Dit houdt in dat we systematisch onze kwaliteit meten en evalueren.  
 
We doen dit door vragenlijsten uit te zetten onder ouders, leerlingen en teamleden. De uitkomsten van deze 
vragenlijsten, de kwaliteitsmeting, worden weer vertaald in beleid voor de komende jaren. De cyclus van 
kwaliteitsbeleid neemt een aantal jaren in beslag.  

Daarnaast toetsen we onze kwaliteit ook door middel van interne visitaties. Daarbij worden de directie, het 
managementteam, intern begeleiders en leerkrachten gevraagd hun ervaringen te delen en te toetsen aan de 
kwaliteitsnorm van het onderwijs. Er wordt bij deze meting op dezelfde manier gekeken als de inspectie doet 
bij een bezoek. De bevindingen worden vastgelegd in een verslag (managementrapportage). Ook hebben we 
natuurlijk de gebruikelijke externe audits vanuit de inspectie.  

Al deze metingen hebben betrekking op verschillende aspecten binnen de school. Natuurlijk het cognitieve, 
welke opbrengsten hebben we. Maar een gelijk aandeel is voor veiligheid, sfeer, samenwerking, 
ouderbetrokkenheid etc.  

Al met al toetsen we jaarlijks op verschillende manieren de kwaliteit van onze school, in de breedste zin van 
het woord. 
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Gedrag en veiligheid 
 
De belangrijkste regels zijn opgesteld aan de hand van de waarden: respect, veiligheid en 
verantwoordelijkheid. Dit zijn de basisregels die leidend zijn voor de overige regels.  
 
Respect:  

• Wij praten netjes (beleefd) 

• Iedereen mag zichzelf zijn 

• Iedereen mag meedoen  

• Wij luisteren naar elkaar 

• Wij helpen elkaar 

• Wij gebruiken onze spullen en de spullen van de school met respect 

 

Veiligheid:  

• Wij lopen rustig in de gang en in de klas 

• Wij hangen/zetten onze spullen aan/op de kapstok 

• Wanneer de ander het woord stop gebruikt, stoppen wij 

• Wij houden onze handen en voeten bij onszelf 

• Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar/helpen elkaar 

• Wij spelen geen schietspellen 

  
Verantwoordelijkheid:   
Dit is de overkoepelende waarde ten aanzien van respect en veiligheid. Wanneer wij deze regels ons eigen 
maken, voelen wij ons verantwoordelijk ten aanzien van elkaar en de school.   

In alle groepen worden aan het begin van het schooljaar, samen met de leerlingen, de klassenregels 
opgesteld. Deze regels worden door iedere leerling (op een creatieve wijze) ondertekend. Op deze manier is 
iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag. Indien de regels worden overtreden, zal de leerkracht 
terugkomen op de samen opgestelde regels, die zichtbaar in de klas hangen. Zo zullen de leerlingen meer 
betrokken zijn bij de regels en afspraken en daardoor medeverantwoordelijk zijn voor het pedagogisch klimaat 
in de groep. Wanneer herhaaldelijk blijkt dat leerlingen zich niet aan de afspraak houden, zal de leerkracht in 
overleg met ouders, de IB-er en gedragsspecialist in gesprek gaan. In ons gedragsprotocol kunt u meer 
informatie vinden. 

Coördinator Anti Pest (CAP)/gedragsspecialist 

Wij geloven dat leerlingen zich veilig moeten voelen willen ze tot leren komen. Pestgedrag tussen leerlingen 
zorgt voor onveiligheid. Om continu te werken aan de veiligheid, hebben wij een coördinator anti pest 
aangesteld. De CAP heeft een preventieve en adviserende rol. Als er sprake is van pesten, ontwerpt deze CAP 
een passende aanpak. De CAP communiceert met alle betrokkenen en coördineert alle acties totdat het 
pesten werkelijk is gestopt. Voor onze school zijn dat juf Korlies van de Zande en juf Aranke Hopman. Meer 
informatie vindt u in ons anti-pestprotocol. 
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Jaarplan 2022-2023 
 
Het afgelopen schooljaar hebben wij ons onder andere gericht op de onderstaande punten: 

1. Invoeren van de driehoeksgesprekken > De gesprekken zijn aan het begin van het schooljaar gevoerd. 

Nadat deze gesprekken geëvalueerd zijn, is besloten om de gesprekken vaker plaats te laten vinden. Het 

heeft gezorgd voor meer medeverantwoordelijkheid voor het eigen leerproces van de kinderen. 

2. Borgen van de KanBan ontwikkelingen van afgelopen jaar en deze verder uitbreiden > in de groepen 6, 7 

en 8 leren de kinderen zelf hun werk te plannen en in te delen.  Om dit goed te borgen wordt ook in het 

schooljaar 2022-2023 hier nog veel aandacht aan besteed. 

3. Invoering van een nieuwe methode Wereldoriëntatie > Er is een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie 

gekozen en er is een start mee gemaakt in de groepen 3 t/m 8. In het schooljaar 2022-2023 wordt deze 

methode verder geïmplementeerd. 

4. Invoering van een nieuwe methode Engels > Er is een start gemaakt met het onderzoek naar welke 

methode bij ons past. Het komende schooljaar wordt een keuze gemaakt en de methode 

geïmplementeerd. 

5. Implementeren van de nieuwe methode Begrijpend lezen > Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar wat 

een goede methode begrijpend lezen is. Er is gekozen voor de methode Blink. In het schooljaar 2022-2023 

wordt deze geïmplementeerd.  

6. Verdere ontwikkeling van de methodiek LIST (LIST is een methodiek voor technisch lezen, het doel is dat 

kinderen zich ontwikkelen tot gemotiveerde lezers. > In elke groep wordt volgens de LIST methodiek 

gewerkt en dit is geborgd. 

7. Ontwikkelen van een rijke leeromgeving > We hebben onderzocht hoe wij beter tegemoet kunnen komen 

aan het leren van kinderen door te zien, en te ervaren. In het schooljaar 2022-2023 worden de gangen een 

rijke leeromgeving. 

 

Voor de zomervakantie beslist het team van CBS De Bron welke ontwikkelingen zij komend jaar uit gaan 
werken. Punten die aangedragen zijn door ouders, leerlingen maar ook kenbaar zijn gemaakt in 
bijvoorbeeld de tevredenheidspeiling. Wij behouden wat goed gaat maar focussen ons ook zeker op 
verbeterpunten. Daarom is en blijft feedback van uw kant zeer waardevol! SAMEN maken we onderwijs! 

In dit schooljaar is er in ons jaarplan onder andere aandacht voor: 

1. Het invoeren en implementeren van de methode Seksuele voorlichting 

2. Het waar nodig aanscherpen van het rapport van de groepen 1 en 2 en het ontwikkelen van een nieuw 

rapport voor de groepen 3 tot en met 8. 
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Nationaal Programma Onderwijs 
In maart 2021 heeft de overheid besloten geld te investeren in het onderwijs. Door de Corona-maatregelen 
hebben ook onze kinderen minder les gehad en daardoor sociaal-emotioneel of cognitief minder begeleiding 
gekregen dan ze nodig hadden. De overheid spreekt over leerachterstanden, wij spreken liever over minder 
leergroei. Alle scholen binnen VCO zetten dit geld in voor het versterken van ons onderwijs en extra 
ondersteuning voor de kinderen. Bovenschools zetten we gezamenlijk in op professionalisering (bijvoorbeeld 
feedback geven, rekenen en analyseren). Het geld is beschikbaar in twee schooljaren, maar ook daarna willen 
we profiteren van de kennis en ervaring die we nu opdoen. Op onze school betekent het dat we inzetten op: 

• extra ondersteuning, binnen en buiten de groep, voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben 
• extra ondersteuning voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben 
• professionalisering van leerkrachten  
• ontwikkeling van creatieve vakken 
• inzet van de gedragsspecialist 

Ons plan is afgestemd met de MR en alle teamleden. We houden u via de nieuwsbrief en via de MR-
vergaderingen natuurlijk op de hoogte. 

 

Visie van VCO op LHBTI  
Harderwijk is sinds december 2017 officieel een Regenbooggemeente. Dit betekent dat de gemeente werkt aan 
sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, 
transgender- en intersekse personen (LHBTI). Om zo Harderwijk te maken tot een veilige, gastvrije en kleurrijke 
gemeente voor iedereen.  
Zoals de meeste maatschappelijke organisaties in Harderwijk zich hebben verbonden aan dit streven, draagt ook 
VCO dit streven naar een wereld-van-gelijkwaardigheid een warm hart toe. Bestuur en medewerkers van VCO 
hebben een eenvoudige mensvisie: “Je doet er toe!”. In alles willen we uitdragen dat we met ons onderwijs 
bijdragen aan een zo inclusief mogelijke wereld. Dat betekent dat uit het gedrag van al het VCO-personeel blijkt 
dat er geen oordelen heersen ten aanzien van welke levensachtergrond, eetgewoonte, hobby, begaafdheid of 
geaardheid dan ook.  
Op onze scholen zijn alle leerlingen en ouders welkom en mogen geheel zichzelf zijn. In onze maatschappelijk-
georiënteerde lesvakken (denk aan burgerschapsvorming, natuur en wereld verkennend onderwijs) komt deze 
mensvisie integraal aan bod. Wij leren de leerlingen niet slechts theoretisch wat LHBTI is, maar praten er werkelijk 
en regelmatig met hen over door, dagen hen uit dieper na te denken en te ervaren door ‘in de schoenen te gaan 
staan’. Op een gelijke manier als waarop wij de wereld van vele andere maatschappelijke thema’s toegankelijk 
willen maken voor de kinderen (denk aan kinderarbeid, milieuvraagstukken, e.d.). Natuurlijk stemmen we ons 
onderwijs hierbij af op de leeftijden en niveaus van de leerlingen. Onze visie op LHBTI uiten wij niet door op onze 
scholen de Regenboogvlag uit te hangen, maar door dagelijks voor te leven dat ieder aanvaard mag worden zoals 
hij of zij is. Immers: “Je doet er toe   
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Leerstofaanbod 
Groep 1 en 2 
Een kleuter leert in de onderbouw spelenderwijs allerlei vaardigheden. Door te ontdekken en experimenteren 
ontwikkelt hij/zij zich steeds verder. Deze ontwikkeling is de basis voor het leren lezen, rekenen en schrijven in 
groep 3.  
Om de ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren, bieden we een breed aanbod aan. Muziek, taal, rekenen, 
(voor)lezen, bewegingsonderwijs, drama, Engels, techniek etc. Deze vakken zijn veelal geïntegreerd in de 
methode ‘Onderbouwd’. Een methode die thematisch allerlei kennis en vaardigheden aanbiedt. 

Tijdens de kleuterjaren worden de kinderen tijdens hun spel en werk geobserveerd. Zo ziet de leerkracht waar 
de leerling extra ondersteuning of juist extra uitdaging kan gebruiken.  

Kinderen zitten anderhalf tot drie jaar in een kleutergroep. Dit is afhankelijk van de geboortedatum of de aard 
en aanleg van het betreffende kind. Om te bepalen of een kind toe is aan de volgende groep kijken we naar de 
observaties van de leerkracht en naar de algehele ontwikkeling van het kind. In samenspraak met ouders 
bekijken we waar het kind het meest op zijn plek zit. School neemt uiteindelijk een passend besluit 

Groep 3 tot en met 8 
In de midden- en bovenbouw wordt verder gebouwd op de basis die in de onderbouw gelegd is. We dragen er 
zorg voor om de totale ontwikkeling van het kind nooit uit het oog te verliezen. 

Leerprestaties van kinderen ontwikkelen zich in een eigen tempo. Door middel van de adaptieve benadering 
(aansluitend bij het niveau, belevingswereld en ontwikkeling van het kind) komen we aan deze verschillen 
tegemoet. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de leerlingen. Wie moeite heeft met een 
bepaald onderdeel krijgt extra hulp en oefenstof. Andere kinderen krijgen extra werk dat hen uitdaagt. 
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Methodes 

 
Dit hoofdstuk van de schoolgids beschrijft datgene wat een kind bij ons op school leert. De leerstof ligt voor een 
belangrijk deel vast in deze methoden, zodat leerlijnen gevolgd worden. De methodes die wij hanteren zijn 
modern en eigentijds. 
 

 

Onderbouwd 
In de onderbouw werken wij met de methode Onderbouwd. We werken met deze methode op de gebieden 
van taal, rekenen en motoriek. Leerzame activiteiten worden op een speelse manier aangeboden. De kinderen 
spelen bijvoorbeeld de spelletjes van Tante Truus, ondertussen zijn ze bezig met sorteren en seriëren. De 
spelletjes van de Hak- en Plakaap staan voor auditieve synthese en analyse. De spelletjes van Mollie de Mol 
gaan over de klankgroepen. Op deze manier worden alle leerlijnen behandeld. Daarnaast zorgt de methode er 
ook voor dat de kinderen activiteiten doen op hun persoonlijke niveau en niet op groepsniveau. Hierdoor is er 
dus uitdaging voor elk kind.  

Godsdienstige vorming – groep 1 t/m 8 
Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met gebed. Wij werken met de methode Kind op Maandag waar 
de verhalen uit de Bijbel maar ook spiegelverhalen, verwerkingen en liederen worden aangeboden. In januari 
wordt met alle scholen en kerken een themaweek gehouden, die wordt afgesloten met een themadienst op 
zondag. Onze school houdt de dienst in het Visnet (naast de school) waarbij de kinderen van de school een 
aandeel in de kerkdienst mogen verzorgen. Ook vieren we hier de Christelijke feestdagen en wordt er 
aandacht geschonken aan Bid- en Dankdag. 

LIST – groep 1 t/m 8 
LIST staat voor Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak. Maar de afkorting wordt door 
ons ook wel vertaald naar Lezen IS Top, omdat binnen deze methodiek leesmotivatie de grootste sleutel is tot 
het verbeteren van de leesresultaten op onze school. 
LIST is geen leesmethode die je zo kunt aanschaffen, maar een leesmethodiek waar de motivatie om te lezen 
centraal staat. Wie plezier heeft in lezen, gaat steeds meer lezen! 
 
 

 1-2 3 4 5 6 7 8 

Zelfstandig werken/kiesbord 7.40       

Lichamelijke oef.    1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

Nederlandse taal (incl. lezen)    5.00  10.00 9.15 9.15 8.45 8.00 8.00 

Rekenen en wiskunde  5.00    5.00 4.45 4.30 5.00 5.00 

Engels 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.45 0.45 

Zaakvakken (incl. verkeer)   1.25 3.45 4.30 4.30 4.30 

        

Creatieve vakken (incl. 
Kwink/beweging) 

7.15 3.15 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 

Godsdienst 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 

Pauze  1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 

        

Totaal 24.00 24.00 24.00 26.00 26.00 26.00 26.00 
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Leerlingen van de groepen 3 t/m 7 worden in ieder geval twee keer per jaar getoetst. We gebruiken hiervoor 
de AVI-toetsen, het lezen van teksten wordt hiermee getoetst. Leerlingen van groep 8 die nog niet AVI uit zijn 
worden 1x getoetst. Aan de hand van de resultaten kunnen we zien of er voldoende vooruitgang met het 
lezen is geboekt. Ook kunnen specifieke problemen gesignaleerd worden. 

Kwink – groep 1 t/m 8 
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), gebaseerd op het boek ‘Groepsplan Gedrag’ 
van Kees van Overveld. De lessen uit de methode worden gegeven in groepen 1 t/m 8. Kwink richt zich op 
preventie en de kracht van een veilige groep. Kwink voorkomt verstorend gedrag en pesten, kent een 
groepsbrede, preventieve aanpak en verhoogt de leeropbrengsten. Daarnaast sluit het aan bij ons passend 
onderwijs, werkt het handelingsgericht en geeft 5 bepalende groepsfases in een schooljaar weer. 

• Forming (oriëntatie)  

• Norming (normen, regels en gedragsverwachtingen) 

• Storming (strijd om hiërarchie) 

• Performing (klas wordt groep, in een veilig klimaat)  

• Adjourning (afscheid). 

De 5 competenties die daarbij aan de orde komen zijn:  besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de 
ander, relaties kunnen hanteren en keuzes kunnen maken. Daarmee wordt sociaal-emotioneel leren, dankzij 
Kwink op onze school, leren voor het leven! 

Engels – groep 1 t/m 8 
In alle groepen van onze school wordt Engels gegeven. We maken nu nog gebruik van de methode Take it 
Easy. In het schooljaar 2022-2023 wordt een nieuwe methode uitgezocht en geïmplementeerd.  

Creatieve vakken Schrijven – groep 1 t/m 8 
Op CBS De Bron gebruiken we vanaf groep 3 de methode Pennenstreken. In groep 3 leren de kinderen het 
blokschrift aan, deze schrijfletters komen overeen met de leesletters. In groep 4, 5 en 6 leren we de kinderen 
het verbonden schrift aan. Vanaf groep 1 wordt een goede pengreep gestimuleerd. Het is prettig als u hier 
thuis ook op wilt toezien. 
Onder creatieve vakken wordt verstaan: handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en dans. Deze vakken 
geven wij zelf maar wij worden hierin regelmatig ondersteund door de medewerkers van CultuurKust. Zij 
organiseren ook workshops waar wij gebruik van kunnen maken. 

Bewegingsonderwijs – groep 1 t/m 8 
De kinderen in groep 1 en 2 krijgen wekelijks een gym- of spel-les in ons eigen speellokaal. Verder spelen de 
kinderen vaak buiten op het plein.  
De andere groepen krijgen ook wekelijks gym. Deze lessen worden gegeven in sporthal De Rumels in Hierden. 
We gebruiken bij de gymlessen de methode Bewegen Samen Regelen. In de methode wordt voldoende 
gedifferentieerd, ieder kind wordt uitgedaagd op zijn/haar niveau.  

De methode bestaat uit een aantal basislessen, waarbij elke groep (van groep 3 t/m 8) in dezelfde week 
dezelfde materialen gebruikt om een onderdeel te oefenen. Dit schooljaar krijgen de leerlingen van de 
groepen 5 en 6 om de week zwemles in de Sypel. Zij worden gehaald en gebracht met de bus en krijgen 
zwemles van medewerkers van het zwembad. 
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Lezen – groep 3 
In groep 3 wordt een start gemaakt met het leren lezen. We maken gebruik 
van de methode Veilig leren lezen, een methode voor het aanvankelijk 
lezen en taalonderwijs. Dankzij deze methode zijn we goed in staat om in te 
spelen op de individuele mogelijkheden van het kind.  

Schrijven – groep 3 t/m 8 
Op CBS De Bron gebruiken we vanaf groep 3 de methode Pennenstreken. In groep 3 leren de kinderen het 
blokschrift aan, deze schrijfletters komen overeen met de leesletters. In groep 4, 5 en 6 leren we de kinderen 
het verbonden schrift aan. Vanaf groep 1 wordt een goede pengreep gestimuleerd. Het is prettig als u hier 
thuis ook op wilt toezien.  

Rekenen en Wiskunde – groep 3 t/m 8 
Op onze school gebruiken we de methode Wereld in Getallen 5 (WIG). Deze methode is volledig adaptief, dit 
houdt in dat elke leerling op zijn of haar eigen niveau taken aangeboden krijgt. Er wordt veel gebruik gemaakt 
van de laptops en iPads om de stof digitaal te verwerken. In de groepen 3 en 4 wordt een combinatie gemaakt 
van werken op papier en digitaal.  

Spelling en taal – groep 4 t/m 8 
We werken met de methode Staal. Staal Spelling en Staal Taal. Deze methode 
sluit goed aan bij de verschillende niveaus die er zijn bij kinderen. Het 
taalonderwijs is veelomvattend. Behalve de uitbreiding van de woordenschat 
wordt ook aandacht geschonken aan het mondelinge taalgebruik, het 
verwoorden van ideeën, spelling, luisteren en verhalen schrijven. Het 
computerprogramma van de methode wordt intensief gebruikt.  

Wereldoriëntatie – groep 3 t/m 8 
Onder wereldoriëntatie wordt verstaan: weet hebben van het heden en verleden, dichtbij en veraf. Met de 
methode Blink leren de leerlingen om zelf na te denken, zelf de wereld om zich heen te ervaren en ontdekken. 
Zodat ze actief hun kennis vergroten. Daarnaast werken we aan wereldoriëntatie door het houden van 
klassengesprekken, spreekbeurten, organiseren van projecten, aandacht voor schooltelevisie e.d.  
 
Computers, laptops en iPads 
Devices hebben een belangrijke rol binnen ons onderwijs. Alle devices op CBS De Bron zijn aangesloten op ons 
netwerk. Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding. In alle groepen wordt er gewerkt 
met een digitaal schoolbord.  

De devices worden gebruikt om leerstof extra te oefenen. De leerlingen maken hierbij gebruik van 
verschillende educatieve programma’s. Zo zijn er oefenprogramma’s voor spelling, woordenschat, rekenen en 
aardrijkskunde. De huidige reken- en taalmethodes die wij op school gebruiken, kennen ook een 
computerprogramma. We hebben speciale educatieve programma’s voor de kleuters. Voor het 
internetgebruik van kinderen hanteren we een speciaal protocol. Dit protocol is te vinden in ons sociaal 
veiligheidsbeleid. 

Huiswerk 
Om een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de 
kinderen “wennen” aan het fenomeen huiswerk. We hebben geprobeerd om de hoeveelheid per groep op te 
bouwen. Meer informatie leest u in ons sociaal veiligheidsbeleid. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD6LLU7IPVAhUELlAKHbV8A0kQjRwIBw&url=https://webshop.reinders-oisterwijk.nl/nl-nl/product/2310/taal/2739964/staal-spelling-letterkaarten-groep-4.aspx&psig=AFQjCNHW5DC-j27qWSBbWrJZLuuInDpdiA&ust=1499952486573333
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Talentbeleid 
Op onze school werken de leerlingen op verschillende niveaus. Met het oog op passend onderwijs willen wij 
zorg kunnen bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Leerlingen die meer zorg nodig 
hebben maar ook leerlingen die juist extra uitdaging aankunnen. Deze zorg in gericht op cognitie. We streven 
naar een gedegen leerlingenzorg die betrekking heeft op alle, aan ons toevertrouwde leerlingen. Deze zorg 
hebben wij verder uitgeschreven in ons School Ondersteuning Profiel (SOP), dit document kunt u vinden op 
onze website. 

Kangoeroe materiaal – groep 1 t/m 4 
Een kind moet merken dat hij serieus genomen wordt in zijn kunnen. Dat er naar hem geluisterd wordt en dat 
hij gezien en erkend wordt. Leerlingen uit de onderbouw die meer aankunnen bieden we uitdaging aan met 
leermateriaal dat speciaal voor hen is ontwikkeld. De groepsleerkrachten geven ze extra opdrachten en 
coaching in het ‘leren’ leren. De leerdoelen liggen voor hen veelal op andere gebieden dan die van de 
reguliere lesstof. Deze extra uitdaging krijgen zij door middel van het ‘kangoeroe materiaal’. 

Prisma – groep 5 t/m 8 
Op onze school hebben we naast de gewone jaargroepen de Prismagroep. De 
Prismagroep is bedoeld voor meer begaafde leerlingen van onze school en van 
CBS De Parel in Hierden. Zoals er voor kinderen die extra oefening nodig hebben 
Remedial Teaching is, heeft onze school ook voor kinderen die meer uitdaging 
nodig hebben een extra programma. De toegang tot de Prismagroep verloopt 
volgens een strak protocol, zodat duidelijk is wie ervoor in aanmerking komen. De 
Prismagroep is op de dinsdag op De Parel en wordt gegeven door juf Marieke 
Hoekerd. Meer informatie kunt u krijgen via de IB-er. 
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Naar en van school 
Aanmelden 
Het kiezen van een school voor uw kind is niet altijd een gemakkelijke keuze. Het is verstandig om eerst op 
verschillende scholen een kijkje te gaan nemen en u uitgebreid te laten informeren. Het gaat per slot van 
rekening om het kiezen van een school, die het beste past bij uw kind. 

Elk jaar organiseren wij twee open dagen. Op die dag kunnen ouders een kijkje nemen op school om te zien 
hoe wij onderwijs geven. Ook is er dan gelegenheid om uw kind aan te melden op CBS De Bron. Als u niet in de 
gelegenheid bent langs te komen, is het altijd mogelijk een afspraak te maken voor een gesprek op een voor u 
passender tijdstip.  

Procedure: U kunt uw kind al aanmelden als hij/zij drie jaar is. Met de schoolleiding is er eerst een 
kennismakingsgesprek waarbij onder andere ter sprake komt of uw kind speciale begeleiding nodig heeft. Na 
de aanmelding hoort u of uw kind definitief is ingeschreven. De IB-er en groepsleerkracht zullen contact met u 
opnemen voor de eerste schooldag.  

Om alvast een beetje te wennen aan de nieuwe school mogen de kinderen voor hun verjaardag een ochtend 
op school komen kijken. In overleg met de leerkracht wordt een afspraak gepland. We willen dan ruim de tijd 
nemen om uw kind aan de nieuwe omgeving te laten wennen.  

Uitstroom tijdens de basisschoolperiode 
Wanneer uw kind onze school verlaat vóór het einde van groep 8, bijvoorbeeld door verhuizing, dan wordt er 
een onderwijskundig rapport gemaakt door de groepsleerkracht.  

In dit rapport staat alle relevante informatie die de nieuwe school over uw kind nodig heeft om de overstap zo 
vloeiend mogelijk te laten verlopen. De school stuurt dit rapport naar de ontvangende school wanneer de 
school een bewijs van inschrijving afgeeft. 

Naar het voortgezet onderwijs 
Wanneer uw kind in groep 8 zit, moet er een belangrijke keuze gemaakt worden. Naar welk schooltype kan uw 
kind? En naar welke school? Vanuit de basisschool krijgt u een advies. Dat advies is gebaseerd op de 
ontwikkeling van uw kind in de laatste drie jaren van het basisonderwijs. Via het leerlingvolgsysteem hebben 
we een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind. Maar ook zaken als werkhouding en concentratie spelen 
een grote rol bij het kiezen van het juiste vervolgonderwijs.  

Gedurende groep 8 zijn er verschillende informatiemomenten die bijdragen aan een goede keuze voor uw 
kind. Zo organiseren wij een informatieavond voor ouders en gaan we met kinderen naar het Voortgezet 
Onderwijs voor het volgen van kennismakingslessen.  

Ook alle VO scholen organiseren open dagen, die u met uw kind kunt bezoeken. Eenmaal aangemeld volgen er 
overdrachtsgesprekken met de ontvangende school, om er voor te zorgen dat de overgang zo vloeiend 
mogelijk verloopt voor uw kind. Wij ontvangen van al onze oud-leerlingen nog tenminste drie jaar de 
resultaten van het voortgezet onderwijs. Op die manier kunnen wij kijken of onze adviezen goed zijn geweest. 
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Uitstroom Voortgezet Onderwijs 

Het uitstroom niveau is een verplicht onderdeel in de schoolgids. Wat ons betreft: wij vinden dat je de hoogte 
van een CITO-uitslag, of het percentage VWO leerlingen dat je “aflevert”, niet direct kunt linken aan de 
kwaliteit van een school. Daar komt wel iets meer bij kijken. Uiteindelijk gaat het ons er om dat wij een 
leerling kunnen plaatsen op de school die bij hem of haar past. Of dat nou VMBO of VWO is, dat is eigenlijk 
van minder belang. Als het kind zich er prettig voelt, komt dat het leren ten goede. De uitslag van 
de eindtoets is voor ons, naast het leerlingvolgsysteem, rapport en het totale beeld van het kind, een middel 
om tot een goed advies te komen. Op de website van Scholen op de Kaart (www.scholenopdekaart.nl) kunt u 
de actuele gegevens bekijken naar welke vorm van voortgezet onderwijs de leerlingen van groep 8 gegaan 
zijn. 

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen 
leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor 
het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de 
leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is 
geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 

Uitslag van de CITO eindtoets van de afgelopen jaren: 
 

Score 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

CBS De Bron geen toets afgenomen 
i.v.m. gebeurtenissen 
rondom Corona 

533.8 532.0 

Landelijk 
gemiddelde 

 534.5 534.8 

 
De uitslag van de CITO eindtoets 2021-2022 was onder het landelijk gemiddelde. Alle kinderen van groep 8 hebben 
in de eindtoets volgens verwachting gescoord.  

 
Vervolg… 
Voor het schooljaar 2022-2023 gaan wij verder met het plan om de leerlingen die moeite hebben met bepaalde 
vakken of juist meer uitdaging nodig hebben, extra te begeleiden. Wij zetten hiervoor leerkrachten in die kleine 
groepjes leerlingen pré-teachen.  
We merken dat de resultaten op gebied van rekenen dalen, hier springen wij op in. Wij zetten Met Sprongen 
Vooruit en Bareka in. Twee methodes die in verbinding staan met onze rekenmethode maar op een andere manier 
aanbieden. Dit schooljaar gaan we ook inzetten op het verbeteren van de verschillende instructies en richten we 
ons op nog meer gedifferentieerd aanbod. 

 

 
 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/harderwijk/24438/cbs-de-bron-harderwijk-23ch/
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Leerlingenzorg 
Leerlingvolgsysteem  
Twee keer per jaar worden in de groepen 3 tot en met 8 CITO toetsen afgenomen, daarnaast zijn er diverse 
methode gebonden toetsen. De resultaten van deze toetsen, worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem. 
We analyseren de toetsen en bekijken waar extra hulp nodig is. 
 
Wanneer een leerkracht opmerkt dat een leerling extra zorg nodig heeft, zal de leerkracht dit bespreken met 
de IB-er en de ouders van de leerling. Soms kunnen wij deze zorg zelf bieden. In de groep, door extra hulp. Of 
buiten de groep door de RT-er of bijvoorbeeld gedragsspecialist. Wanneer wij handelingsverlegen zijn, zullen 
we in overleg met ouders externen om hulp vragen. 

Zorg in alle richtingen 
Alle methodes die wij gebruiken, spelen in op de verschillende behoeften van de kinderen. Sommige kinderen 
hebben moeite met de lesstof, hun programma wordt aangepast en zij krijgen extra ondersteuning. Andere 
leerlingen hebben behoefte aan verdieping of verbreding, zij zullen extra uitdaging aangeboden krijgen in de 
groep. 

Zorgstructuur 
Signaleren 

 

Verzamelen van gegevens, evalueren vorig plan: Hoe gaat het met de taal/lees en 
reken ontwikkeling van de leerlingen in mijn groep? De verzamelde gegevens worden 
verwerkt in een didactisch groepsoverzicht. Signaleren van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften: Welke leerlingen vallen op bijvoorbeeld door een lage of 
opvallend hoge toetsscore? Is er incidenteel sprake van terugval/sterke vooruitgang of 
speelt dit al langere tijd? 

Analyseren/ 
interpreteren 

 

Onderwijsbehoeften benoemen: Wat vragen deze leerlingen van mij? 

 

Plannen  

 

Het clusteren van leerlingen: Welke leerlingen kan ik hiervoor bij elkaar brengen als 
(tijdelijk) groepje omdat ze (ongeveer) hetzelfde van mij vragen? 
Het clusteren van leerlingen is een belangrijk aandachtspunt in de cyclus van 
Handelings Gericht Werken (HGW). Tijdens de groepsbespreking bespreken de intern 
begeleider en de leerkracht(en) welke leerlingen het beste geclusterd kunnen worden en 
welke maatregelen voor het klassenmanagement daarvoor nodig zijn. 

Realiseren 

 

Opstellen van een groepsplan: Wat bied ik deze groep leerlingen aan? 

 

Uitvoeren 

 

Uitvoeren van het groepsplan. 
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Testen 
 

Op onze school wordt hard gewerkt om alle kinderen de beste begeleiding te geven zodat ze zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. Soms hebben we daar aanvullende gegevens vanuit een test of onderzoek voor nodig. In 
sommige gevallen zijn die gegevens hard nodig, omdat de school echt niet meer weet hoe het kind verder 
begeleid moet worden. Zonder die informatie is de school dan handelingsverlegen. Wanneer die 
handelingsverlegenheid wordt opgeheven door middel van een onderzoek of test, kan de school de leerling 
verder helpen. Dit kan verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs voorkomen.  
De school is bereid de kosten van het benodigde onderzoek te betalen. Het is gebruikelijk dat de uitslag van 
een onderzoek als eerste aan de ouders wordt aangeboden. Deze stellen de gegevens vervolgens weer ter 
beschikking aan de school. De school kan met behulp van deze gegevens zorg dragen voor een optimale 
begeleiding van de leerling. In een enkel geval gebeurt het dat ouders de inhoud van een onderzoeksrapport 
niet ter beschikking van de school willen stellen. Dat is het goed recht van ouders. De kosten van het 
onderzoek komen dan echter voor rekening van de ouders, omdat de school de beschikbare informatie niet 
kan gebruiken ten behoeve van de leerling.  
Het grote nadeel van zo’n situatie is dat een kind niet meer adequaat geholpen kan worden, omdat de school 
niet over de juiste informatie beschikt. In het belang van het kind streeft de school ernaar om dit te allen tijde 
te voorkomen. 
 

Leerlingdossier  
Wanneer een leerling bij ons op school komt, maken wij een leerlingdossier aan. In dit digitale dossier 
verzamelen we bijvoorbeeld de resultaten van toetsen, verslagen van observaties en notities van gesprekken 
met ouders. Ouders kunnen het dossier inzien, dit kan alleen op afspraak. Gegevens uit het leerling dossier 
blijven op school. Wij zullen deze nooit delen met derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van 
ouders/verzorgers.  
We houden ons aan de wetgeving, vastgelegd binnen de AVG. 

Dyslexie 
Binnen de stichting VCO Harderwijk en Hierden en op het niveau van het samenwerkingsverband wordt 
gewerkt met het dyslexieprotocol. Dit protocol geeft aan op welke wijze de school al in een vroeg stadium 
mogelijke dyslexie kan signaleren. De IB-er kan u meer vertellen over de inhoud van het protocol. Zo volgen 
wij de ontwikkelingen m.b.t. voorbereidend lezen al bij de kleuters en worden de ontwikkelingen goed 
geregistreerd op grond van observaties en bevindingen. 

Doublure 
Als een schooljaar ten einde loopt worden er veel gesprekken gevoerd over al dan niet doubleren. Onze 
leerkrachten nemen u altijd mee in dit proces. Meer informatie is te vinden in ons sociaal veiligheidsbeleid.  

Nascholing 
Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen volgt het team nascholing. Dit kan scholing verbonden 
aan een nieuwe methode zijn, maar ook bijvoorbeeld scholing over mindset, veiligheid op school of andere 
onderwerpen. 
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Passend onderwijs - Zeeluwe 
 

Samenwerkingsverband Zeeluwe  
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Belangrijke 
doelen in de wet op Passend Onderwijs zijn:  

• Terugdringen van bureaucratie, met name de ingewikkelde indicatieprocedures,  
• Terugdringen van het aantal kinderen dat geen plek in het onderwijs kan vinden (thuiszitters),  
• Alle kinderen een passende onderwijsplek bieden.  

Ook al lijkt de ontwikkeling van kinderen vaak ‘als vanzelf’ te gaan, voor sommige kinderen is dat niet zo. Zij 
hebben behoefte aan extra ondersteuning of een speciale onderwijsplek. Als dat op school niet lukt, wordt eerst 
binnen het bestuur van VCO naar een oplossing gezocht. Als dat ook niet mogelijk blijkt, gaan we in overleg met 
het regionale samenwerkingsverband. Onze school werkt met alle basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs in 
de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe samen, binnen het “SWV 
Zeeluwe” (www.zeeluwe.nl)  
SWV Zeeluwe heeft in het ondersteuningsplan op de website vastgelegd op welke wijze passend onderwijs wordt 
geboden binnen de deelnemende scholen voor regulier- en speciaal (basis)onderwijs.  
  

Zorgplicht  
Alle kinderen een passende onderwijsplek bieden is onze kernopdracht die ook wel ‘zorgplicht’ wordt genoemd. 
Zorgplicht betekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een 
passende onderwijsplek te vinden. Liefst op de eigen school of de school van voorkeur. Als blijkt dat dit niet 
mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders te zoeken naar de best passende plek elders. Dat kan 
zijn op een andere basisschool binnen het SWV of op een school voor speciaal (basis)onderwijs.  
Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of het bestuur 
van de school van uw kind. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met het SWV Zeeluwe of om 
ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl). Blijft u het oneens met de 
school en helpt voorgaande niet, dan kunt u een klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie. Meer 
informatie hierover vindt u op de website www.onderwijsgeschillen.nl.   
  

Schoolondersteuningsprofiel  
Iedere school is in het bezit van een school ondersteuningsprofiel (SOP). In dit document staat omschreven welke 
ondersteuning de school kan bieden. U kunt het SOP vinden op onze schoolwebsite. In dit profiel vindt u een 
uitgebreide beschrijving van de ondersteuningsmogelijkheden die onze school biedt.  
  

Arrangementen  
Het antwoord op de vraag: “Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen wij ons handelen hierop af?”, wordt 
vastgelegd in een plan van aanpak, vaak een arrangement genoemd. Wat gaan we doen? Wanneer? Door wie? 
Met welk doel? Wanneer en hoe evalueren we?  
Ouders worden nauw betrokken bij het opstellen van een arrangement. Doeltreffende samenwerking tussen alle 
betrokkenen, in het belang van het kind, staat hierbij voorop.  
  

Ouderbetrokkenheid  
We vinden het van groot belang dat ouders/verzorgers direct betrokken worden bij de eerste tekenen dat hun 
kind meer ondersteuning nodig heeft. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. 
Om tot een goede ondersteuning te komen, is het noodzakelijk om daar met de ouders/verzorgers in openheid en 
vertrouwen over te spreken.  
 
 

http://www.zeeluwe.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Ouders/verzorgers kunnen via de Medezeggenschapsraad van de school of via de Ondersteuningsplanraad van 
het samenwerkingsverband (http://www.zeeluwe.nl/zeeluwe/ondersteuningsplanraad_(opr)) invloed uitoefenen 
op het beleid van de school (schoolondersteuningsprofiel) en het samenwerkingsverband (ondersteuningsplan). 
Beide raden bestaan uit ouders en leraren.   
 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal (basis)onderwijs  
Als de school en u als ouder(s)/ verzorger(s) tot de conclusie komen dat het, voor de ontwikkeling van uw kind, 
beter is om naar een speciale (basis)school te gaan, vraagt de school een TLV voor de leerling aan. Hierbij zijn nog 
twee extra handtekeningen nodig: van een betrokken extra deskundige (meestal een orthopedagoog) en van een 
onafhankelijke tweede deskundige. Vervolgens wordt de aanvraag ingediend bij het samenwerkingsverband 
Zeeluwe. Het samenwerkingsverband controleert of de ouders inderdaad vroegtijdig bij het hele proces 
betrokken zijn geweest. Wanneer dat het geval is en als zowel de ouders als de beide scholen (de eigen school en 
de gewenste speciale school) het met de plaatsing eens zijn, geeft het samenwerkingsverband zijn akkoord.   
  

Ondersteuningsmiddelen  
Ons schoolbestuur ontvangt van het samenwerkingsverband Zeeluwe jaarlijks een bedrag bedoeld voor 
ondersteuning. Hiermee kan het bestuur de extra ondersteuning op onze school bekostigen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan extra inzet van een onderwijsassistent of leerkracht, of aan het inhuren van externe hulp of 
deskundigheid. Ook betaalt het bestuur de extra kosten als kinderen worden toegelaten tot het speciaal 
(basis)onderwijs.  
  

Blind of slechtziend/ doof of slechthorend/ taal-spraakproblemen  
Er zijn in Nederland speciale scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en voor kinderen die doof of 
slechthorend zijn en/of taal-spraakproblemen hebben. Deze scholen vallen buiten de wet passend onderwijs, 
maar hebben wel de verplichting basisscholen te ondersteunen ingeval van plaatsing in het regulier onderwijs. Dit 
vindt plaats in de vorm van consultatie en begeleiding.  
 
   

http://www.zeeluwe.nl/zeeluwe/ondersteuningsplanraad_(opr))
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Externe deskundigen 
 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
De CJG schoolcontactpersoon komt 1 keer per 6 weken samen met GGD jeugdverpleegkundige op school voor 
overleg met de intern begeleiders. Zij adviseert met name bij vragen over de opvoeding en sociale emotionele 
ontwikkeling van leerlingen. Ook biedt het CJG hulpverleningstrajecten aan ouder(s) en kinderen. Deze 
trajecten kunnen zowel op school, thuis als op kantoor plaats vinden.  
Het CJG geeft advies, kortdurende hulp en verwijst naar meer gespecialiseerde hulp waar nodig. De hulp en 
ondersteuning vanuit het CJG is gratis. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze IB-ers. De 
schoolcontactpersoon voor CBS De Bron is Corinne Sleenhoff. 

Meldcode kindermishandeling 

Het is voor onze school verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. De 
inspectie ziet er op toe dat deze ook wordt nageleefd en daar waar nodig ook wordt toegepast en uitgevoerd. 
Op onze school maken wij gebruik van deze meldcode. De meldcode draagt ertoe bij dat signalen op dit 
gebied snel en adequaat hulp kan worden geboden. Het document Meldcode Kindermishandeling en / of 
Huiselijk geweld is is in te zien of opvraagbaar bij de directie van onze school. De meldcode hebben wij ook 
verwerkt in ons sociaal veiligheidsplan van de school, dit document kunt u vinden op onze website. 

Schoolarts (GGD Noord- en Oost-Gelderland)  

Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich somber, wat 
kan ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het gedrag en de 
opvoeding van uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheidszorg van GGD.  

U kunt bij ons terecht met vragen over uw kind in ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei en 
motoriek, maar ook voor opvoedingsvragen, gezonde voeding, eetgedrag en psychosociale ontwikkeling. In 
overleg met ouders en kinderen kunnen we verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of naar een 
huisarts/specialist. Wat we belangrijk vinden, is dat wij er voor u zijn voor allerlei vragen rondom opgroeien 
van uw kind. Elk kind wordt een aantal keren door ons uitgenodigd, maar u kunt ook zelf bij onze 
jeugdverpleegkundige binnenlopen op een inloopspreekuur. Bij calamiteiten op school kan de 
jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts de school ondersteunen.  

Wat doet de jeugdgezondheid  

• Gezondheidsonderzoek groep 2: De jeugdverpleegkundige ziet alle kinderen uit groep 2 voor een 

gezondheidsonderzoek.  

• Meten en wegen groep 6: De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6 tijdens 

de gymles.  

• Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging voor de DTP en de BMR-prik. Meisjes van 12 jaar 

voor de HPV-vaccinatie.  

• Inloopspreekuur: een keer per maand is de jeugd- en gezinswerker op school tijdens het  

‘CJG inloopspreekuur’. Het is dan mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen. 
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Schoolbegeleidingsdienst 
Op onze school maken wij ook gebruik van een schoolbegeleidingsdienst. De schoolbegeleidingsdienst is een 
instelling die de school extra kan begeleiden bij problemen met leerlingen.  
De schoolbegeleidingsdienst kan bijvoorbeeld een onderzoek doen naar zeer hardnekkige leerproblemen, 
bijzondere gedragsproblemen of meer-  en hoogbegaafdheid. Op basis van het onderzoek kan de schoolbegeleider 

vaststellen wat er aan de hand is. 
 

Zorg Advies Team 
Het Zorg Adviesteam (ZAT) beantwoordt vragen van beroepskrachten, die niet in de zorgstructuur van de 
school passen of die de interne zorgstructuur overstijgen. Onze Intern Begeleider, maar ook de 
schoolmaatschappelijk werker kunnen die vragen meenemen naar het ZAT. De meerwaarde is dat diverse 
disciplines hun deskundigheid kunnen toevoegen, zodat er een afgewogen advies gegeven wordt waar 
uiteindelijk het kind en het gezin van profiteert.  
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Ouderbetrokkenheid 
We vinden het belangrijk dat ouders en school een hechte band hebben. We zijn ervan overtuigd dat de 
betrokkenheid de ontwikkeling van uw kind positief ondersteunt.  
Het meeste contact zal plaatsvinden met de leerkracht van uw kind. U kunt altijd een afspraak maken voor 
een gesprek wanneer u vragen heeft of wilt aangeven dat u ergens niet tevreden over bent. U kunt de 
leerkrachten het gemakkelijkst bereiken via Parro.  

Parro 
Wij maken op school gebruik van de app ‘Parro’. Een app die gekoppeld is aan ons leerlingvolgsysteem. 
Wanneer uw kind op school komt, krijgt u de aanmeldgegevens voor de app. Via deze app kunnen wij u op de 
hoogte houden van allerlei zaken die met de groep(en) van uw kind(eren) te maken hebben. Ook is er binnen 
Parro de mogelijkheid om gesprekken te plannen en korte chatberichten te versturen. 

Op de hoogte blijven 
Wij willen u graag op de hoogte houden van alles wat er op school gebeurt. Hiervoor ontvangt u iedere drie 
weken onze digitale nieuwsbrief. Hierin staan wetenswaardigheden en actuele informatie over de school. Ook 
zijn er door het jaar heen verschillende contactmomenten, deze vindt u terug in onze kalender.  
We beginnen het jaar met de startgesprekken. U gaat met de groepsleerkracht in gesprek over wat uw kind 
nodig heeft. Vanaf groep 4 zal ook uw kind aansluiten bij dit gesprek, zodat er niet over maar met hem of haar 
gesproken wordt. 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een informatiebrief met wetenswaardigheden van de 
desbetreffende jaargroep. Begin van het schooljaar staan er informatieavonden gepland voor alle groepen. 
Ook willen we koffieochtenden organiseren om met elkaar te praten over onze school. We willen elkaar dus 
meer ontmoeten om zo vaker met elkaar in gesprek te kunnen. 

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 
Wanneer de ouders van een leerling niet meer samenwonen, dan blijft er vaak een gezamenlijk gezag over de 
kinderen. Dit is vanzelfsprekend bij een co-ouderschap, maar geldt ook wanneer het kind bij een van de ouders 
gaat wonen en de andere ouder een omgangsregeling heeft met het kind. Het is in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke 
zaken die het kind betreffen, dus ook alle verslagen te verstrekken over de schoolontwikkeling van het kind. Mocht 
dit niet gebeuren dan kan de niet verzorgende ouder de school verzoeken om informatie over de 
schoolontwikkeling van zijn/haar kind. In sommige situaties kan de rechter anders besluiten. Indien wij op de 
hoogte zijn gebracht van dat besluit dan zullen wij ons daaraan houden. Beide ouders hebben evenveel recht op 
informatie. De school hoeft geen informatie te verstrekken wanneer dit naar mening van de school strijdig is met 
het belang van het kind. De school organiseert in principe één gesprek tenzij beide ouders bezwaar hebben tegen 
dit gezamenlijk gesprek. In overleg organiseert de school dan twee aparte gesprekken. 
 

Contactpersoon 
Bij klachten waarmee u niet bij de leerkracht of directie terecht kunt, kunt u de contactpersoon inschakelen. 
In iedere situatie waarin mensen met elkaar omgaan, kunnen gedragsregels overtreden worden en worden 
soms normen en waarden onvoldoende gerespecteerd.                                                                                             
Het bestuur van VCO Harderwijk-Hierden heeft per school 1 of 2 contactpersonen aangewezen.  
Voor onze school zijn dat Harmke de Lange en Willeke Haak. De contactpersonen adviseren u en helpen u om 
op een goede manier ermee om te gaan. Zij bemiddelen niet, maar kunnen u wel adviseren over welke 
stappen u moet ondernemen. Het spreekt vanzelf, dat onze contactpersonen verplicht zijn tot geheimhouding 
van alle zaken die zij in haar functie vernemen. 
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De Ouderraad  
De ouderraad houdt zich bezig met allerlei organisatorische zaken die de school ten goede komen, zoals het 
Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, avondvierdaagse, schoolontbijt, sportdag etc. Dankzij de inzet van 
ouderraadsleden kunnen veel gezellige activiteiten plaatsvinden.   

De ouderraad heeft geen zeggenschap in beleidsmatige zaken. De ouderraad bestaat uit ouders van onze 
leerlingen. Wilt u meedenken en -doen in de ouderraad dan kunt u contact opnemen met de directie. Zij 
zullen u de gegevens van de ouderraad verstrekken. 

De Medezeggenschapsraad (MR) 
In de MR hebben 3 ouders en 3 leerkrachten zitting. Op een aantal vergaderingen wordt het onderwijskundig 
en organisatorisch beleid van de school besproken. Een ouder of personeelslid neemt zitting voor 3 jaar, 
hierna zullen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. De rechten en plichten van de MR zijn in een 
speciale wet geregeld. Op de website vindt u meer informatie en actuele contactgegevens. Via het mailadres 
mrbron@stichtingvco.nl. kunt u de MR bereiken. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
VCO Harderwijk-Hierden kent een GMR. Deze raad bestaat uit 20 leden (10 ouders en 10 personeelsleden). De 
leden van de raad zijn afkomstig uit 11 scholen. U kunt de GMR bereiken via één van de scholen. 

 

 

 

  

mailto:mrbron@stichtingvco.nl
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Praktisch  

Team CBS De Bron 

Groep 1A   Harmke de Lange   
Monique Rijpstra   

maandag, dinsdag, woensdag wisselend   
woensdag wisselend, donderdag, vrijdag   

Groep 1B Aaltje Witteveen 
Annelies van Mechelen 

Maandag, dinsdag 
donderdag, vrijdag 

Groep 2A  Celia Bos   
Petra van Gent  

maandag, dinsdag, woensdag   
donderdag, vrijdag   

Groep 2B  Jenneke van Dalen   
Anne Venema   

maandag, dinsdag, woensdag   
donderdag, vrijdag   

Groep 3A  Evelien van Schie   
Annemieke Willemse   

maandag, dinsdag, woensdag wisselend   
woensdag wisselend, donderdag, vrijdag   

Groep 3B    Monique Rijpstra   
Willeke Haak   

maandag,    
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag   

Groep 4A  Monique Kisteman   
Gera van Elten   

maandag, dinsdag   
woensdag, donderdag, vrijdag   

Groep 4B  Bertine Petersen  hele week  

Groep 5A   Rianne Mouw   
Korina Fidder   

maandag, dinsdag,    
woensdag, donderdag, vrijdag   

Groep 5B  Korlies van de Zande   
Christa Kadijk   

maandag   
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag   

Groep 6A  Silvia Reitsma   
Annette Elzerman   

maandag, dinsdag, woensdag wisselend   
woensdag wisselend, donderdag, vrijdag   

Groep 6B  Nataniël van der 
Meulen  
Floor van Loenen  

maandag, dinsdag, vrijdag   
woensdag, donderdag  

Groep 7A   Lusanne Ten Voorde  
Korina Fidder  

hele week, behalve de dinsdagmiddag  
dinsdagmiddag  

Groep 7B   Marinda Hoksberg  hele week  

Groep 8A    Marjon Prummel  
Eugenie Jurjens   

maandag, dinsdag   
woensdag, donderdag, vrijdag   

Groep 8B Marieke Hoekerd   
Barbera Slofstra  

maandag, woensdag, donderdag, vrijdag  
dinsdag  
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Prismagroep   Marieke Hoekerd   dinsdag   

RT   Ilse Beek   dinsdag en donderdagochtend   

RT   Celia Bos   donderdag, vrijdag   

RT   Tineke Verkleij   donderdag, vrijdag   

Gedragsspecialist   Aranke Hopman  dinsdag, donderdag  

Onderwijsassistent   Anne Kroeze  hele week   

Onderwijsassistent   Kari Westerink   maandag, dinsdag   

Onderwijsassistent   Esther Janisse   maandag, woensdag, vrijdagochtend   

Onderwijsassistent   Suzan Drost   maandag, donderdag   

Onderwijsassistent   Linda van de Pol   maandag, dinsdag, woensdag   

Intern begeleider   Korlies van de Zande  dinsdag, woensdag  

Intern begeleider   Anne-Marie van de 
Broek   

maandag,   
dinsdag-woensdag om de week  

Intern begeleider  Barbera Slofstra  maandag, donderdag  

Inval, RT  Sanne Dorrestein  maandag, dinsdag, donderdag  

Administratie   Bea Ton   dinsdag, donderdagochtend   

Conciërge   Klaas Nagelhout   dinsdag, vrijdag   

Schoonmaak   Maaike Nagelhout   hele week   

Directie   Kim Los   dinsdag, woensdag, vrijdag   

Directie   Elice Boonen   Maandag, dinsdag, donderdag   
  

Schooltijden 
Wij werken in het schooljaar 2022-2023 met een continurooster. De leerlingen in groep 1 en 2 lunchen onder 
begeleiding van TSO medewerkers, zij gaan later met hun eigen leerkracht naar buiten. De leerlingen van de 
groepen 3 t/m 8 eten met hun leerkracht in de klas. Zij spelen onder begeleiding van onderwijsassistenten, 
directie, interne begeleiders, leerkrachten die ambulant zijn en de TSO medewerkers een half uur buiten. 

Groep 1 t/m 4: 
Maandag, dinsdag en donderdag   8.30 uur – 14.30 uur  
Woensdag en vrijdag    8.30 uur – 12.30 uur 
 
Groep 5 t/m 8: 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  8.30 uur – 14.30 uur 
Woensdag      8.30 uur – 12.30 uur 
 
De data van vakanties en studiedagen kunt u terugvinden in onze jaarkalender. 

Vrijwillige bijdrage 
Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage om de kosten van de TSO te kunnen betalen. Tweemaal per jaar 
ontvangt u een betaalverzoek via Parro.  
De kosten voor de groepen 1 t/m 8 zijn € 50,- 
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Vervanging 

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt geprobeerd een vervanger te vinden. Mocht er geen vervanging 
gevonden kunnen worden, dan bestaat de mogelijkheid om groepen te combineren of een groep te 
verdelenover de andere groepen. Leerkrachten met ‘andere taken’ kunnen ook ingezet worden voor een 
groep. Al het mogelijke wordt gedaan om te voorkomen dat er leerlingen naar huis gestuurd moeten worden. 

TSO 

De TSO wordt voor de school verzorgd door Lunchkidz. Basis voor de TSO is de zorg voor veiligheid, 
gezelligheid en persoonlijke aandacht. Anderzijds gaat het om de begeleiding naar zelfstandigheid. Dit houdt 
o.a. in dat de overblijfkracht samen met de kinderen aan tafel eet. Wij starten en beëindigen de maaltijd zo 
veel mogelijk gezamenlijk. Meer informatie vindt u door naar de website van Lunchkidz te gaan 
(www.lunchkidz.nl). 
 

BSO 

BSO Prokino, afdeling Fiori, is gehuisvest binnen de muren van onze school. ‘Na school even niets doen, iets 
drinken, wat eten en dan buiten spelen. Maar ook knutselen, een spelletje spelen of wat kletsen met vriendjes 
en vriendinnetjes’. Dat kan allemaal bij de BSO Fiori. BSO Fiori ziet het als belangrijkste taak kwalitatief goede 
opvang te bieden. Daaronder verstaat BSO Fiori dat ze voor kinderen een emotioneel, veilige en vertrouwde 
omgeving creëert, die ze helpt normen en waarden eigen te maken en die hun zelfstandigheid en 
zelfvertrouwen bevordert, zodat de kinderen vanuit een veilige basis de wereld om zich heen gaan ontdekken. 
De pedagogisch medewerkers van BSO Fiori zijn goed opgeleid en kennen de verschillende fasen waarin 
kinderen zich ontwikkelen. Zij volgen en stimuleren die ontwikkeling, sluiten aan bij wat het kind kan en 
ondersteunen het kind waar nodig. Meer informatie vindt u op www.prokino.nl 

 

Schoolverzuim 

Hoewel het in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de ouders om de kinderen naar school te laten 
gaan, heeft ook de school in samenwerking met de leerplichtambtenaar van de gemeente Harderwijk 
maatregelen genomen om schoolverzuim tegen te gaan.  

Het is in principe niet toegestaan om buiten de schoolvakanties verlof op te nemen. De school is verplicht dit 
ongeoorloofd schoolverzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar. Ook een kind onterecht ziek melden 
moet worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.  

Veel kinderen van 4 jaar gaan al naar school. Zij zijn echter niet leerplichtig. Wanneer een kind van 4 jaar 
wordt thuis gehouden moet dit wel worden gemeld, school moet kunnen aantonen waar de leerling is. 

Een kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand waarin uw kind 5 
jaar is geworden. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Kinderen die nog geen zes zijn, mogen 
voor ten hoogste vijf uur per week vrijgesteld worden. Een beroep op deze vrijstelling wordt gedaan in overleg 
met de directeur maar wordt ten zeerste afgeraden. U moet er als ouder voor zorgen, dat uw kind bij een 
schoolonderwijsinstelling staat ingeschreven. Wanneer uw kind uitgeschreven moet worden (bijv. wegens 
verhuizing), dan bent u als ouder verantwoordelijk voor de inschrijving van uw kind op een andere school. 

 
 

http://www.lunchkidz.nl/
http://www.prokino.nl/
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Verlof 
Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond van gewichtige omstandigheden, zoals het moeten voldoen 
aan wettelijke verplichtingen, verhuizing, huwelijk en/of overlijden van familieleden enz. Als dit minder dan 10 
dagen beslaat, kan de directeur van de school in deze gevallen en andere zeer bijzondere omstandigheden 
toestemming voor extra verlof verlenen. Indien meer dan 10 dagen verlof wordt gevraagd, is toestemming van 
de leerplichtambtenaar nodig. Verlof buiten officiële schoolvakanties mag slechts één keer per jaar door de 
directeur gegeven worden. Er mogen maximaal tien dagen verstrekt worden. Die mogen niet plaatsvinden in 
de eerste twee lesweken van het schooljaar. 
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En verder… 
 
Jaarkalender 
Aan het begin van elk schooljaar krijgt u als ouders een jaarkalender uitgereikt. Op onze schoolsite vindt u ook 
deze jaarkalender. De jaarkalender geeft een handig overzicht van alle activiteiten die in de loop van het 
schooljaar plaatsvinden. Wijzigingen worden ruim op tijd via de nieuwsbrief aan u doorgegeven. 

Ouderbijdrage  

Zoals u weet is het onderwijs op onze school gratis. De overheid bekostigt de noodzakelijke uitgaven. 
De bekostiging is “sober maar doelmatig”. Veel ruimte voor extra’s als excursies, reisjes, traktaties feesten en  
dergelijke is er niet. Toch vinden we dit soort extra’s een wezenlijk onderdeel van het schoolleven uitmaken. 
De meeste kinderen denken immers met plezier terug aan de afscheidsmusical, het bezoek aan een museum, 
de traktatie tijdens het schoolvoetbal of de avondvierdaagse. Daarom vragen we een vrijwillige bijdrage. Uitgaven 
worden gedaan op basis van een begroting. Daaronder vallen vanaf 1 augustus 2021 ook de kosten van de overblijf 
door Lunchkidz.   
  
De ouderbijdrage (bijdrage ouders/verzorgers) is voor onze school in overleg met de MR vastgesteld op € 25,- 
Voor een derde en volgend kinderen uit een gezin is de bijdrage € 20,- per kind.   
Voor kinderen die vanaf januari van een lopend schooljaar op school komen, vragen we een bijdrage van 
€ 12,50 voor het eerste kind en € 10,- voor een derde of volgende kind. Kinderen die na 1 juni op school komen 
betalen geen ouderbijdrage meer in dat schooljaar. De ouderbijdrage (bijdrage verzorgers) is vrijwillig.  
  

Betaling  
De ouderbijdrage wordt geïnd met behulp van een betaalverzoek via Parro/Schoolkassa. Mocht u deze bijdrage 
niet kunnen voldoen, neem dan contact op met de directeur van de school.  Wij sluiten geen enkel kind uit van 
schoolactiviteiten. Ook wanneer ouders niet in staat zijn om de vrijwillige bijdrage te betalen, mag hun kind 
meedoen.  
 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen van onze school. De leerlingenraad bestaat uit 
leerlingen gekozen uit de groepen 5 t/m 8. Veelvoorkomende onderwerpen waar een leerlingenraad zich mee 
bezighoudt zijn bijvoorbeeld schoolactiviteiten, inrichting van het gebouw en buitenschoolse activiteiten. De 
leerlingenraad is bevoegd advies uit te brengen aan de schoolleiding over zaken die de leerlingen direct 
aangaan. Een leerlingenraad heeft slechts een adviserende rol en kan geen veranderingen afdwingen.  

Gymkleding 
In verband met de hygiëne verwachten wij dat de kinderen gymschoenen en gymkleding dragen. Voor de 
onderbouwgroepen zijn gymnastiekschoenen met elastiek of klittenband aan te bevelen.  
Wilt u alle sportkleding, voorzien van naam, in een goed afsluitbare tas mee naar school geven?  
Het dragen van sieraden e.d. is tijdens de gymles verboden. 

 
Traktaties 
Natuurlijk besteden we op school aandacht aan de verjaardag van uw kind. De kinderen worden door hun groep 
toegezongen en mogen in hun eigen klas trakteren.  

 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leerling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buitenschoolse_activiteiten
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Pauze 
Uw kind kan voor in de ochtendpauze eten en drinken meenemen naar school. We denken hierbij bijvoorbeeld aan 
melk, fruit of een boterham. Wilt u de bakjes en bekers (voorzien van naam) meegeven in een afsluitbare tas? De 
tas wordt bij de jas op de kapstok gezet. Vaak laten de leerkrachten de leerlingen hun bekers en bakjes in een 
daarvoor bestemde bak bij de ingang van het klaslokaal zetten.  

 
Pleinwacht 
Vanaf 08.15 uur is er toezicht op schoolplein. Wij verzoeken u om uw kind(eren) niet te vroeg naar school te laten 
gaan. 
Groep 1: Elke maandag en vrijdag mogen de kinderen binnen worden gebracht, de overige dagen gaan zij alleen 
naar binnen. 
Groep 2 tot aan kerst: De kinderen mogen elke maandag en vrijdag binnen worden gebracht. De overige dagen 
gaan zij alleen naar binnen.  
Groep 2 vanaf kerst, groep 3 t/m 8: Elke eerste maandag en vrijdag van de maand mogen de kinderen binnen 
worden gebracht. De overige dagen gaan zij alleen naar binnen.  

 
Schoolplein 
Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein en in de school (uitzondering zijn de hulphonden). Roken en open 
vuur is verboden.  

 
Verzekering 
Voor de leerlingen van onze scholen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is geldig 
tijdens schooluren en tijdens activiteiten onder schooltijd. De school is in principe niet aansprakelijk voor 
lichamelijk of materiële schade die tijdens schooltijden is ontstaan. Alleen als er sprake is van een onrechtmatige 
daad of nalatigheid door een personeelslid kan de school aansprakelijk worden gesteld. In alle andere gevallen 
blijven ouders/verzorgers, ook onder schooltijd aansprakelijk voor daden van hun kind(eren).  
 

Verhuizing 
Wilt u een verhuizing tijdig doorgeven aan de administratie van onze school? Wij kunnen de gegevens dan 
verwerken in onze leerling administratie.  
 

Materiaal vergoeding 
Voor zoekgeraakt en moedwillig beschadigd materiaal kunnen wij een vergoeding vragen. 
 

Zending 
Elke maandagmorgen mogen de kinderen een vrijblijvende zendingsbijdrage meenemen naar school. De opbrengst 
hiervan is voor onze sponsorkinderen in derde wereldlanden.  
 

Ziekte en medicijngebruik 
Op school kunnen wij op een aantal manieren met zieke kinderen te maken krijgen. 
Als uw kind ziek wordt onder schooltijd, dan zullen wij u zo spoedig mogelijk proberen te bellen. Om u te kunnen 
bereiken, moeten we ook in het bezit zijn van andere telefoonnummers waaronder u te bereiken bent. Eventueel 
zoeken we contact met een door u opgegeven contactpersoon of met de huisarts. Soms vragen ouders of wij hun 
kinderen medicijnen toe willen dienen of medische handelingen willen uitvoeren. Dat behoort in beginsel niet tot 
onze taak. Wij zullen er dan ook heel terughoudend mee omgaan. Wij vragen altijd aan ouders om het 
medicijnprotocol in te vullen en te ondertekenen. De eindverantwoordelijkheid blijft hiervoor altijd bij de ouders 
of bij bevoegde artsen/verpleegkundigen. Bestaat er twijfel, dan kunt u met de leerkracht en/of directie 
overleggen. 
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Hoofdluis 
Op onze school hebben wij een `hoofdluiscommissie`. Deze commissie controleert iedere eerste week na een 
vakantie op hoofdluis. De commissie heeft een geheimhoudingsplicht en geeft geen informatie door aan ouders. 
De leerkracht informeert de ouders/verzorgers van leerlingen, waarbij hoofdluis is geconstateerd. Indien ouders 
bezwaren hebben tegen deze controle, dan dienen zij dit schriftelijk mee te delen aan de schoolleiding.  

 
Schoolkamp 
Groep 8 gaat elk jaar op schoolkamp. U vindt de data van het schoolkamp in de jaarkalender. De ouders van de 
betreffende groep ontvangen ruim van tevoren informatie over het kamp.  

 
Schoolreis 
Eén keer per jaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Ieder jaar wordt geprobeerd een geschikte bestemming 
te vinden voor het schoolreisje. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Te zijner tijd krijgt uw zoon/dochter een 
brief mee met de informatie betreffende de schoolreis en hoe en wanneer de betaling moet plaatsvinden.  

 
Foto’s/video-opnames  
Er worden van allerlei activiteiten op school foto’s gemaakt. Deze foto’s delen we in Parro. Wanneer u bezwaar 
heeft tegen het maken van dergelijke opnames, dan kunt u dit via Parro aan ons doorgeven. Wij zullen daar dan 
rekening mee houden tijdens het filmen.  
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Stichting VCO Harderwijk & Hierden 
Onderwijsvoorzieningen Stichting Voor Christelijk Onderwijs Harderwijk-Hierden 
 
Onze school is één van de elf scholen van Stichting VCO Harderwijk-Hierden. 
 “Wij geloven in goed onderwijs voor elk kind!”, dat is de missie van VCO. 
“Leerlingen laten groeien, in kennis en vaardigheden en als mens”, dat is ten diepste het doel van 
VCO. 
 
Stichting VCO is een christelijke organisatie die zich in de ontwikkeling en uitvoering van beleid laat inspireren door 
het christelijke gedachtengoed gebaseerd op de bijbel.   
Iedere wijk is voorzien van een VCO-school. Alle ouders hebben zo de mogelijkheid om binnen redelijke afstand 
van hun woning hun kind(eren) christelijk onderwijs te laten volgen. Onze school geeft een eigen invulling aan de 
christelijke schoolidentiteit, er mag zeker verschil zijn. Wat wij als scholen gemeen hebben, is dat de 
personeelsleden christen zijn. Dit is zichtbaar in het onderwijskundige handelen en voelbaar in de onderlinge 
omgang met elkaar.  
VCO-scholen geven concreet invulling aan de christelijke identiteit in hun (dag)programma: denk hierbij aan 
dagopeningen en -sluitingen met bijbelverhalen, christelijke liederen en samen bidden en danken. We vieren als 
schoolgemeenschappen de christelijke feesten: Kerst, Pasen, Pinksteren, bid- en dankdag.  
De VCO-personeelsleden gaan vanuit hun christelijke identiteit met hart en ziel voor een pedagogisch 
schoolklimaat waarin ieder kind oprecht gezien, gekend en erkend wordt en voor een positieve en respectvolle 
omgang met alle betrokkenen bij onze school. Uw kind is van harte welkom bij onze school wanneer u als ouder 
respecteert dat uw kind onderwijs en (bege)leiding ontvangt wat christelijk geïnspireerd is. 
 
Behalve aan de christelijke identiteit, geeft onze school ook een eigen invulling aan onze onderwijskundige 
identiteit. Stichting VCO stimuleert haar scholen om, in afstemming op hun schoolomgeving, scherpe keuzes te 
maken ten aanzien van onderwijsconcept en schoolbeleid. Verschil mag er dus zeker zijn, hierdoor kunnen ouders 
kiezen voor de school die het meest passend is bij de eigen onderwijskundige en opvoedkundige opvattingen. 
Wat onze scholen met elkaar gemeen hebben, is de gedegen onderwijskundige aanpak, de moderne materialen en 
de hoge verwachtingen waarmee ons schoolteam onze leerlingen leiden en begeleiden in hun brede ontwikkeling 
en persoonswording. We stellen er een eer in onze leerlingen goed toegerust over te dragen aan het voor hen 
geschikte vervolgonderwijs.  
 
Dhr. F.H. (Freek) ten Klooster is voorzitter college van bestuur van stichting VCO Harderwijk-Hierden.  
Hij is eindverantwoordelijk voor de VCO-organisatie en geeft leiding aan het management en de stafmedewerkers.  
De Raad van Toezicht ziet toe op  het functioneren van de bestuurder en de stichting en vervult tevens een 
adviserende rol naar de bestuurder. De voorzitter is dhr. I. (Immanuel) Kranendonk. 
 
 
Voor meer informatie over de stichting VCO en haar scholen: www.stichtingvco.nl   

 

  

http://www.stichtingvco.nl/


 

36 

 

 

 
 
Bijlage 1: AVG 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf mei 2018 is er een nieuwe wet op de privacy. Wat betekent deze wet voor u en voor ons? Bij de 
inschrijving van uw kind geeft u ons, als school, al toestemming om persoonlijke gegevens van u en uw kind te 
gebruiken voor het registeren en inschrijven in het onderwijssysteem.  

Het gebruiken van uw persoonlijke gegevens mag alleen in dienst staan voor en van onze school.  Wanneer uw 
kind de school verlaat zijn wij verplicht deze gegevens nog 2 jaar te bewaren, nadat uw kind van school is 
gegaan. Vervolgens moeten wij de gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar na vertrek) bewaren.  
Daarnaast moeten wij de gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is 
doorverwezen bewaren (3 jaar na vertrek). De adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren 
voor het organiseren van reünies.  

Wat betekent de nieuwe wet voor ons:  

• Wij hebben op papier gezet welke gegevens wij van u en uw kind bewaren en waarom.  
• Wij mogen geen (onnodige) gegevens van u of uw kind bewaren zonder toestemming.  
• In sommige gevallen zijn wij verplicht deze gegevens te delen; denkt u aan medewerkers in het voortgezet 
onderwijs (vo) of het speciaal basisonderwijs (sbo): wanneer uw kind de basisschool verlaat of de inspectie 
van het Onderwijs  
• Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens, op papier en digitaal.  
• Wij zijn verplicht datalekken te melden.  
 
Wat betekent de nieuwe wet voor u:  

• U geeft bij inschrijving toestemming aan ons om uw gegevens al dan niet te gebruiken.  
• U geeft ook toestemming om deze gegevens te delen met organisaties die met onze school verbonden zijn. 
Denkt u hierbij aan Centrum Jeugd en Gezin (CJG), het zwembad voor schoolzwemmen, de 
(school)bibliotheek, inschrijven voor eindtoets Cito, verkeersexamen.  
• U moet nog steeds apart toestemming geven om de gegevens van u of uw kind te delen met deskundigen 
wanneer het gaat om aanmelding voor het Samenwerkingsverband Zeeluwe, de gezinsspecialist, logopedie, 
fysiotherapie.  
• U moet nog steeds apart toestemming geven aan onze school om de gegevens van uw kind op te vragen bij 
behandelende artsen, psychologen, behandelende instanties.  
• U heeft nog steeds inzagerecht. Dit betekent dat u altijd, na het maken van een afspraak op school, het recht 
heeft om de gegevens die wij bewaren, in te zien.  
 
Vragen over de AVG?  

Wilt u meer weten over de AVG of heeft u vragen over de AVG, dan kunt u een mail sturen naar 
avg@stichtingvco.nl. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk een reactie.  

Mocht u als ouder vragen hebben over de AVG dan kunt u zich wenden tot de directie van onze school. Indien 
nodig zal deze vervolgens contact opnemen met de AVG manager van Stichting  VCO of de Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) van de Lumen Group (FG@lumengroup.nl).  Komt u zelf bijzondere zaken tegen, 
dan kunt u ook zelf direct contact opnemen met de AVG manager van ons (AVG@stichtingvco.nl). 

 

mailto:avg@stichtingvco.nl
mailto:FG@lumengroup.nl
mailto:AVG@stichtingvco.nl
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Bijlage 2: BHV 
Bedrijfshulpverlening (BHV)  

• Op onze school zijn voldoende gekwalificeerde BHV'ers aanwezig en onze school heeft een schoolnoodplan 

waarin de acties die in noodgevallen ingezet worden, zijn beschreven. 

• Onze  school is verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich in het gebouw bevindt.  

• In onze school zijn bedrijfshulpverleningstaken op basis van de risico's die in de RI&E zijn opgenomen, 

vastgelegd. 

• Onze school beschikt over voldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners (BHV-ers), zodanig dat de 

vervulling en de continuïteit van de BHV-taken gewaarborgd is en de school adequaat kan reageren bij een 

noodsituatie. 

• De BHV-ers in onze school zijn adequaat opgeleid. 

• De kennis en vaardigheden van de BHV-ers worden onderhouden door ieder jaar een herhalingscursus te 

volgen. 

• De opslag van gevaarlijke stoffen in de school is in kaart gebracht. Binnen de BHV-organisatie is er kennis 

en inzicht in de gevaarlijke stoffen, zoals herkennen, effecten van de gevaarlijke stoffen, gebruik 

persoonlijke beschermingsmiddelen en meetinstrumenten. 

• Op onze school is bekend wie de BHV-ers zijn. 

• Personeel en leerlingen zijn op de hoogte gebracht van wat zij moeten doen bij een noodsituatie zoals 

alarm slaan, instructies van de BHV-er volgen, weten hoe ze zich via een vluchtroute naar de nooduitgang 

moeten begeven en waar men zich buiten moet verzamelen. 

• Vluchtroutes en nooduitgangen binnen onze school zijn duidelijk aangegeven. 

• Er zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig. 

• De brandblusmiddelen zijn zichtbaar, bereikbaar en direct bruikbaar voor iedereen. Niet-automatische 

brandblusmiddelen zijn voorzien met een pictogram (bord of sticker). 

• Er zijn voldoende verbandtrommels aanwezig. 

• De verbandtrommels zijn zichtbaar en bereikbaar voor iedereen en voorzien van een pictogram (bord of 

sticker). 

• De brandblusmiddelen en verbandtrommels worden regelmatig gecontroleerd en onderhouden. 

• De effectiviteit van de BHV-organisatie en het schoolnoodplan wordt regelmatig geëvalueerd. 
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Bijlage 3: Adressen 
Christelijke basisschool De Bron 
Frankenskamp 4 
3848 DE Harderwijk 
Tel.: 0341 – 426704 
directiebron@stichtingvco.nl 
www.debronharderwijk.nl 
Bestuursnummer: 85476 

Brinnummer: 23CH   
NL36RABO0387573771 (schoolrekening) 
NL30RABO0307793222 ( ouderbijdrage en 
schoolkamp/schoolreis) 
 
Directie 
Mevr. E (Elice) Boonen 
06-54928378 
eliceboonen@stichtingvco.nl  
Mevr. K (Kim) Los 
06-30095319 
kimlos@stichtingvco.nl 
 
Bestuur VCO Harderwijk-Hierden 
Veldkamp 33 
3843 BG Harderwijk 
Tel.: 0341 – 431479 
Bestuurder Dhr. F. (Freek) ten Klooster 
 
Medezeggenschapsraad  
Oudergeleding MR: Maaike Sterken, Marnix Mons en 
Judith van den Berg  
Personeelsgeleding MR: Celia Bos, Lusanne Hoeve en 
Harmke de Lange. 
mrbron@stichtingvco.nl 
 
Externe vertrouwenspersoon (EVP) 
Mevr. N. Wassink  
Galvaniweg 13, 8071 SC Nunspeet 
Postbus 233. 8070 AE Nunspeet 
Tel: 085-8330330 
info@centraalnederland.nl 
 
Postbus 51 Inspectie van het Onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Tel.: 0800 – 8051 

Klachtenmelding meldpunt vertrouwensinspecteur  
Tel.: 0900 – 1113111 
 
Inspectie van het Onderwijs Locatie Zwolle 
Postbus 10048, 8000 GA Zwolle 
Hanzelaan 310, 8017 JK Zwolle 
Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60 
 
Gemeente Harderwijk 
Havendam 56,  
3841 AA Harderwijk 
Tel: 0341-411911 
 
Samenwerkingsverband Zeeluwe 
Gelreweg 22 
3843 AN Harderwijk 
Tel.:0341 740 007 
info@zeeluwe.nl 
 
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin Harderwijk 
Wethouder Jansenlaan 200 
3844 DG Harderwijk 
Tel.: 0341 - 799 904 
 
Schoolarts 
GGD Noord- en Oost-Gelderland, locatie Harderwijk 
Oosteinde 17 
3842 DR Harderwijk 
088 4433000    -      088 4433452 
 
GCBO (GeschillenCommissie Bijzonder Onderwijs) 
Voor afhandeling van klachten, beroepen en 
geschillen in het bijzonder onderwijs kunt u terecht 
bij het GCBO. Op de website www.gcbo.nl kunt u 
terecht voor meer informatie. 
 
TSO Lunchkidz 
Coordinator: Diana Boer 
bron@lunchkidz.nl 
06 44134181 
 
BSO Prokino 
Prokino Harderwijk-Ermelo 
Tel.: 0341-427249 
Harderwijkermelo@prokino.nl 

 
 

 
 
 

mailto:directiebron@stichtingvco.nl
http://www.debronharderwijk.nl/
mailto:eliceboonen@stichtingvco.nl
http://www.gcbo.nl/
mailto:Harderwijkermelo@prokino.nl
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KvK VCO Harderwijk-Hierden 
000021174571 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Afspraken via onze IB-er. 
 
Algemeen meldpunt 
Kindermishandeling Gelderland 
Arnhemsestraatweg 352 
6881 NK Velp 
Tel.:026 - 442 42 22 
 
Leerlingzaken Meerinzicht (gem. Harderwijk 
/leerplichtambenaar) 
Postbus 1201 
3840 BE Harderwijk 
Tel.: 0341-474480 Tel.: 085-1108611 
contact@meerinzicht.nl 
 

Scholen van de Stichting VCO Harderwijk-
Hierden 

CBS De Parel 
Zuiderzeestraatweg 145 
3849 AD Hierden 
Tel; 0341-451295 
 
CBS Het Baken  
Vollenhovemeen 29 
3844 NC Harderwijk 
Tel; 0341-422184 
 
Leonardo Onderwijs 
Vliepad 5,  
3844 EL Harderwijk 
Tel;. 0341-416645 
 
 

 
 
 
 
 
CBS De Brug 
Piet Heinlaan 22 
3843 EZ Harderwijk 
Tel; 0341-416576 
 
CBS De Schakel  
Vondellaan 26 / Busken Huetlaan 4, 
3842 EH Harderwijk / 3842 CS Harderwijk   
Tel; 0341-416557 
Tel;0341-416722 
 
CBS DOK 19 
Flevoweg 73 3841 KE Harderwijk 
Tel; 0341-416622 
 
CBS De Rank  
Bongerdsteeg 3,  
3841 CV Harderwijk 
Tel; 0341-416748 
 
CBS De Triangel  
Tonselsedreef 60,  
3845 CT Harderwijk 
Tel; 0341- 433965 
 
CBS De Wegwijzer  
Kennedylaan 1, 
3844 BA Harderwijk 
Tel;  0341-416780 
 
CBS De Willem Alexanderschool  
Veldkamp 33, 
3843 BG Harderwijk 
Tel; 0341-416770 
 
CBS Het Startblok, 
Trombonedreef 34, 
3845 KA Harderwijk  
Tel; 0341-430921 
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Bijlage 4  

PROTOCOL Schorsen en Verwijderen 
Algemene toelichting 

o Beleidsafspraken 

● In de wet wordt gesproken over het bevoegd gezag, dat is de voorzitter van het college van bestuur, soms 
vertegenwoordigd door de directeur van de school. In de statuten van Stichting VCO-Harderwijk & Hierden staat 
dan ook dat de directeur een voorstel tot schorsing en verwijdering kan doen aan de voorzitter van het college 
van bestuur. Binnen VCO H & H is de werkafspraak dat de directeur overlegt met het hoofd onderwijs en 
kwaliteit omdat deze vaak inhoudelijk al meer betrokken is. 

 

● Elke school neemt in zijn schoolgids een tekst op over het verwijderen van een leerling. Deze tekst wordt in het 
DTO vastgesteld en opgenomen in dit protocol. 
 

● De procedures in dit protocol zijn leidend voor alle scholen binnen VCO H & H, afwijking hiervan kan alleen in 
overleg met het College van Bestuur of met het hoofd onderwijs en kwaliteit. De afwijking wordt schriftelijk 
onderbouwd en aan het leerling dossier toegevoegd. 

 

Terminologie 

Schorsen is de wettelijke term voor allerlei maatregelen waarbij een leerling tijdelijk de toegang tot de lessen of 
de school wordt ontzegd. Intern spreken we dan wel over time-outs, interne schorsing e.d. wat dus feitelijk 
hetzelfde is voor de wet. 

 

Verwijdering is de wettelijke term waarbij voor een leerling, vanwege gedrag, een andere school wordt gezocht.  

 

Voor beide maatregelen is het bevoegd gezag, het bestuur van VCO H & H, verantwoordelijk. De maatregelen 
worden dan ook alleen ingezet na afstemming met het hoofd onderwijs en kwaliteit of bestuur. 
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Hoofdstuk 1 Schorsen en verwijderen 
 

o Paragraaf 3.1 Schorsen 
Schorsen wordt toegepast in situaties waarin de leerling of de ouder(s)/verzorger(s) een ernstige verstoring van 
veiligheid en/of orde hebben veroorzaakt. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit een 
bedreiging of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de politie. 

 

Wetgeving WPO 

Artikel 40c lid 1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste 
één week schorsen.  

Artikel 40c lid 2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Artikel 40c lid 3. Het 
bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met 
opgave van redenen in kennis. 

 

Als de directeur van de school besluit een leerling te schorsen, moeten de volgende stappen worden gezet: 

1. Belangenafweging. 
De directeur neemt pas een besluit tot schorsing na een zorgvuldige belangenafweging  . Hierbij kan 
gedacht worden aan bepaald gedrag van een leerling dan wel ouder, bijvoorbeeld het herhaald overtreden 
van schoolregels, bedreigend gedrag, strafbare feiten plegen op school dan wel in relatie met school, 
gezagsondermijnend gedrag of onhanteerbaar gedrag. Ook kan gedacht worden aan een 
vertrouwensbreuk, waarbij bijvoorbeeld dwingende adviezen niet worden opgevolgd; 

2. Instemming bestuur 
Het bevoegd gezag (hoofd onderwijs en kwaliteit) wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld 

van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. 

3. Besluit melden  
Het besluit tot schorsing moet schriftelijk - en met opgave van redenen - aan de ouder(s) worden 
meegedeeld. Zij worden door de directeur uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij 
dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend en een plan van aanpak opgesteld. Dat 
plan richt zich op: opbouw deelname lessen, duidelijke afspraken over gedrag, 
ondersteuningsmogelijkheden en sancties, rol van de betrokkenen op school, thuis en evt. zorg; 

4. Borgen voortgang lessen 
Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de lessen op school ontzegd. Voor zover mogelijk 
worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd 
kan worden; 

5. Administratie 
 Van de schorsing wordt een notitie in Parnassys gemaakt met beschrijving van het incident en lengte van de 

schorsing. Ook van het gesprek met de ouder(s) wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 
ouder(s)/verzorger(s) voor gezien getekend. Mochten ouder(s)/verzorger(s) niet willen tekenen, dan 
kunnen oplossingen zijn: mailen, in bijzijn van een personeelslid overhandigen of aangetekend laten 
bezorgen; 
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6. Terugkeer  
Een schorsing duurt ten hoogste 5 schooldagen. De leerling dient daarna in beginsel weer toegelaten te 
worden op school (met een plan gericht op deelname aan reguliere onderwijs), tenzij de schorsing gebruikt 
is (en als zodanig is aangekondigd) als overgangsmaatregel naar een definitieve verwijdering. Als een 
verwijderingsprocedure in gang wordt gezet kan de school besluiten om de leerling voor een langere 
periode te schorsen. Dit kan alleen als de school zich aantoonbaar inspant voor het vinden van een andere 
school. Het kind is niet vrijgesteld van onderwijs, dat wil zeggen dat de school zorg draagt voor instructie en 
werkmateriaal (aan huis), zie ook paragraaf 2.2.   

7. Leerplicht en inspectie 
In sommige situaties is het goed e.e.a. in nauw overleg te doen met leerplicht en/of inspectie. Meestal gaat 
het dan om situaties dat kinderen al bij hen bekend zijn of als thuiszitten dreigt. Bij een schorsing langer 
dan 1 dag wordt inspectie altijd schriftelijk geïnformeerd via het internetschooldossier door de directeur 
van de school. Als een schorsing een voorbode is voor verwijdering, is het nodig de leerplichtambtenaar te 
informeren. 

 

o Paragraaf 2.2 Verwijderen 
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid 
en/of onderwijskundige voortgang van de school (dus niet alleen de leerling), kan worden overgegaan tot 
verwijdering.  

 

Gronden voor verwijdering 

1. De school kan niet (langer) voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Een 
ontwikkelingsperspectief, diverse handelingsplannen, betrokkenheid van externen zijn dan noodzakelijk. 

2. Verwijdering op basis van ernstig wangedrag van de leerling. Enkele voorbeelden van wangedrag zijn: 
overtreding van de schoolregels, agressief gedrag, bedreiging, vandalisme en seksuele intimidatie. 
Voorwaardelijk aan dit besluit moet het volgende op orde zijn: 

- Het schoolreglement moet duidelijk de grenzen verwoorden.  
- Lichtere maatregelen en plannen gericht op herstel hebben gefaald  
- De leerling en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) zijn gewaarschuwd dat bij de eerstvolgende keer van 

wangedrag tot verwijdering wordt overgegaan.  
3. ook het gedrag van ouder(s)/verzorger(s) of de relatie tussen de school en ouder(s)/verzorger(s) kan reden zijn 

om tot verwijdering over te gaan. In dit geval is het van groot belang dat er gedragsregels zijn hoe de school met 
wangedrag omgaat en wanneer de grens van verwijdering is bereikt. Dit kan worden gepubliceerd in de 
schoolgids. Het moet aantoonbaar zijn dat orde en/of veiligheid op school hieronder te lijden hebben.  

4. verwijdering vanwege gedrag dat in strijd is met de grondslag van de school.  
 

 

Procedure voor verwijdering 

Let op, deze stappen zijn voorwaardelijk voor een juridisch juist doorlopen van de procedure: 

1. Voordat de directeur een definitieve beslissing neemt, hoort hij/zij de leerkracht en evt. intern begeleider. 
Hiervan wordt een verslag gemaakt wat, na stap 2, aan de ouders ter kennis worden gesteld en door de ouders 
voor gezien wordt getekend. 
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2. Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag. De directeur stemt daarom 
deze beslissing altijd inhoudelijk af met het hoofd onderwijs en kwaliteit. Als beide stappen niet tot een 
gewijzigd standpunt leiden, wordt de verwijderingsprocedure vervolgd. 

3. nodig de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk uit voor een gesprek en kondig daarin aan dat u met hen wilt spreken 
over uw voornemen tot verwijdering van hun kind (voorbeeldbrief bijlage 5). Als het goed is, hebben hieraan 
voorafgaand al meer gesprekken met de ouder(s)/verzorger(s) plaatsgevonden over hun kind, zodat het besluit 
niet als een grote verrassing komt. Onderbouw uw voornemen en leg uit waarom het belang van de school 
voorgaat boven het belang van het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Geef het doel van het gesprek aan en 
beschrijf de te volgen procedure, zoals de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Het gesprek dient om het 
standpunt van de ouder(s)/verzorger(s) over de verwijdering van hun kind te vernemen; 

4. Het verslag bij 1 en 3 wordt door ouders voor gezien getekend en ter kennisgeving opgestuurd naar de 
ambtenaar leerplichtzaken en de inspectie van het onderwijs. 

5. De directeur informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de 
ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van een bezwaarschrift aan het bestuur.  

6. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen 
7. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift 
8. Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 
9. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg 

gedragen dat een andere school (regulier of speciaal) bereid is de leerling toe te laten.  
 

Aandachtspunten 

- het bevoegd gezag kan de leerling gedurende de behandeling van het verzoek om herziening van een besluit tot 
definitieve verwijdering de toegang tot de school ontzeggen (schorsen); 

- tijdens de schorsing vóór het besluit tot verwijdering en ook gedurende de behandeling van het verzoek om 
herziening is het kind niet vrij van onderwijs. De school moet gedurende deze hele periode voorzien in een 
onderwijsaanbod. Dit is mogelijk door thuisonderwijs mogelijk te maken (huiswerk meegeven/werk nakijken). 
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Bijlage 5: Klachtenprocedure
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Bijlage 4  

PROTOCOL Schorsen en Verwijderen 
Algemene toelichting 

o Beleidsafspraken 

● In de wet wordt gesproken over het bevoegd gezag, dat is de voorzitter van het college van bestuur, soms 
vertegenwoordigd door de directeur van de school. In de statuten van Stichting VCO-Harderwijk & Hierden staat 
dan ook dat de directeur een voorstel tot schorsing en verwijdering kan doen aan de voorzitter van het college 
van bestuur. Binnen VCO H & H is de werkafspraak dat de directeur overlegt met het hoofd onderwijs en 
kwaliteit omdat deze vaak inhoudelijk al meer betrokken is. 

 

● Elke school neemt in zijn schoolgids een tekst op over het verwijderen van een leerling. Deze tekst wordt in het 
DTO vastgesteld en opgenomen in dit protocol. 
 

● De procedures in dit protocol zijn leidend voor alle scholen binnen VCO H & H, afwijking hiervan kan alleen in 
overleg met het College van Bestuur of met het hoofd onderwijs en kwaliteit. De afwijking wordt schriftelijk 
onderbouwd en aan het leerling dossier toegevoegd. 

 

Terminologie 

Schorsen is de wettelijke term voor allerlei maatregelen waarbij een leerling tijdelijk de toegang tot de lessen of 
de school wordt ontzegd. Intern spreken we dan wel over time-outs, interne schorsing e.d. wat dus feitelijk 
hetzelfde is voor de wet. 

 

Verwijdering is de wettelijke term waarbij voor een leerling, vanwege gedrag, een andere school wordt gezocht.  

 

Voor beide maatregelen is het bevoegd gezag, het bestuur van VCO H & H, verantwoordelijk. De maatregelen 
worden dan ook alleen ingezet na afstemming met het hoofd onderwijs en kwaliteit of bestuur. 
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Hoofdstuk 2 Schorsen en verwijderen 
 

o Paragraaf 3.1 Schorsen 
Schorsen wordt toegepast in situaties waarin de leerling of de ouder(s)/verzorger(s) een ernstige verstoring van 
veiligheid en/of orde hebben veroorzaakt. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit een 
bedreiging of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de politie. 

 

Wetgeving WPO 

Artikel 40c lid 1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste 
één week schorsen.  

Artikel 40c lid 2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Artikel 40c lid 3. Het 
bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met 
opgave van redenen in kennis. 

 

Als de directeur van de school besluit een leerling te schorsen, moeten de volgende stappen worden gezet: 

8. Belangenafweging. 
De directeur neemt pas een besluit tot schorsing na een zorgvuldige belangenafweging  . Hierbij kan 
gedacht worden aan bepaald gedrag van een leerling dan wel ouder, bijvoorbeeld het herhaald overtreden 
van schoolregels, bedreigend gedrag, strafbare feiten plegen op school dan wel in relatie met school, 
gezagsondermijnend gedrag of onhanteerbaar gedrag. Ook kan gedacht worden aan een 
vertrouwensbreuk, waarbij bijvoorbeeld dwingende adviezen niet worden opgevolgd; 

9. Instemming bestuur 
Het bevoegd gezag (hoofd onderwijs en kwaliteit) wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld 

van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. 

10. Besluit melden  
Het besluit tot schorsing moet schriftelijk - en met opgave van redenen - aan de ouder(s) worden 
meegedeeld. Zij worden door de directeur uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij 
dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend en een plan van aanpak opgesteld. Dat 
plan richt zich op: opbouw deelname lessen, duidelijke afspraken over gedrag, 
ondersteuningsmogelijkheden en sancties, rol van de betrokkenen op school, thuis en evt. zorg; 

11. Borgen voortgang lessen 
Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de lessen op school ontzegd. Voor zover mogelijk 
worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd 
kan worden; 

12. Administratie 
 Van de schorsing wordt een notitie in Parnassys gemaakt met beschrijving van het incident en lengte van de 

schorsing. Ook van het gesprek met de ouder(s) wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 
ouder(s)/verzorger(s) voor gezien getekend. Mochten ouder(s)/verzorger(s) niet willen tekenen, dan 
kunnen oplossingen zijn: mailen, in bijzijn van een personeelslid overhandigen of aangetekend laten 
bezorgen; 
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13. Terugkeer  
Een schorsing duurt ten hoogste 5 schooldagen. De leerling dient daarna in beginsel weer toegelaten te 
worden op school (met een plan gericht op deelname aan reguliere onderwijs), tenzij de schorsing gebruikt 
is (en als zodanig is aangekondigd) als overgangsmaatregel naar een definitieve verwijdering. Als een 
verwijderingsprocedure in gang wordt gezet kan de school besluiten om de leerling voor een langere 
periode te schorsen. Dit kan alleen als de school zich aantoonbaar inspant voor het vinden van een andere 
school. Het kind is niet vrijgesteld van onderwijs, dat wil zeggen dat de school zorg draagt voor instructie en 
werkmateriaal (aan huis), zie ook paragraaf 2.2.   

14. Leerplicht en inspectie 
In sommige situaties is het goed e.e.a. in nauw overleg te doen met leerplicht en/of inspectie. Meestal gaat 
het dan om situaties dat kinderen al bij hen bekend zijn of als thuiszitten dreigt. Bij een schorsing langer 
dan 1 dag wordt inspectie altijd schriftelijk geïnformeerd via het internetschooldossier door de directeur 
van de school. Als een schorsing een voorbode is voor verwijdering, is het nodig de leerplichtambtenaar te 
informeren. 

 

o Paragraaf 2.2 Verwijderen 
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid 
en/of onderwijskundige voortgang van de school (dus niet alleen de leerling), kan worden overgegaan tot 
verwijdering.  

 

Gronden voor verwijdering 

5. De school kan niet (langer) voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Een 
ontwikkelingsperspectief, diverse handelingsplannen, betrokkenheid van externen zijn dan noodzakelijk. 

6. Verwijdering op basis van ernstig wangedrag van de leerling. Enkele voorbeelden van wangedrag zijn: 
overtreding van de schoolregels, agressief gedrag, bedreiging, vandalisme en seksuele intimidatie. 
Voorwaardelijk aan dit besluit moet het volgende op orde zijn: 

- Het schoolreglement moet duidelijk de grenzen verwoorden.  
- Lichtere maatregelen en plannen gericht op herstel hebben gefaald  
- De leerling en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) zijn gewaarschuwd dat bij de eerstvolgende keer van 

wangedrag tot verwijdering wordt overgegaan.  
7. ook het gedrag van ouder(s)/verzorger(s) of de relatie tussen de school en ouder(s)/verzorger(s) kan reden zijn 

om tot verwijdering over te gaan. In dit geval is het van groot belang dat er gedragsregels zijn hoe de school met 
wangedrag omgaat en wanneer de grens van verwijdering is bereikt. Dit kan worden gepubliceerd in de 
schoolgids. Het moet aantoonbaar zijn dat orde en/of veiligheid op school hieronder te lijden hebben.  

8. verwijdering vanwege gedrag dat in strijd is met de grondslag van de school.  
 

 

Procedure voor verwijdering 

Let op, deze stappen zijn voorwaardelijk voor een juridisch juist doorlopen van de procedure: 

10. Voordat de directeur een definitieve beslissing neemt, hoort hij/zij de leerkracht en evt. intern begeleider. 
Hiervan wordt een verslag gemaakt wat, na stap 2, aan de ouders ter kennis worden gesteld en door de ouders 
voor gezien wordt getekend. 
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11. Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag. De directeur stemt daarom 
deze beslissing altijd inhoudelijk af met het hoofd onderwijs en kwaliteit. Als beide stappen niet tot een 
gewijzigd standpunt leiden, wordt de verwijderingsprocedure vervolgd. 

12. nodig de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk uit voor een gesprek en kondig daarin aan dat u met hen wilt spreken 
over uw voornemen tot verwijdering van hun kind (voorbeeldbrief bijlage 5). Als het goed is, hebben hieraan 
voorafgaand al meer gesprekken met de ouder(s)/verzorger(s) plaatsgevonden over hun kind, zodat het besluit 
niet als een grote verrassing komt. Onderbouw uw voornemen en leg uit waarom het belang van de school 
voorgaat boven het belang van het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Geef het doel van het gesprek aan en 
beschrijf de te volgen procedure, zoals de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Het gesprek dient om het 
standpunt van de ouder(s)/verzorger(s) over de verwijdering van hun kind te vernemen; 

13. Het verslag bij 1 en 3 wordt door ouders voor gezien getekend en ter kennisgeving opgestuurd naar de 
ambtenaar leerplichtzaken en de inspectie van het onderwijs. 

14. De directeur informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de 
ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van een bezwaarschrift aan het bestuur.  

15. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen 
16. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift 
17. Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 
18. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg 

gedragen dat een andere school (regulier of speciaal) bereid is de leerling toe te laten.  
 

Aandachtspunten 

- het bevoegd gezag kan de leerling gedurende de behandeling van het verzoek om herziening van een besluit tot 
definitieve verwijdering de toegang tot de school ontzeggen (schorsen); 

- tijdens de schorsing vóór het besluit tot verwijdering en ook gedurende de behandeling van het verzoek om 
herziening is het kind niet vrij van onderwijs. De school moet gedurende deze hele periode voorzien in een 
onderwijsaanbod. Dit is mogelijk door thuisonderwijs mogelijk te maken (huiswerk meegeven/werk nakijken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


