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WELKOM! 
 
Bij deze wordt u de schoolgids aangeboden van de Pieter Jongelingschool. We willen u hierin 
een beeld geven van hoe wij met kinderen werken en welke plaats kinderen binnen onze 
school hebben. Daarnaast willen wij u graag helderheid geven over de verwachtingen ten 
aanzien van onze samenwerking met u als ouders. Want wij zijn van mening dat uw 
betrokkenheid bij school heel belangrijk is voor de ontwikkeling van uw kind. 
 
Deze gids is wellicht een eerste kennismaking voor u met onze school. Samen met de website 
www.pjschool.nl vormt deze gids een handig naslagwerk. 
 
Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben, aarzel dan niet om die te stellen. Voor 
nieuwe ouders organiseren we informatieavonden. De data hiervoor zijn op te vragen bij de 
locatiedirecteur. Omdat we het belangrijk vinden dat u een goed beeld heeft van onze school 
als u een school moet kiezen voor uw kinderen, staan we open voor een 
kennismakingsgesprek. 
 

Deze gids is tot stand gekomen in een samenwerking van directie, team en schoolraad van de 
PJ. De jaarkalender en het adresboekje zijn losse onderdelen van deze gids. Deze zijn los 
verkrijgbaar. 
  
De website is in de eerste plaats bedoeld voor algemene informatie. Ook vindt u aanvullende 
documentatie, zoals onze gedragscode, de procedure aanmelding nieuwe leerlingen, de 
ouderverklaring identiteit, de regels voor aanvragen verlof, het pestprotocol, etc. Op 
www.scholenopdekaart.nl kunt u onze school vinden met recente informatie over onze 
school.  
 
We hebben ook onze eigen app. U kunt hem downloaden via google play en de appstore.  
Via de app houden we de ouders van onze school op de hoogte over alles wat er op school 
speelt.  
 
We hopen, dat deze gids u voldoende informeert. We vinden het fijn om u verder te woord te 
staan.  
 

Het team van de Pieter Jongeling School 

 
Gereformeerde basisschool  Pieter Jongeling 
Adres: Zijpendaalseweg 163, 6814 CJ Arnhem 
telefoon: 026-4423329 
e-mail: info@pjschool.nl 
website: www.pjschool.nl 
brinnummer: 03JD 
Directie:  Frank J. van Oordt  directie@pjschool.nl   
 
De school valt onder het bevoegd gezag van CorDeo Scholengroep 
Adres: Burg. De Beaufortweg 16, 3833 AG  Leusden 
Telnr.: 033-4324258 
 
e-mail: info@haal-veluweplus.nl 
website: www.haal-veluweplus.nl 
Bestuurder: Arnoud Messelink  

http://www.pjschool.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
mailto:info@pjschool.nl
http://www.pjschool.nl/
mailto:directie@pjschool.nl
mailto:info@haal-veluweplus.nl
http://www.haal-veluweplus.nl/


2 
 

 

Inhoudsopgave 
 

 

1 Het onderwijs op de Pieter Jongelingschool ........................................................................... 4 

Onze visie op leren ................................................................................................................. 6 

Zorg voor de leerlingen .......................................................................................................... 8 

Verantwoording ................................................................................................................... 13 

Onze ambities ....................................................................................................................... 14 

2 Vakgebieden .......................................................................................................................... 18 

Bijbelonderwijs ..................................................................................................................... 18 

Het onderwijsaanbod in de groepen 1 en 2 ......................................................................... 18 

Het onderwijsaanbod in de groepen 3 t/m 8 ....................................................................... 20 

3 Mensen op de PJ ................................................................................................................... 26 

Visie op pedagogiek.............................................................................................................. 26 

4 Praktische informatie ............................................................................................................ 33 



3 
 

 

  



4 
 

1 Het onderwijs op de Pieter Jongelingschool 
 
Identiteit 
De Pieter Jongelingschool is een gereformeerde, bijbelgetrouwe basisschool. Een school 
waarin geleefd en gewerkt wordt met de Bijbel in de hand en Jezus in het hart. Wij richten ons 
op kinderen van 4 t/m 12 jaar van betrokken christelijke ouders uit Arnhem, Nijmegen en 
omgeving. Vanuit onze traditie zijn we sterk gerelateerd aan ouders met een gereformeerde 
achtergrond. We werken met een toelatingsbeleid en met een ouderverklaring.  
 
Eén van de scholen van CorDeo scholengroep  
De scholen van CorDeo scholengroep bieden bijbelgetrouw onderwijs. Dit betekent dat we de 
kinderen dicht bij God willen brengen en Zijn liefde door willen geven aan de mensen om ons 
heen. De dagopening staat in het teken van gebed en het lezen of vertellen uit de bijbel. Het 
verdere verloop van de dagen wordt ook bepaald door het christen-zijn. Statutair is vastgelegd 
dat alle medewerkers betrokken christenen moeten zijn. Het bestuur van CorDeo 
scholengroep vindt het belangrijk dat de basishouding van medewerkers bepaald wordt 
doordat ‘Christus in hen leeft’ (Gal. 2: 20). 
 
Onze schoolvereniging is ontstaan op initiatief van ouders uit de Gereformeerde kerken 
(vrijgemaakt) en ouders uit de Evangelische kerken met als doel kinderen onderwijs te laten 
volgen dat als grondslag de Bijbel heeft.  
De scholen van CorDeo scholengroep staan niet op zichzelf, maar hebben duidelijke relaties 
met: 

• Het gezin. Er loopt een lijn van de opvoeding in het gezin naar de school. We proberen 
zo veel mogelijk bij elkaar aan te sluiten. Daarom zetten ouders en school zich in om 
de verwantschap in klimaat tussen gezin en school te realiseren en te garanderen. 
• De kerk/gemeente. De school heeft van huis uit een band met de kerken. De 
kerk/gemeente is een belangrijke voedingsbron voor het geloof en het leven daaruit.  
• De samenleving. De door de overheid gestelde eisen aan het onderwijs hebben tot 
doel dat leerlingen zodanig gevormd worden, dat zij een bijdrage kunnen en willen 
leveren aan de opbouw van de samenleving. Het pedagogische aspect daarvan zal op 
de scholen tot zijn recht moeten komen. 

Het bestuur hecht er grote waarde aan dat in het gesprek met nieuwe ouders en nieuwe 
medewerkers, het ‘leven in Christus’ een prominente plaats inneemt.  
 
Visie 
Wij zien alle kinderen op onze school als parels in Gods hand. God houdt van al zijn kinderen. 
Hij geeft zijn liefde in ons door, aan ons zelf, aan de ander:  

 Wij hebben onszelf lief. 

 Wij hebben elkaar lief.   
Met dit als uitgangspunt kunnen wij de kinderen op onze school liefhebben zoals God ons lief 
heeft. Vanuit dit Bijbels gegeven mogen wij vol vertrouwen ons werk doen. 
 
Missie  
Wij geloven in God die de Schepper is van hemel en aarde, onze Vader, die ook ons gemaakt 
heeft, als Zijn geliefde kinderen.  
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Wij geloven in God de Zoon die ons verlost heeft en voor onze zonden heeft betaald, waardoor 
wij in vrijheid mogen leven in Zijn Koninkrijk.  
Wij geloven in God de Heilige Geest die in ons wonen wil en ons in beweging zet, ons voedt 
en sterk maakt, zodat we in ons leven kunnen laten zien hoe groot en goed God voor ons is.   
 
In het verlengde daarvan zien wij onze school als een leer- en leefgemeenschap waarin we 
elkaar mogen laten zien hoe je in het hier & nu Jezus kunt volgen, hoe je in alle dagelijkse 
dingen gericht bent op Gods Rijk en meebouwt aan Zijn Koninkrijk.  
 
Vanuit de bijbel weten we zeker dat God door het offer van Jezus ons als zijn eigen kinderen 
ziet. Elk kind wat in Hem gelooft, mag zeker weten dat het een bijzonder en geliefd kind van  
God is. Op de PJ willen we kinderen laten ontdekken wie ze zijn, wie hun Vader is en wat ze 
mogen en kunnen betekenen voor de mensen om zich heen. 
 
De PJ wil als school een stapje verder gaan dan een school zijn in de enge zin van een 
onderwijsinstituut zijn; we willen een leer- en leefgemeenschap zijn waarin we kinderen de 
ruimte bieden om zich in de breedte van het leven te ontwikkelen. We streven ernaar om als 
leerkrachten, kinderen en ouders samen een pedagogisch klimaat neer te zetten waarin 
kinderen op school de sfeer van thuis herkennen en thuis de sfeer van school herkennen. 
Als school mogen we ons focussen op alle terreinen van het leren zoals dat omschreven is in 
de kerndoelen van het primair onderwijs.  

 
Gedeelde verantwoordelijkheid 
Ouders brengen hun kostbaarste ‘bezit’ – hun kind -  naar onze school. Wij zijn ons als school 
zeer bewust van het vertrouwen wat ouders daarmee uitspreken in de manier waarop wij 
deze kinderen willen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Onze grootste uitdaging is 
dan ook om in dat vertrouwen samen met ouders deze parels van kinderen te polijsten, zodat 
deze kinderen zich kunnen ontwikkelen tot sprankelende kinderen van God. 
Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat de verantwoordelijkheid die kinderen kunnen nemen 
voor hun eigen leerproces extra stimulerend werkt voor het ontwikkelen van hun talenten. 
Door met kinderen in gesprek te zijn en samen doelen te bepalen en die te evalueren, voelen 
kinderen zich (weer) eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Vanuit een intrinsieke motivatie 
worden ze gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Onze begeleiding richt zich dus op 
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het vergroten van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun 
eigen leerproces.  
 

Onze visie op leren 
Omdat we geloven dat alle kinderen door God zó geschapen zijn dat zij van nature geneigd 
zijn én mogelijkheden hebben gekregen om te leren, gaan we uit van de positieve kenmerken 
cq krachtbronnen van een leerling. Onze manier van werken kenmerkt zich dus door een grote 
aandacht voor de leerling als eigenaar van zijn/haar eigen leerproces en de leerkracht in 
zijn/haar rol als begeleider. Goede leerkrachten maken de leerling medeverantwoordelijk 
voor zijn/haar eigen ontwikkeling. Het is de leerling zelf die, doordat hij/zij zich eigenaar voelt 
van zijn/haar eigen leerproces, geneigd en gemotiveerd is om het  
beste uit zichzelf te halen. De leerling leert. De leerkracht begeleidt. Goede leerkrachten 
zorgen op die manier samen met hun leerlingen voor goede onderwijsresultaten.  
In ons aanbod richten we ons in de eerste plaats op de basisvaardigheden zoals die ons 
aangereikt worden in de kerndoelen voor het basisonderwijs. We besteden dus veel aandacht 
aan rekenen, taal, spelling en lezen. Daarnaast wordt gewerkt aan vaardigheden die nodig zijn 
om succes te ervaren in het samen leren en samen werken.  
Een actueel en passend onderwijsaanbod, een goede leerkracht en een gemotiveerde leerling 
vormen samen een uitdagende leeromgeving. 
 
Zelfstandig werken 
Vanaf het moment dat de kinderen op school komen besteden we aandacht aan het 
zelfstandig werken. Dat begint bij de kleuters en wordt gaandeweg uitgebreid. Vanaf groep 3 
gaan de kinderen werken met dagdeeltaken en in groep 4 en 5 werken ze met dagtaken. In de 
bovenbouw leren ze werken met weektaken en hun eigen werk zelf te plannen. Elke dag of 
week hebben ze verplichte taken en extra werk. De instructies krijgen ze van hun leerkracht, 
op geplande momenten, klassikaal, in kleine groepjes of individueel. De leerkracht begeleidt 
de kinderen tijdens het zelfstandig werken. Ook mogen de kinderen elkaar helpen, tijdens het 
samenwerken, een tip of uitleg geven. Want je leert nog beter als je het samen hebt besproken 
of als je het hebt uitgelegd aan een ander, dan onthoud je het zelf ook beter.  
 
Leren in groepen 
Veiligheid en structuur zijn de voorwaarden voor durven leren, durven fouten maken, durven 
proberen. Op de PJ bieden we kinderen een veilige, herkenbare leeromgeving  die uitdaagt 
om te experimenteren, om die volgende stap te maken, net iets verder dan wat je inmiddels 
al beheerst. Door goed te kijken naar de individuele ontwikkeling van een kind, vervolgens te 
overleggen met de kinderen en hun ouders, stemmen we ons aanbod af om elk kind de 
mogelijkheid bieden die volgende stap vooruit te maken in zijn/haar persoonlijke 
ontwikkeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen leren in groepen, dus clusteren 
we kinderen met gelijke onderwijsbehoeften. Zoals een troep ganzen samen in V-formatie 
optrekt, leert een kind beter in een groep dan dat hij/zij losgekoppeld wordt en een 
individueel programma moet volgen. Dus de vraag: wat heeft dit kind in deze groep met deze 
leerkracht nodig om de volgende stap in zijn/haar ontwikkeling te maken? – is een vraag die 
ons voortdurend bezig houdt. 
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Doelgericht werken 
Op de PJ werken zowel de leerkrachten als de kinderen vanuit leerdoelen. De leerdoelen zijn 
afgeleid van de kerndoelen voor het basisonderwijs. Omdat de leerdoelen het uitgangspunt 
voor het onderwijs zijn, is de leerstof optimaal aangepast aan de groep en aan de kinderen. 
Inzicht in wat je al kunt, wat je al bereikt hebt en wat je nog moet leren, motiveert een kind 
extra om met een focus op dat doel aan het werk te gaan. Leerdoelen worden door de 
leerkrachten op groepsniveau, op subgroepniveau en soms op individueel niveau vastgesteld 
en vastgelegd in groepsoverzichten, groepsplannen en individuele plannen. 
 
Ontwikkelen van talenten 
Kinderen hebben verschillende talenten. Lang niet altijd zijn die talenten goed zichtbaar (te 
maken) in een schoolsituatie. Toch willen we kinderen stimuleren om hun talenten te 
ontdekken, te ontwikkelen en zich te profileren. Dat betekent dat we naast de basale aandacht 
die we aan de hoofdvakken besteden, ook tijd en ruimte bieden om je als kind te  
ontwikkelen op creatief vlak of aan de slag te gaan met ondernemende talenten. Ook door in 
de school een sfeer neer te zetten waarin creativiteit & ondernemerschap gewaardeerd 
wordt, willen we kinderen uitdagen om hun talenten in de volle breedte te ontwikkelen. 
 

 
 
Leerlingvolgsysteem 
De leerkrachten volgen de kinderen in hun ontwikkeling langs de leerlijnen. De leerkracht stelt 
vast wanneer een kind een leerdoel voldoende beheerst. Daarnaast volgen we de vorderingen 
van de kinderen op het gebied van taal, lezen, en rekenen door te werken met de toetsen van 
het CITO-leerlingvolgsysteem. (Dit zijn school- en methodeonafhankelijke toetsen, waarbij de 
resultaten van de kinderen worden afgezet tegen een landelijke norm.) De leerkrachten 
hebben op die manier ook een onafhankelijk controlemiddel om te bepalen of de kinderen 
zich naar hun mogelijkheden optimaal ontwikkelen. De resultaten van de toetsen houden we 
bij in ParnasSys, waardoor we ook analyses kunnen maken op kind-, groeps- en schoolniveau. 
ParnasSys is een leerling-administratie en –volgsysteem dat door alle scholen binnen ons 
scholencluster Veluwe Plus wordt gebruikt.  
De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we door middel van het pedagogisch 
expertsysteem ZIEN!, ontwikkeld door de Driestart. De bevindingen worden ook in ParnasSys 
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vastgelegd. Dit systeem biedt ook handvaten voor begrijpen van gedrag en plannen maken 
voor interventies of bevestiging.  
 
Oudergesprekken en rapporten 
Wij vinden het belangrijk om samen te werken met u als ouders. Dat betekent dat u van harte 
welkom bent op de gespreksavonden waarvoor wij u uitnodigen. Bij de start van het jaar wordt 
u uitgenodigd voor het luistergesprek. De leerkracht wil zich graag een goed beeld vormen 
van de leerling en bevraagt u als ouders op uw beeld, uw aanpak en uw verwachtingen. Deze 
uitnodiging heeft een zeker verplichtend karakter. Op die manier willen we met alle ouders 
het schooljaar en de samenwerking gedurende dat schooljaar goed starten. Daarnaast krijgt u 
twee keer een uitnodiging om gebruik te maken van de 10 minuten gesprekken over de 
vorderingen van uw kind naar aanleiding van de rapporten in januari en juni. Hiervan kunt u 
gebruik maken als u dat wilt, door uzelf vóór een bepaalde datum op te geven middels de 
‘briefjes voor de spreekavond’. Wanneer daar aanleiding toe is, zal de leerkracht u ook 
tussendoor benaderen voor een gesprek. U kunt ook altijd zelf een afspraak maken met de 
leerkracht als u vragen heeft. Maak daar gerust gebruik van! 
Drie keer per jaar krijgen de kinderen een rapport(je) mee naar huis. In november ligt de 
nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de plek in de groep. Dit rapport wordt het 
tussendoortje genoemd. In januari en juni ontvangt u een volledig rapport met de vorderingen 
van uw kind op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.  

 
Zorg voor de leerlingen 
Structurele leerlingenzorg 
Wat ons betreft richt de zorg zich op de volle breedte van het onderwijs, met als doel een 
optimale ontwikkeling van de sociaal-emotionele en cognitieve mogelijkheden 
(leerprestaties). Doordat we doelgericht werken vanuit leerlijnen en uitgaan van de 
mogelijkheden van individuele kinderen, stemmen we het onderwijs af op de behoefte van de 
kinderen. Op die manier zit de zorg voor kinderen eigenlijk ingebakken in de manier van 
onderwijs geven op de Pieter Jongelingschool. 
Door middel van gerichte observaties en toetsen worden de vorderingen van de kinderen op 
de verschillende leer- en ontwikkelingsgebieden gevolgd. Aan het begin van elk schooljaar 
wordt een toetskalender opgesteld waarop alle toets- en observatiemomenten zijn  
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aangegeven. De IB’er en leerkracht bespreken twee keer per jaar naar aanleiding van deze 
toetsmomenten de trendanalyse die op basis van de groepsresultaten gemaakt is en 
evalueren lopende groepsplannen.  
Toetsresultaten beschouwen we als indicatief. Het totaalbeeld van de leerling – zoals dat in 
het gesprek tussen leerkracht en leerling, tussen leerkracht en ouders, en tussen leerkracht 
en IB’er gevormd wordt - bepaalt de onderwijsbehoefte van de leerling. Essentieel is dat we 
daarbij steeds oog hebben voor de individuele ontwikkeling. Niet het gemiddelde is de norm, 
maar het beste waartoe je in staat bent. We willen kinderen stimuleren om steeds een stapje 
vooruit te gaan. Op basis van deze individuele onderwijsbehoefte bekijken we de 
mogelijkheden om leerlingen met dezelfde of soortgelijke onderwijsbehoefte te clusteren.  
Na het gesprek met de IB’er worden er nieuwe groepsplannen gemaakt door de leerkracht die 
zich richten op het verbeteren van de opbrengsten. Dit kan zowel gaan om een groep 
leerlingen die van voldoende naar een nog betere prestatie wordt uitgedaagd; als van een 
groep leerlingen die de stof blijkbaar onvoldoende beheerst en extra begeleiding, een 
aangepast aanbod en/of gelaagde instructie wordt aangeboden om de scores op hoger plan 
te brengen.  
Er wordt gewerkt met groepsoverzichten en -plannen. In een groepsoverzicht staat het 
onderwijsaanbod per vakgebied omschreven voor groepjes leerlingen met dezelfde 
onderwijsbehoefte en/of instructiebehoefte. Met dit groepsoverzicht wordt een half jaar 
gewerkt, waarbij het tussentijds wordt geëvalueerd en bijgesteld als dat nodig blijkt. In de 
komende jaren willen we werken aan het vaststellen en evalueren van kindplannen, samen 
met de leerling en aan het specifieker maken van de doelen die in een groepsplan komen te 
staan.  
Individuele plannen worden gemaakt voor kinderen die een sterke terugval laten zien in hun 
ontwikkeling of die op een andere manier behoefte hebben aan een individuele benadering 
van het aanbod en hun begeleiding. Voor zo’n handelingsplan kunnen we extern advies 
inwinnen. Op dat moment wordt begeleiding vanuit Zorgteam Kompas gestart. In dit traject 
wordt u als ouders als vanzelfsprekende gesprekspartner betrokken.  
De leerkracht is primair verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 
en het geven van de juiste begeleiding.  
De RT’er richt zich met name op het analyseren van resultaten, het maken van plannen en 
uitvoeren van plannen aan individuele of groepjes leerlingen. Daarnaast ondersteunt de RT’er 
de leerkracht in het maken van plannen en het afstemmen van het onderwijsaanbod door het 
aanreiken van middelen en methodes. 
De intern begeleider (IB’er) heeft een coördinerende en begeleidende taak. De 
leerkrachtbegeleiding richt zich op de begeleidingsbehoefte van de leerkracht. De IB’er coacht 
de leerkracht gevraagd of ongevraagd wanneer een leerkracht behoefte heeft aan hulp bij het 
waarnemen, begrijpen, plannen of evalueren van de zorg in zijn/ haar groep. 
Wanneer we op grond van de toetsresultaten verwachten dat een kind significant gaat 
afwijken van het eindniveau van groep 8, stellen we een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. 
We bepalen op dat moment in de basisschoolloopbaan van het kind wat de verwachte 
prognose van uitstroom is. Het OPP wordt opgesteld na een IQ-test en/of op basis van drie 
voorafgaande Cito-toetsuitslagen. Hierbij wordt Zorgteam Kompas ingeschakeld. We houden 
rekening met belemmerende en stimulerende factoren van een kind. Aan de hand van een 
onderbouwde prognose, leiden we tussendoelen af voor de verschillende schooljaren. We 
geven een OPP niet te vroeg (vanaf groep 5), maar ook niet te laat. Het OPP bevat de 
einddoelen en tussendoelen per vak en het VO-perspectief (eventueel later vast te stellen). 
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Daarnaast wordt verwezen naar een handelingsplan waarin concreter staat hoe de leraar de 
doelen gaat realiseren. Een OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd (IB-er, leraar, ouders). 
In principe proberen we OPP’s te voorkomen door ons onderwijsaanbod op tijd aan te passen 
aan de onderwijsbehoeften van het kind. Door het intensiveren van het aanbod, de tijd en/of 
de instructie proberen we leerlingen bij de groep te houden. Lukt dat niet, dan krijgt het kind 
een eigen leerlijn en daarmee een OPP. We vinden het belangrijk dat een kind ook ervaart dat 
we hem/haar beoordelen ten opzichte van zichzelf en niet ten opzichte van een norm die 
hij/zij niet kan bereiken.  
De uitgangspunten en organisatie van onderwijs aan kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften, staat uitgebreid beschreven in het Zorgplan PJ. 
 
Overstap naar het voortgezet onderwijs 
Als uw kind ongeveer 12 jaar is, zet het de stap naar het voortgezet onderwijs. Aan het einde 
van de basisschoolloopbaan van een kind hebben we een goed beeld gekregen van de 
mogelijkheden van het kind. Hierbij gaat het om de hele ontwikkeling: cognitieve aspecten, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en overige kwaliteiten. De leerkracht van 
groep 8 brengt (in overleg met de intern begeleider en de leerkracht die het kind vorig jaar 
gehad heeft) een advies uit, op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de 
bevindingen van de afgelopen jaren en de Entreetoets (eind groep 7). Dit adviesgesprek met 
de ouders vindt plaats in de maanden januari/februari. Alle leerlingen van groep 8 nemen deel 
aan de eindtoets basisonderwijs van het CITO. Deze toets is landelijk de meest gebruikte en 
bekendste eindtoets. De eindtoets is bedoeld om het advies van de leerkracht over de keuze 
voor het voortgezet onderwijs te onderbouwen. De leerkracht bespreekt het advies met de 
ouders. De ouders kiezen vervolgens de school waar hun kind heen gaat en zijn 
verantwoordelijk voor de aanmeldprocedure. De leerkracht levert de ontvangende school een 
onderwijskundig rapport aan. In het keuzeproces richting het VO worden 
voorlichtingsavonden georganiseerd door de gezamenlijke VO scholen in Arnhem. U ontvangt 
hiervoor een uitnodiging via de leerkracht.  
 
Verlengen of versnellen 
We volgen het kind in zijn eigen ontwikkeling. Wanneer een kind teveel achter raakt op de 
leerdoelen die bij zijn/haar leeftijd horen, kunnen we besluiten tot een jaar verlengen. Dat 
betekent dat dit kind een jaar langer op de basisschool zit. U wordt als ouders vanzelfsprekend 
betrokken in dit traject. De school beslist uiteindelijk over de verlenging. Ook komt het voor 
dat een kind zo snel door de (basis)leerstof en de extra verrijkende leerstof gaat dat het 
wenselijk is om te versnellen. Ook dan beslist de school en worden de ouders tijdig in de 
besluitvorming betrokken.  
Kinderen die in de periode oktober t/m december 4 jaar zijn geworden en op dat moment 
ingestroomd zijn, stromen in principe na de zomervakantie door naar groep 2 en het jaar 
daarna naar groep 3. We bekijken aan de hand van ons protocol en in gesprek met u als ouders 
in het voorjaar (groep 2) of het gezien de ontwikkeling van deze kinderen beter is om door te 
stromen naar groep 3 of om nog een jaar langer kleuteronderwijs te genieten.  
 
Begaafde kinderen 
Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, is er extra verdieping- en verrijkingsstof 
beschikbaar. Hiervoor wordt in een individueel of groepsplan een aanpassing op het basale 
onderwijsaanbod gemaakt. De begeleiding vindt plaats in de groep door de groepsleerkracht. 
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Ook hebben begaafde kinderen de mogelijkheid om mee te draaien in de projectgroep. In 
groepsverband worden deze leerlingen vanaf groep 3 t/m 7 uitgedaagd om hun vaardigheden 
op het gebied van presenteren, discussiëren, filosoferen of hun kennis verder te ontwikkelen 
of te verdiepen. De wekelijkse ontmoeting met de peergroup neemt hierin ook een belangrijke 
plek in. Deze groep wordt gecoördineerd en begeleid door een specialist binnen het team.  
 

Expertisecentrum CorDeo scholengroep  
Per 1 augustus ontstaat door de overname van zorgfederatie Kompas door CorDeo 
scholengroep een expertisecentrum. Onder het expertisecentrum vallen ambulant 
begeleiders, orthopedagogen en leerkrachtcoaches. Het expertisecentrum wordt 
aangestuurd door Dianne van Muijen. Het expertisecentrum levert diensten aan de scholen, 
bijvoorbeeld in de vorm van orthopedagogen en ambulant begeleiders.  
Samen streven we naar goed en passend onderwijs op- en door de school zelf, zodat het aantal 
verwijzingen naar speciaal (basis)onderwijs wordt beperkt en kinderen in hun eigen omgeving 
thuisnabij onderwijs kunnen volgen. De scholen ontvangen van de samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs een financiële ondersteuning ten behoeve van de Intern begeleiders voor 
het werken aan en met afstemmingsplannen. Ook kan trajectbegeleiding worden ingezet om 
leerkrachten te ondersteunen bij hun werk met zorgleerlingen.  
Het algemene e-mailadres hiervoor is passendonderwijs@cordeoscholen.nl.  
 
Schoolbegeleiding 
Vier keer per jaar komt de schoolbegeleider (orthopedagoog) langs om leerkrachten en intern 
begeleider te ondersteunen bij het helder krijgen van de onderwijsbehoefte van een (groep) 
kind(eren) of het aanpassen van het onderwijsaanbod aan de vastgestelde 
onderwijsbehoefte. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om jaarlijks een beperkt aantal 
onderzoeken te laten uitvoeren naar de capaciteiten of persoonlijkheid van een kind. De 
resultaten hiervan kunnen we dan naast onze eigen observaties leggen. Uiteraard is 
toestemming nodig van de ouders voordat we een onderzoek in gang zetten.  
Het komt voor dat ouders ook zelf beslissen om een externe deskundige in te schakelen voor 
onderzoek van hun kind. Wij kunnen dan als school aanvullende gegevens uit observaties en 
leerresultaten aanleveren. Wanneer u overweegt om een onderzoek bij uw kind te laten 

mailto:passendonderwijs@cordeoscholen.nl
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uitvoeren, neemt u dan ook tijdig contact met ons op. We kunnen dan samenwerken in het 
belang van een zo goed mogelijk onderzoekstraject. De adviezen die volgen uit een dergelijk 
onderzoek kunnen door de school alleen opgevolgd worden als ze passen binnen onze 
onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten en na gesprek met ouders en/of 
onderzoeker. 
 
Samenwerkingsverband Arnhem 
We werken goed samen met de Arnhemse scholen. Met de komst van Passend Onderwijs 
maken we per 1 augustus 2015 als school ook deel uit van het samenwerkingsverband 
PassendWijs in de regio Arnhem.  
 
Arrangementen 
Voor kinderen die vanwege een handicap of stoornis in hun ontwikkeling in principe 
aangewezen zijn op speciaal onderwijs, kan de school een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) 
aanvragen bij het samenwerkingsverband PassendWijs.  
Wanneer het gaat om kinderen met: 

 Visuele handicap (REC 1) 

 Communicatieve handicap: gehoor-, taal- en spraakproblemen (REC2) 
Geldt nog de ‘oude’regeling, omdat deze buiten de regelgeving van ‘passend onderwijs’ vallen. 
In alle andere gevallen zijn er twee mogelijkheden: 

- In overleg met Kompas worden extra middelen ingezet om ondersteuning op de eigen 
school te geven (Daarbij zijn de oude termen ‘leerlinggebonden financiering’ en 
‘rugzak’ verdwenen. Er wordt gesproken van ‘arrangementen’)  

- Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs (er wordt dan een tlv afgegeven) 
-  

Verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs 
Zoals op alle scholen zijn er ook op onze school kinderen die ondanks alle begeleiding meer 
gebaat zijn bij kleinere groepen, op maat aangepast onderwijsaanbod en meer specifieke 
kennis over hun onderwijsbehoefte. Deze kinderen kunnen door de school aangemeld worden 
bij SWV PassendWijs voor een toelaatbaarheidsverklaring SBO. Vanzelfsprekend wordt u als 
ouders betrokken in dit traject wanneer dit aan de orde zou zijn. Er zijn in de afgelopen jaren 
geen leerlingen van onze school verwezen naar het speciaal basisonderwijs.  
 
Passend Onderwijs 
De ontwikkeling naar Passend Onderwijs is al een aantal jaren bezig. Nog steeds is men ook in 
onze regio druk bezig met het uitwerken van de structuur en de praktische consequenties 
daarvan voor alle scholen. We weten inmiddels zeker dat we voor de breedtezorg (onderzoek, 
aanpassen van onderwijsaanbod, schoolbegeleider) ook met ingang van augustus 2015 
gebruik kunnen blijven maken van onze samenwerking met Kompas. Met hen hebben we een 
goede samenwerking opgebouwd en expertise uitgewisseld. Voor de dieptezorg (verwijzing 
naar het speciaal (basis)onderwijs) zullen we volgens de afspraken die gelden in het 
gemeentelijke samenwerkingsverband van Arnhem PassendWijs werken. Onze intern 
begeleider is goed op de hoogte van deze afspraken. 
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Verantwoording 
Onderwijsresultaten 
Vanuit onze verantwoordelijkheid als school willen wij ons ook verantwoorden over onze 
onderwijsresultaten.  
In dit kader vinden wij het belangrijk hoe het eindniveau van onze leerlingen zich verhoudt tot 
de leerlingengroep landelijk. Daarom doen we mee met de Eindtoets Basisonderwijs van CITO. 
U krijgt een helder overzicht van onze resultaten op www.scholenopdekaart.nl. Het resultaat 
op de Eindtoets van het CITO wordt voor elke groep 8 leerling weergegeven in een 
standaardscore. Deze is berekend op het landelijk gemiddelde. De scores liggen tussen de 501 
en 550. Een gemiddelde leerling scoort ongeveer 535. De resultaten van alle leerlingen in 
groep 8 wordt omgezet naar een standaardscore voor de school.  
Als school analyseren we de uitslagen van de CITO Eindtoets niet alleen op individueel niveau, 
maar ook op groepsniveau (schoolniveau). We leggen de resultaten op deze Eindtoets naast 
de LVS van de groep die we door de jaren heen gevolgd hebben en naast de Entreetoets die 
de kinderen eind groep 7 maken. Heeft deze groep naar verwachting gepresteerd, in lijn met 
de LVS? Zijn er leerstofgebieden die meer aan bod zijn gekomen het afgelopen jaar (n.a.v. 
resultaten op de Entreetoets) en tot welk resultaat heeft dat geleid? Zijn er leerstofgebieden 
die wij die nu voor het 2e jaar of meer achter elkaar lager uitvallen, zodat we misschien ons 
onderwijsaanbod op dit vak moeten gaan intensiveren? 
Over het algemeen kun je zeggen dat onze leerlingen naar verwachting presteren op de 
Eindtoets. De scores op de Eindtoets in de afgelopen drie jaren zijn: 
 

Schooljaar Score CITO Eindtoets 

2014-2015 533,9 

2015-2016 537,0 

2016-2017 536,9 

 

 
Ook hechten we veel waarden aan onze tussenresultaten. Met tussenresultaten bedoelen we 
de resultaten op basis van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem (CITO), van groep 0 t/m 8. 
Ze bieden inzicht in de resultaten op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.  
Op groepsniveau en schoolniveau maken we elk halfjaar trendanalyses. Deze worden 
besproken door de intern begeleider met de leerkracht(en) en daarna samen in het team. Wat 
heeft deze groep nodig? Of wat hebben we als school nodig om op een bepaald vakgebied 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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beter onderwijs te gaan geven? Op basis van deze bespreking worden groepsplannen 
aangepast en plannen gemaakt op schoolniveau. Ook kan daaruit een aanpassing op het 
schoolplan volgen of aanbod gericht op professionalisering van de leerkrachten. 
 
Kwaliteitszorg 
Niet alleen onze onderwijsresultaten doen ertoe. Meerdere aspecten van onze 
schoolorganisatie leggen we in een vaste regelmaat onder de loep om onszelf te toetsen. We 
gaan dit jaar starten met een nieuw kwaliteitssysteem Integraal, wat onderdeel is van ons 
digitale datasysteem ParnasSys. Het schooljaar 2015-2016 zal in het teken staan van de 
implementatie van dit nieuwe kwaliteitssysteem. In Integraal zijn alle kwaliteitsaspecten die 
in het rapport van de Onderwijsinspectie aan de orde komen, opgenomen. We 
verantwoorden ons daarover in ons schoolplan, ons jaarplan en bespreken deze documenten 
met de schoolraad waarin de MR vertegenwoordigd is. We nemen geregeld 
tevredenheidspeilingen af onder ouders, personeelsleden en leerlingen (groep 5 t/m8) We 
gebruiken de uitkomsten om ons onderwijs te verbeteren.  

 
Onze ambities 
De onderstaande doelen stellen wij voor de periode 2015 – 2019. Jaarlijks worden deze doelen 
in een jaarplan geoperationaliseerd en uitgezet in acties waaraan verantwoordelijke 
medewerkers en termijnen worden verbonden. Deze jaarplannen maken deel uit van onze 
kwaliteitscyclus (Plan – Do – Check – Act). 

Identiteit 
In 2019: 

 Heeft elke medewerker het Identiteitsdocument van Veluwe Plus ondertekend; 

 In de functioneringsgesprekken is het praktisch vormgeven aan onze identiteit een vast 
onderdeel; 

 Is in de centrale hal een Identiteitshoek ingericht waar de christelijke feesten in beeld 
worden gebracht; 

 Vieren we alle christelijke feestdagen in de klas en één van de christelijke feestdagen 
in de kerk. 

 10% van de leerlingen is momenteel lid van één van de 3g-kerken we streven naar een 
verhouding van 15%-85% 

 Blijkt uit de tevredenheidspeiling onder ouders en kinderen dat de visie zich positief 
uit in ons pedagogisch handelen, in de veiligheid van kinderen en leerkrachten en in 
de godsdienstige vorming.  

 Hebben we bewust contact op teamniveau met EBS de Rank, de andere christelijke 
school in Arnhem. 

 Kunnen we aantonen, dat ons christen-zijn activiteiten heeft opgeleverd, die 
maatschappelijk-betrokken zijn. Zo werken we ook hierin bewust aan burgerschap. 

Onderwijs en kwaliteit 

In 2019: 

 Geven leerlingen en ouders in de leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken 
gemiddeld een ruime voldoende aan ons onderwijs (zowel cognitief, creatief als sociaal 
emotioneel); 

 Behalen wij voor de kernvakken (rekenen, begrijpend lezen, spelling, technisch lezen) 
een gemiddelde niveauwaarde van 4,0 per groep. 
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 Worden de zaakvakken en creatieve vakken in alle groepen volledig thematisch 
gegeven en worden de kernvakken m.b.v. methoden gegeven.  

 Gebruiken we de Cito-toets Wereldoriëntatie, hierop haalt elke groep minimaal de 
landelijk gemiddelde score. 

 Is het vak Engels, naast de methodische lessen, in het thematisch onderwijs verweven. 

 Wordt zowel op leerling-, leerkracht- als schoolniveau opbrengstbewust aan 
verbetering gewerkt, d.w.z. zowel leerlingen, leerkrachten als schoolmanagement 
werken voortdurend en aantoonbaar met streefdoelen, evaluaties en bijstelling van 
doelen. 

 Worden talenten van leerlingen én leerkrachten aantoonbaar ingezet: talenten zijn 
benoemd en het is zichtbaar hoe deze benoemde talenten ingezet worden. 

 Geven we inclusief onderwijs. Leerlingen op onze school voelen zich veilig en gezien. 
Leerlingen worden slechts na alle stappen uit het zorgplan verwezen naar het speciaal 
onderwijs. 

Professionele lerende organisatie 

In 2019: 
 Hebben minimaal vijf personeelsleden zich in één van de volgende aandachtsgebieden 

gespecialiseerd: scheidings- en adoptieproblematiek bij kinderen, rekenen, taal, lezen, 
gedragsproblematiek, engels en bewegingsonderwijs. 

 Ontwikkelt elk van de personeelsleden zich aantoonbaar door middel van  

professionaliseringsactiviteiten en legt hierover verantwoording af aan de schooldirectie.  

 Zijn we in onze professionele organisatie gaan leren van elkaar. Daarbij is de directeur de 

aanstuurder van de processen en zoeken leerkrachten naar mogelijkheden zich gericht te 

ontwikkelen. Dat blijkt uit hun pop en uit de jaarplannen. 

 Behouden we in ons MT een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. 
Gezien de balans binnen het team zoeken we ook daar naar een evenredige 
vertegenwoordiging 

Ondernemerschap 
In 2019: 

 Werken de teams van school en BSO zo samen als ware het één team, één organisatie met 
doorlopende leerlijnen, flexibele arrangementen en gebruik makend van elkaars 
expertise. In de praktijk zal dit zichtbaar zijn door samen aan projecten te werken, 
gezamenlijke teamactiviteiten te hebben en te werken met dezelfde  kijk op kinderen en 
in beide organisaties de kanjertraining te gebruiken. 

 Is de Pieter Jongeling School een bekende partner binnen de gemeente Arnhem, zowel 
op bestuurlijk vlak, als collegaschool. 
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 Is de Pieter Jongeling School nog altijd een voorloper in zoeken naar wegen van 
energiebesparing en gebruik maken van de natuurlijke omgeving. 

 Is zowel de website als vensters PO een helder en herkenbaar portaal naar de school.  

Een stevige basis 
In 2019: 

 Hebben wij voor elk van de groepen een adequate huisvesting. Dit thema dringt vanwege 
de sterke groei van onze school. 

 Hebben we de mogelijkheid verkend van eigen BSO-lokalen binnen/bij de PJ. 

 Is ons plein kwalitatief verbeterd en aansluitend bij ons ontdekkende onderwijs.  
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2 Vakgebieden 
 
Bijbelonderwijs 
In groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met de nieuwe methode “Levend Water”. 
(www.bijbelonderwijs.nl) 
 Dagelijks wordt er in de klassen met de kinderen gepraat over de bijbelverhalen en de 
toepassing op ons leven van vandaag. 
Op basis van deze methode wordt in alle groepen drie of vier keer per week een bijbelverhaal 
verteld. De methode is afgestemd op het niveau en de belevingswereld van de kinderen. We 
vinden het belangrijk dat kinderen God leren kennen zoals Hij zich laat zien in de 
Bijbelverhalen en dat ze  Zijn liefde leren ervaren. De houding van de leerkracht en de 
gesprekken in de klas spelen hierin een belangrijke rol. In die gesprekken wordt aandacht 
besteed hoe je in het dagelijks leven Jezus kunt laten zien dat je een kind van God en een 
volgeling van Jezus bent. Regelmatig worden er ook liederen aangeleerd die bij de 
Bijbelverhalen passen. De kleuters leren 1x per maand en de groepen 3 t/m 8 leren elke week 
een lied (psalm, gezang, opwekkingslied). Soms wordt er in de bovenbouwgroepen ook een 
Bijbeltekst uit het hoofd geleerd of andere belangrijke feitelijke kennis uit de Bijbel. We bidden 
dagelijks meerdere keren met en door de kinderen. 
Omdat we elke dag leven en werken als Gods kinderen in Zijn Koninkrijk, wordt op die manier 
ook bij de andere vakken gesproken over op welke manier God zichtbaar en aanwezig is in ons 
leven.  
Elk jaar kiezen we als team een jaarthema waarin we onze identiteit willen laten zien. Dit 
jaarthema wordt gepresenteerd tijdens de start sing-in, bij de start van het schooljaar. In de 
maandvieringen wordt dit thema uitgewerkt door de groepen, met de kinderen. Elke eerste 
of tweede maandag van de maand is één van de groepen aan de beurt om dit thema te 
presenteren aan de andere boven- of onderbouwgroepen. Bij deze maandviering bent u als 
ouders van harte welkom! 
 

Het onderwijsaanbod in de groepen 1 en 2 
Wij zien de kleuter als een kind dat nog ik-gericht in de wereld staat. Het is nog volop bezig de 
wereld te ontdekken d.m.v. allerlei materiaal: klei, verf, papier, blokken, spelletjes, puzzels, 
zand, water, constructiemateriaal, enz. Geleidelijk gaat het kind samenspelen met andere 
kinderen. Het leert te delen en te overleggen. Al spelend leert het kind hoe de wereld in elkaar 
zit.  
 

http://www.bijbelonderwijs.nl/
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Wij willen hierbij aansluiten in ons onderwijs. Dit spel gaat namelijk over wat het kind elke dag 
ziet en meemaakt. Bijvoorbeeld in de supermarkt en bij de kapper. In onze leeromgeving in 
de klas creëren we diverse mogelijkheden en stimuleren we de kinderen zodat ze de situatie 
zo echt mogelijk kunnen naspelen. Dat betekent dat ze ook geld betalen, bestellingen noteren 
en woorden leren die bij het thema horen. Zo leren de kinderen lezen en rekenen op een 
speelse manier. Het voorbereiden op het schrijven gebeurt door allerlei spelletjes als gooien 
met de bal, lopen over een lijn, knippen, kraaltjes leggen en patronen natrekken. Op die 
manier wordt de grove en fijne motoriek gestimuleerd.  

 
Met de methode Kleuterplein in de hand ontwerpen we thema’s voor de kinderen. Met de 
groep maken we op basis van dat thema eerst een woordweb. De kinderen noemen allemaal 
woorden die te maken hebben met het nieuwe thema. Zo weet de leerkracht wat de 
beginsituatie is en kan ze daarop ingaan en dit uitbouwen. Samen met de kinderen worden 
de hoeken ingericht. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen meedenken en met ideeën 
komen. Tijdens de momenten in de kring besteden we aandacht aan deze inbreng en 
stimuleren de communicatieve vaardigheid.  
 
Rondom een thema krijgen de kinderen keuzeopdrachten gemaakt waar ze over na moeten 
denken, die hen uitdagen om zich verder te ontwikkelen. Het doel is dat het kind situaties 
naspeelt (drama), nieuwe dingen leert (cognitief) en situaties samen met andere kinderen 
verwerkt (sociaal-emotioneel). Ook worden er liedjes en rijmpjes over dit thema geleerd. In 
de leeshoek worden bijpassende boeken neergelegd. Ook de taal- en rekenactiviteiten 
worden uit het thema gehaald. Taalvaardigheid ontwikkelt zich op die manier spelenderwijs 
de hele dag door. In de spelles kunnen ook dans en zangspelletjes over het thema gedaan 
worden. Zo wordt het thema heel concreet voor de kinderen. De hoeken in de klas zijn daarom 
erg belangrijk en worden regelmatig veranderd. We willen vooral aansluiten bij de 
belangstelling van de kinderen: waar zijn ze mee bezig, wat kunnen ze daar nog meer over 
leren.  
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Het onderwijsaanbod in de groepen 3 t/m 8 
 
Taalonderwijs 
We besteden als school veel aandacht aan lezen (12% van de totale onderwijstijd = 3u per 
week) en taal (16% van de totale onderwijstijd = 4u per week). In groep 3 wordt veel tijd en 
aandacht besteed aan het leren lezen. Hiervoor werken we met de methode Veilig Leren 
Lezen. Deze methode biedt differentiatie in niveaus zodat de kinderen op hun niveau en in 
hun tempo het proces van leren lezen kunnen doorlopen. Vanaf groep 4 gebruiken we 
Ondersteboven van Lezen, een methode voor technisch, begrijpend en studerend lezen. 
Spelling wordt als onderdeel van de methode Taal op Maat aangeboden. Hieraan besteden 
we 2 uur per week (8% van de totale onderwijstijd). De methode werkt met regels en 
spellingcategorieën, die visueel ondersteund worden met voorbeeldplaten in de klas. De 
kinderen leren bij het spellen van woorden te bedenken welke regel op dat woord van 
toepassing is, hierdoor kunnen ze zelf bedenken op welke manier je een woord goed spelt. 
Ook wordt aandacht gegeven aan de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid en het 
presenteren van informatie o.a. door de kinderen een opdracht te geven een werkstuk te 
maken of een spreekbeurt te geven. We vinden het belangrijk dat kinderen plezier in lezen 
hebben. Daarom wordt er veel voorgelezen in alle groepen, zijn er allerlei soorten boeken 
beschikbaar in de groepsbibliotheek en zetten we oudere leerlingen als tutors in om met 
kleine groepjes jongere kinderen te lezen. We besteden aandacht aan de kinderboekenweek 
en combineren dat dit jaar met een voorleesontbijt waarbij bekende volwassenen die ochtend 
komen voorlezen in de groepen.   

Rekenonderwijs 
Op basis van de nieuwste methode Rekenrijk worden alle rekenlessen vorm gegeven. Door de 
hoeveelheid en de inhoud van de instructie en leerstof aan te passen aan wat het kind nodig 
heeft om verder te komen in zijn/haar rekenontwikkeling, wordt afgestemd op de verschillen 
tussen leerlingen. Het rooster waarborgt dat we veel tijd besteden aan het rekenonderwijs, 
19% van de totale onderwijstijd (= 5u per week). We hebben gemerkt dat het automatiseren 
van de basisvaardigheden onvoldoende aan bod komt en besteden daar in het groepsaanbod 
nadrukkelijk aandacht aan.  
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Wereldoriëntatie 
We werken met IPC, het International Primary Curriculum. Naast de kernvakken rekenen, 
lezen en taal maken de meeste vakken en vakgebieden maken deel ervan uit: Natuurkunde 
en Biologie, Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappelijke verhoudingen, 
Tekenen, Handvaardigheid en Muziek. Het lesmateriaal bestaat uit zogenaamde units. Voor 
elke bouw (milepost) zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en 
belevingswereld van het kind in die periode. 
Een unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. Hieruit komen de 
leeractiviteiten voort. In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de 
kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten 
zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht 
besteed kan worden. Door middel van een registratiesysteem wordt per kind per unit en per 
vakgebied de ontwikkeling bijgehouden. 
Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van 
kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen 
zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. De keuze 
van de units wordt voor een deel bepaald door de eisen die aan ons onderwijsaanbod worden 
gesteld. Leerlingen worden uitgedaagd optimaal te presteren binnen hun eigen 
mogelijkheden. Iedere IPC unit heeft een vaste structuur: opening – kennisoogst – afsluiting: 
Binnen iedere unit worden de vakken apart van elkaar aangeboden. Leren leren staat centraal 
en de doelstellingen zijn leidend. 
 
Creatieve vorming 
In de groepen 1 t/m 4 worden handvaardigheid en tekenen verweven in het werken met 
thema’s. Vanaf groep 5 wordt de kinderen in 3 periodes op vrijdagmiddag een creatieve 
middag aangeboden waarbij ze op diverse manieren kennis kunnen maken en hun 
vaardigheden kunnen verdiepen met creatieve onderdelen, zoals pitriet en klei, maar ook een 
workshop drama of koken. Ouders assisteren hierbij.  Daarnaast wordt in de groepen zelf door 
de leerkracht regelmatig tijd en aandacht besteed aan tekenen en andere vormen van 
creatieve vaardigheid.   
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
In alle groepen staat wekelijks het vak sociaal-emotionele ontwikkeling op het rooster. In de 
groep wordt gewerkt aan de hand van de methode Kinderen en hun hun sociale talenten.  
Wij denken dat welbevinden en betrokkenheid van het kind een voorwaarde is voor zijn/haar 
cognitieve ontwikkeling. Jezelf als kind goed genoeg vinden, je veilig voelen, weten wat je kan 
en wilt, verbinding ervaren met andere kinderen en met de leerkracht, weten hoe het werkt 
in contacten met andere kinderen en dat kunnen toepassen. Ons doel is dat kinderen zich 
veilig voelen, gesteund voelen, zodat ze zich durven ontwikkelen, fouten durven maken, zich 
verantwoordelijk en toegerust voelen voor hun eigen leerproces. Op die manier leren ze hun 
talenten kennen en zo goed mogelijk gebruiken. Daarnaast wordt de Kanjertraining ingezet en 
gebruikt (www.kanjertraining.nl) om kinderen te stimuleren te reflecteren op hun eigen 
aandeel in het sociale proces in de groep en uit te dagen om positief gedrag te laten zien. Om 
goed tot je recht te komen in een gemeenschap (school of maatschappij) is het belangrijk dat 
je ruimte vraagt en geeft. We leren kinderen welk ge plek ze mogen innemen in het kleine 
(school) en grotere geheel (wereld) , en wat ze daarin voor anderen kunnen betekenen.  
 

http://www.kanjertraining.nl/
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Overig aanbod 
Het vak Engels wordt gegeven in alle groepen vanaf groep 2. Op een speelse, dagelijkse manier 
worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de taal met behulp van de digitale methode Take 
It Easy, met aandacht voor het luisteren en spreken. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen met 
regelmaat les over het verkeer uit de Verkeerskrant (uitgave VVN). Muzikale vorming en 
plezier in muziek en het zingen krijgt in iedere groep aandacht, met name door het zingen van 
bijbelse en algemene liederen. Voor de invulling van dit vak wordt ook de methode Muziek 
moet je doen! gebruikt.  
Het gymonderwijs wordt gegeven in of in de directe omgeving van de school. We maken 
gebruik van de methode Basislessen bewegingsonderwijs.  
 
ICT en nieuwe media 
We vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met de mogelijkheden van nieuwe media 
als logisch leer- en hulpmiddel in hun leerproces. In de onderbouw wordt op een speelse 
manier kennis gemaakt met de mogelijkheden van de computer om spelend te leren en lerend 
te spelen. Er is ontwikkelingsgerichte software aanwezig die het leerstofaanbod van de 
kinderen volgt. In de middenbouw wordt de computer ook ingezet bij het mediadeel van de 
methodes Rekenen, Taal etc. Ook extra oefening of aangepast leermateriaal wordt via een 
vooropgezet programma op de computer aangeboden. Activiteiten en resultaten van de 
kinderen kunnen in het leerkrachtprogramma worden gevolgd. In de bovenbouw komt het 
accent meer te liggen op het gebruik van internet/e-mail en het gebruiken van de digitale 
mogelijkheden voor presentaties en werkstukken.  
Omdat we kinderen ook in de digitale wereld op school een veilige omgeving willen bieden, is 
de regel dat surfen om informatie op te zoeken vrij is toegestaan binnen de gecontroleerde 
omgeving van Kennisnet of de speel-leerwereld van Klikwereld. Voor het verlaten van deze 
omgeving en een vrijere zoekopdracht, is toestemming van de leerkracht nodig.  
Voor de groepen 7 en 8 werken we met Snappet, een systeem om rekenen en spelling te 
verwerken. In groep 7 doen we dat op een tablet, in groep 8 op een chromebook.  
 
Betekenisvolle leeractiviteiten 
Naast het gewone dagelijkse ritme waarin de basisvakken aan bod komen in instructie en in-
oefening, willen we ook door het hele jaar heen betekenisvolle leeractiviteiten organiseren. 
Deze activiteiten zijn erop gericht dat kinderen opgedane kennis kunnen testen en toetsen in 
de praktijk, daarnaast om te ontdekken wat werkt en hoe het werkt, ervaren waar je je kennis 
voor kunt gebruiken en nodig hebt door de context te zien en te beleven. Ook willen we op 
die manier tegemoet komen aan de verschillende manieren waarop kinderen leren. 
Betekenisvolle activiteiten die we organiseren zijn o.a. het Voorleesontbijt, de  projectweken 
rondom een thema, het kunstproject in samenwerking met Het Kunstbedrijf Arnhem, uitjes 
naar Watermuseum, lessen van het Centrum voor Natuur en Milieu met o.a. dieren in de klas, 
ons abonnement op de bibliobus, waarbij alle kinderen regelmatig zelf nieuwe boeken 
uitzoeken. . 
 
Burgerschap en sociale integratie 
Onze school heeft er voor gekozen om de kinderen te onderwijzen binnen een eigen ‘veilige’ 
setting vanuit de visie dat de opvoeding thuis ondersteund wordt door het onderwijs op 
school en in de kerkelijke gemeenten. Deze setting brengt met zich mee dat de kinderen op 
onze school nauwelijks natuurlijke ontmoetingen hebben met kinderen die een andere 
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levensbeschouwing hebben. Daarom doen we aan burgerschapsvorming met bijzondere 
aandacht voor de relatie tussen eigenheid van onderwijs op basis van christelijke 
levensbeschouwing en als voorbereiding op het participeren in een plurale, multiculturele en 
multireligieuze samenleving. Juist omdat onze kinderen de waarde leren van het christelijke 
geloof, kunnen ze ook beseffen dat andere geloofsovertuigingen voor anderen evenzeer van 
waarde zijn. In potentie creëert dit meer begrip voor andere religies dan wanneer je de 
waarde van religie niet persoonlijk hebt leren kennen. 
Vanuit dit uitgangspunt gaan we met name in de bovenbouw op zoek naar ontmoetingen 
binnen de samenleving om op die manier de kinderen te leren hoe ze binnen de maatschappij 
hun eigen plek kunnen krijgen. We zoeken naar evenwichtige verhouding tussen 
aanpassingsgerichtheid (zich voegen naar het algemeen belang, de gelden regels, de 
gemeenschap) en het leren kritisch en zelfstandig na te denken over de eigen 
gemeenschap(pen), de samenleving en de eigen rol daarin.  
Op onze school leren we de kinderen om navolgers te worden van Jezus. Jezus had ook  oog 
voor de mensen in moeilijke omstandigheden. Als we dit vertalen naar onze tijd, dan zou dat 
bijzondere aandacht betekenen voor zwervers, daklozen, verslaafden en fraudeurs. 
Binnen onze visie op burgerschap willen werken aan de attitude om Jezus na te volgen.   
 
Binnen onze school betrekken we kinderen actief bij de samenleving waar ze deel vanuit 
maken, zodat ze zich verantwoordelijk gaan voelen voor de wereld om hen heen. Dit begint al 
in hun eigen groep en wordt verder doorontwikkeld richting school en samenleving. 
Burgerschapskunde brengt onze jonge burgers basiskennis, vaardigheden en attitude bij die 
nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. 
Het gaat er dus om dat leerlingen niet alleen verantwoordelijk leren zijn voor zichzelf maar 
ook voor hun omgeving en het algemeen belang.  
Democratie heeft een eigen blik in het politieke stelsel; het maakt mogelijk dat iedere burger 
een bijdrage kan leveren aan bestuur van de samenleving. Binnen dit kader vinden we het  
belangrijk dat kinderen kennis krijgen van begrippen als: gelijkheidsbeginsel, vrijheidsbeginsel, 
mensenrechten en rechtssysteem. Daarnaast is het belangrijk voor de jonge burgers om 
democratische procedures (meerderheid, minderheid, parlementaire democratie) te leren 
kennen. 
Kinderen oefenen bij ons op school vaardigheden als informatie verwerken, de dialoog 
zoeken, debatteren en presenteren in een soort minidemocratie.  
Op deze manier wordt een attitude gevormd waar bij de begrippen: respect, vertrouwen, 
solidariteit en verantwoordelijkheid een plek krijgen. 
De jonge burger leert op school om z’n eigen plek te verwerven en behouden binnen de 
samenleving waar hij/zij deelgenoot van is. 
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3 Mensen op de PJ 
 
Visie op pedagogiek 
Wij zien onze school als een leer- en leefgemeenschap voor kinderen, leerkrachten, 
teamgenoten en ouders. Samen zijn we op weg, in deze wereld, in Gods Koninkrijk, naar de 
terugkomst van Jezus. We willen kinderen, ouders en collega’s boeien en binden in onze liefde 
voor God.  Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we elkaar vertrouwen en toestaan om te 
leren, om fouten te maken, te proberen en te experimenteren.  

 
Samen leren 
We zijn een lerende school. Kinderen leren, leerkrachten leren, ouders leren.  
In de relatie leerkracht-kind heeft de leerkracht de rol van begeleider-coach. We geven de 
kinderen vertrouwen en begeleiden waar het  mogelijk is. Waar dat nodig is, geven we leiding, 
aan de kinderen individueel en de groep als geheel. Begeleiding en leiding op maat. 
We vinden het belangrijk dat kinderen in een groep leren. Daarom maken we in onze aanpak 
gebruik van groepsplannen waarbij we kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte clusteren. 
Vliegen in V-formatie zorgt ervoor dat ook de minder sterke ganzen de eindbestemming halen 
omdat ze gebruik maken van de voortstuwende kracht van de groep. Op die manier willen we 
de leer-kracht van de groep gebruiken.  
 

Gedragsregels  
We willen de kinderen voorleven en inspireren in het 
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling, 
voor je sociale omgeving en onze omgeving,  de plek waar 
we samen leren en werken. We willen de kinderen 
stimuleren tot positief gedrag. We werken met de 
kanjertraining, waarin we 5 afspraken hebben over hoe we 
met elkaar omgaan.  
Voor situaties dat kinderen, ondanks de sturing van 
leerkrachten, voortdurend en/of buitenproportioneel 
(bijv. fysiek geweld) ongewenst gedrag vertonen, hebben 
wij een protocol. Dit protocol is op school te verkrijgen. We 
bespreken het in voorkomende gevallen met het 
betreffende kind en zijn ouders.  
 
 

Veiligheid en structuur 
Samen met de kinderen willen we een veilig en gestructureerd klimaat creëren waarin 
kinderen zich gewaardeerd, gerespecteerd en gemotiveerd voelen.  
Als school bieden we kaders en voorwaarden om de veiligheid te waarborgen: een heldere 
structuur als houvast zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Daarnaast 
geeft die duidelijkheid geeft ook mogelijkheden en ruimte om je eigenheid te laten zien, om 
te leren, te proberen en te experimenteren. We hechten veel waarde aan een positieve, 
motiverende werksfeer. We geven kinderen vertrouwen zodat ze zich gewaardeerd voelen en 
toegerust om hun verantwoordelijkheid te nemen in het samen werken aan een veilig werk- 
en leefklimaat op school.  
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Interne vertrouwenspersoon 
De interne vertrouwenspersoon fungeert als wegwijzer voor kinderen en ouders als er sprake 
is van klachten over ongewenst gedrag op school zoals pesten, agressie, geweld, discriminatie, 
intimidatie. Deze persoon fungeert als eerste opvang voor diegene die haar/zijn hulp 
inschakelt en treedt als tussenpersoon op richting de externe vertrouwenspersoon (zie 
hieronder). Hij/zij kan contact opnemen met ouders en ingeschakeld worden voor nazorg. Ook 
verzorgt de interne vertrouwenspersoon voorlichting aan het team over signalering en 
preventieactiviteiten. De regeling ter voorkoming van ongewenste intimiteiten en het 
pestprotocol vindt u op onze website. 
 
Externe vertrouwenspersoon 
De externe vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld door de interne 
vertrouwenspersoon van school maar ook rechtstreeks door ouders benaderd worden. Hij/zij 
begeleidt en biedt ondersteuning aan het kind of de ouders, bij het indienen van een klacht, 
het doen van aangifte, bemiddelt tussen partijen en adviseert het bevoegd gezag. U kunt 
hem/haar zien als objectieve deskundigen van buiten de school. In het adresboekje vindt u de 
bereikbaarheidsgegevens.  

 
Pestbeleid 
We hebben ons beleid ten aanzien van pesten vastgelegd in een zogenoemd pestprotocol. Op 
die manier willen we duidelijkheid bieden aan ouders, kinderen en aan onszelf hoe wij met 
deze situaties omgaan. U kunt het volledige pestprotocol vinden op onze website. Het 
besteedt aandacht aan preventie, signalering, curatieve maatregelen waarbij we de 5 
sporenaanpak hanteren waarin hulp gegeven wordt aan de pester, gepeste, aan de zwijgende 
middengroep, aan de leerkracht en aan de ouders.  
 
College van bestuur (CvB) 
Het CvB van CorDeo scholengroep vormt het bevoegd gezag van 16 gereformeerde en 2 
evangelische basisscholen te weten: 
GBS De Waterspiegel te Almere, EBS De Oase te Almere, GBS De Regenboog te Amersfoort, 
GBS Het Zwaluwnest te Amersfoort, GBS De Horizon te Hoogland, EBS De Parel te Amersfoort, 
GBS ’t Schrijvertje te Apeldoorn, GBS Pieter Jongeling te Arnhem, GBS De Bron te Barneveld, 
GBS De Triangel te Ede, GBS Fontanus te Harderwijk, GBS De Wegwijzer te Hilversum, GBS Het 
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Christal te Leusden, GBS De Open Kring te Nijkerk, GBS De Plantage te Veenendaal, GBS In de 
Lichtkring te Zeewolde, GBS De Bongerd te Zutphen en tevens SBO De Werf te Amersfoort.  
Het College van Bestuur wordt gevormd door Arnoud Messelink.  
Annet Wilts is bestuurssecretaresse. Mailadres: info@cordeoscholen.nl.  
Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Burg. de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden. 
Telefoon: 033-4324258.  
 
Raad van Toezicht (RvT) 
De RvT houdt toezicht op het werk van het College van Bestuur. De RvT-leden worden 
verkozen door de ledenvergadering van CorDeo scholengroep.   
De RvT-leden zijn:  
Jaap-Jan Daverschot, voorzitter 
Bart van den Brink, vice-voorzitter,  
Klaas Bovenhuis, lid,  
Eric van der Graaf, lid,   
Tabe-Jan Schutte, lid,  
Carmen Zwarteveen, lid.  
 
Identiteitscommissie 
Elke school heeft een identiteits- of schoolcommissie (IC. SC). De IC of SC nodigt minimaal 
twee maal per jaar de ouders uit voor een plaatselijke ledenvergadering. Een afgevaardigde 
van de IC of SC is stemgerechtigd lid van de algemene ledenvergadering van CorDeo 
scholengroep. Deze ALV wordt twee maal per jaar gehouden. De locatiedirecteur woont als 
adviseur de vergadering van de IC of SC bij. 
 
Directiestructuur 
Een locatiedirecteur (LD) heeft een lokale en een bovenschoolse taak. Wat betreft de lokale 
taak is de locatiedirecteur het aanspreekpunt en de onderwijskundig leider van de school. 
Hij/zij is budgetbeheerder van een aantal lokale budgetten en uitvoerder van het lokale 
personeelsbeleid. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de administratieve 
taken in de school. Samen met de IC of SC draagt hij/zij zorg voor de uitvoering van het lokale 
toelatingsbeleid van leerlingen. Wat betreft de bovenschoolse taken: bovenschools hebben 
de directeuren zitting in een managementteam. Dit team staat onder leiding van het College 
van Bestuur. 
 
De lokale directie  
De locatiedirecteur is Frank van Oordt. Hij is direct verantwoordelijk voor en aanspreekbaar 
op heel het onderwijsgebeuren op de school.  
  
Lidmaatschap CorDeo scholengroep 
Leden van de Christelijke Gereformeerde kerk, Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) en de  
Nederlands Gereformeerde kerk kunnen lid worden van de schoolvereniging CorDeo. Via de 
plaatselijke ledenvergadering hebben zij inspraak in het beleid van CorDeo scholengroep. 
De algemene ledenvergadering, die bestaat uit afgevaardigden van de lokale SC of IC, bepaalt 
het beleid van de vereniging. 

mailto:info@cordeoscholen.nl


29 
 

De contributie voor 2017 is door de ledenvergadering vastgesteld op € 37,50- per jaar. Als per 
automatische incasso wordt betaald, geldt een korting van € 2,50 en is het bedrag € 35,- per 
jaar. 
 

MR en GMR 
Lokaal functioneert een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit een oudergeleding en 
een personeelsgeleding (minimaal 2 leden van elke geleding). Medezeggenschap volgt 
zeggenschap. De MR overlegt met de LD en/of de schoolcommissie over zaken waar zij 
medezeggenschap over heeft.  
Regionaal functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voor de 
GMR is het CvB de gesprekspartner. Het e-mailadres van de GMR is  alie.meyvogel@kpnmail.nl 
(secretaresse Alie Meyvogel).  
Zowel de MR als de GMR hebben het recht op initiatief, het recht op instemming en het recht 
op advies. Inde bijbehorende reglementen is vastgelegd op welke terreinen de genoemde 
rechten gelden. 
 
Personeel 
Het personeel van onze school is ons team. Onder aanvoering van de directeur zitten in het 
team groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, interne begeleiders en remedial teachers. In  
ons jaarlijkse adresboekje vindt u actuele gegevens.  

 De directeur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de school. U kunt hem 
aanspreken op zaken die de hele school betreffen, en voor b.v. buitengewoon verlof 
heeft hij de verantwoordelijkheid.  

 De interne begeleider (ib’er) is verantwoordelijk voor de zorg voor de leerlingen in de 
school. Zij heeft daarover gestructureerd contact met de groepsleerkrachten en is ook 
aanwezig bij gesprekken, als de zorg intensief wordt.  

 De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de leerlingen 
in de groep. Voor zaken over uw kind of de groep van uw kind zijn zij het directe 
aanspreekpunt.  

 De remedial teacher geeft zorg aan kinderen waarvoor we vanuit de zorgfederatie 
middelen krijgen. In veel gevallen betreft dit de intensieve zorg.  

 Onderwijsassistenten ondersteunen de groepsleerkracht bij de zorg voor groepje 
leerlingen. Zij voeren taken uit die daarmee verband houden.  

 
Activiteiten voor en door ouders 
Voor een aantal activiteiten doen wij beroep op ouders. We vragen u regelmatig om op school 
te komen helpen, met het project of de crea-middagen, of als begeleider van uitstapjes. 
Zonder uw hulp kunnen we deze extra activiteiten niet organiseren. We begrijpen dat u 
vanwege werk of andere werkzaamheden niet altijd in staat bent om hieraan gehoor te geven. 
Daarnaast hebben alle ouders gezamenlijk afgesproken dat ze een bijdrage leveren aan de 
schoonmaak en het onderhoud van de school. Dat betekent dat u 1 of 2x in het jaar 
ingeroosterd wordt om te komen helpen op schoonmaakavonden of kluszaterdagen. Hierbij 
wordt van alle ouders verwacht dat ze een bijdrage leveren. 
Daartegen over staat weer dat wij als school ouderavonden organiseren met een inhoudelijk 
thema, waarvoor we meestal externe sprekers uitnodigen. Op die manier willen we ook 
samenwerken met ouders en bijdragen aan een goede afstemming tussen de opvoeding thuis 
en het onderwijs op school.  

mailto:alie.meyvogel@kpnmail.nl
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Ouderbijdrage 
Een aantal schoolactiviteiten wordt niet gefinancierd vanuit de overheid. Om deze activiteiten 
te kunnen bekostigen, vragen wij een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig. De hoogte 
van de ouderbijdrage en de begroting voor de besteding ervan, worden jaarlijks door de MR 
vastgesteld. De bijdrage voor dit cursusjaar is vastgesteld op 55,- voor 1 kind, 90,- voor 2 
kinderen, 125,- voor 3 of meer kinderen. 
Uit de vrijwillige ouderbijdrage bekostigen we activiteiten als vieringen, projectweken, 
sportdag, schoolreisje en excursies. Deze bijdrage wordt per kalenderjaar geïnd voor de 
kinderen die op 1 januari op school zitten. Daarnaast wordt van alle ouders een vergoeding 
gevraagd voor TSO (zie praktische informatie, Tussenschoolse Opvang).  
 
Ondersteuning door ouders 
Ouders zijn op vele manieren betrokken bij de school. Een aantal ‘klussen’ gebeurt per 
toerbeurt. Het betekent dat alle gezinnen daarvoor aan de beurt komen.  We hebben een 
rooster voor het schoonhouden van de school op de plekken waar het schoonmaakbedrijf niet 
komt. Ook is er een tuinklusrooster. Op een zaterdag of een avond in de maand houden ouders 
het plein rond de school netjes. Het wasrooster geeft aan welk gezin er aan de beurt is om de 
wekelijkse handdoeken- en vaatdoekenwas te doen. Tenslotte verzorgen ouders de 
tussenschoolse opvang. Zie daarvoor elders in deze schoolgids.  
 

Hoe informeren wij ouders 
Wij streven naar goed contact met ouders. We zien als ouders als onze educatieve partner in 
opvoeding en onderwijs. Een goede afstemming tussen thuis en school vinden wij belangrijk. 
Omdat niet alle ouders dagelijks hun kinderen naar school brengen, nemen wij extra initiatief 
om u als ouder goed te informeren over belangrijke zaken die uw kind of de groep van uw kind 
aangaan. We doen dat via onze eigen app, die u kunt downloaden in de appstore en 
googleplay.  Tweewekelijks (maar soms ook vaker) krijgt u informatie uit de groep van uw kind. 
U krijgt daarvoor een bericht op uw telefoon. Ook tweewekelijks komt er informatie die de 
school betreft, zodat u goed op de hoogte blijft.  Op de app vindt u verder de belangrijke data 
van het cursusjaar, foto’s, en allerlei informatie.  
We vragen van ouders een actieve houding naar school of naar de leerkracht. Dat betekent 
ook dat ouders zich vrij kunnen voelen om belangrijke zaken te melden aan de leerkracht. Via 



31 
 

de mail kunt u ook aangeven graag een belafspraak of een gesprek op school te willen plannen. 
Jaarlijks zijn er verschillende geplande momenten voor gesprekken tussen ouders en school. 
Zie hiervoor ook hoofdstuk 1, oudergesprekken en rapporten. Aan het begin van het 
schooljaar ontvangen alle ouders een kalender met daarop de jaarplanning en een actueel 
adresboekje. Ouders geven via het aanmeldingsformulier toestemming voor het vermelden 
van hun gegevens. De schoolgids is te downloaden van de website. www.pjschool.nl   
 
Studenten op de PJ 
Al verscheidene jaren krijgt de PJ studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) om bij 
ons stage te lopen. Sinds het schooljaar 2011 is er sprake van een nauwere samenwerking 
tussen PJ en CHE waarin we als school een traject volgen richting het predicaat “B-
Selectschool”. Dat houdt in dat de Pabo-studenten die bij ons op school stagelopen, worden 
begeleid door de school zelf en niet meer door de CHE. Vanzelfsprekend moet hiervoor aan 
een aantal voorwaarden worden voldaan. 
Zo heeft een teamlid de ICO-cursus gevolgd aan de CHE (post HBO) Interne Coach Opleider, 
2013. Samen met de Relatiebeheerder (RB) van de CHE heeft de ICO een mentorentraining 
gegeven aan de teamleden van de PJ (mei 2013). Inmiddels heeft de ICO drie jaar ervaring in 
het uitvoeren van deze functie en wordt onder de leiding van de ICO het Pabostudentenbeleid, 
mede vorm gegeven.  De mentoren hebben de ICO als aanspreekpunt, maar zijn daarnaast 
geschoold in het begeleiden van de studenten (mentorentraining). 
Inmiddels hebben we aan alle voorwaarden voldaan voor B-select school. Begin schooljaar 
2015-2016 hebben we met trots het predicaat “Erkend Leerbedrijf” aan onze gevel mogen 
schroeven. Voor meer informatie en onze visie op de plek van studenten in onze school, kunt 
u op onze website terecht.  
 

 
 

http://www.pjschool.nl/
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4 Praktische informatie 
 
Ligging en toegankelijkheid 
De PJ school ligt op een bijzonder mooi plekje in de wijk ‘Gulden Bodem’ in Arnhem. Het 
gebouw staat aan de rand van het park Zijpendaal en het plein staat in verbinding met het 
park Gulden Bodem. We hebben de beschikking over een eigen speelterrein met 
speeltoestellen en een groot speelveld (in bruikleen samen met de Montessorischool, onze 
buren). De ingang van de school is te bereiken via de Van Goyenstraat, ter hoogte van nummer 
12. De school beschikt over 7 vaste klaslokalen en 2 noodlokalen, en een speellokaal. Hiervan 
zijn 8 lokalen in gebruik door de school, en 1 door de buitenschoolse opvang ’t Voorhuys, 
uitgaande van de CKO De Herberg (zie paragraaf naschoolse opvang). In het voorjaar van 2016 
zullen twee nieuwe lokalen bijgebouwd worden ter vervanging van de noodlokalen.  
Als u uw kind naar school komt brengen met de auto, wordt u gevraagd om zich aan de 
informele afspraak te houden: de rijrichting van de Van Goyenstraat is van beneden naar 
boven, dus van de Van Ruisdaelstraat naar de Nicolaas Maesstraat; en de toegang van de 
school aan de rechterkant van de weg over een lengte van 20 meter, vrij te houden voor het 
busvervoer.  
 

 
 
Aanmelden 
Onze school is een gereformeerde school. Dat betekent, dat we van ouders verwachten dat 
ze actief christelijk zijn, wat blijkt uit de ouderverklaring die bij het aanmeldingsformulier zit. 
Dat komt ook terug bij het gesprek dat u met de directeur zult voeren.   
Voor ouders van wie de kinderen 4 jaar worden, organiseren we een informatieavond. Tijdens 
deze informatieavond ontvangt u algemene informatie over de school, het onderwijssysteem 
en andere praktische zaken. Verder kunt u leerkrachten en andere ouders spreken.  
Alle kinderen die 3 jaar zijn worden en waarvan de ouders lid zijn van één van de 
gereformeerde kerken, ontvangen een informatiepakket. Bent u actief christen en 
geïnteresseerd in onze school, dan kunt u altijd een gesprek aanvragen bij de directeur. 
U meldt uw kind aan door middel van het aanmeldingsformulier wat u kunt downloaden op 
onze site en wat u kunt vinden in de app.  Ook ontvangen we van u het ontwikkelingsformulier. 
Daarin zien we de zaken terug die voor ons van belang zijn voordat uw kind op school start. 
Een overdrachtsformulier van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf of een andere instantie is 
ook belangrijk voor ons. Bij de komst van een andere school ontvangen we informatie van de 
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betreffende school. Na het voeren van een gesprek met u (bij een nieuw gezin) en van 
bestudering van de formulieren, schrijven we uw kind in.  
Op moment dat uw kind vier jaar is geworden, mag hij naar school. De leerkracht van de groep 
waar uw kind instroomt, stuurt voor die tijd een uitnodiging om 2x een morgen te komen 
kijken in de groep. U kunt altijd met de leerkracht van uw groep in overleg, ook voordat uw 
kind gestart is op school. Wordt uw kind in de zomervakantie 4 jaar, dan worden u en uw kind 
uitgenodigd om voor de vakantie een ochtend samen met alle kinderen die na de 
zomervakantie starten, om op school te komen kijken.  
Soms kan het zijn dat uw kind al naar een andere school in Arnhem gaat en dat u overweegt 
om over te stappen naar onze school. In dat geval nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk 
gesprek met de directeur. We nemen dan na overleg met u contact op met de ‘oude school’ 
over het tot dan toe gevolgde onderwijs. Op basis van die informatie én dat wat wij van u 
ontvangen hebben in het gesprek, bekijken we of we uw kind datgene kunnen bieden wat u 
graag zou willen – en wat uw kind nodig heeft. 
 
Schooltijden 
De schooltijden zijn als volgt: de kinderen die onder groep 1 vallen, gaan op maandag, dinsdag, 
donderdag en 1x in de 2 weken op vrijdag naar school (zie jaarkalender). De kinderen die 
onder groep 2 vallen gaan maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school. In groep 3 
gaan de kinderen alle dagen van de week naar school. Vanaf groep 4 t/m groep 8 gaan de 
kinderen alle dagen naar school. De school start om 8.55 uur en eindigt om 15.15 uur. Alle 
kinderen eten tussen de middag op school, onder toezicht van de leerkracht. Daarna spelen 
ze buiten onder toezicht van pleinwachten.  
 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
8.55-10.40 
10.40-10.55 buiten spelen 
10.55-12.15  
12.15-12.30 eten 
12.30-13.00 buiten spelen 
13.00-15.15  

Op woensdag: 
8.55-10.40 
10.40-10.55 buiten spelen 
10.55-12.20 
 

 
Start en einde van de dag 
Tussen 8.45 uur en 8.55 uur kunnen de kinderen op school terecht. De kleuters kunnen met 
hun ouders direct naar binnen. Zij maken gebruik van de kleuteringang bij het hoge plein. De 
leerkracht is in de groep aanwezig en ouders mogen even mee de klas in. Vanaf groep 3 blijven 
de kinderen tot de bel om 8.55 uur buiten op het plein spelen. Er wordt dan toezicht gehouden 
door één van de leerkrachten. U kunt met de bel meestal wel even mee naar binnen als u kort 
iets kwijt wilt aan de leerkracht, of als u even mee wilt lopen met uw kind, maar vrij kort na 
de bel starten ook de lessen. Voor een wat langer gesprek met de leerkracht, kunt u het beste 
even een afspraak maken of het na schooltijd nog eens proberen. Bij het uitgaan van de school 
wachten de ouders op het schoolplein hun kinderen op. Hier staan ook de chauffeurs voor het 
busvervoer naar Nijmegen.  
 
Vakantie en vrije dagen 
We volgen voor ons vakantierooster de Arnhemse basisscholen. Dat valt komend jaar heel 
goed:  
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Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2017 

Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 10 februari t/m 18 februari 2018 

Pasen 30 maart t/m 2 april 2018 

Meivakantie  28 april t/m 13 mei 2018 

2e Pinksterdag 21 mei 2018 

Zomervakantie 7 juli t/m 19 augustus 2018 

 Vrijdag 6 juli, groep 1-4 vrij 
Vrijdagmiddag 6 juli, groep 5-8 vrij 

Studiedagen op: 25 oktober, 25 januari, 19 februari, 21 maart en 13 juni 

 

Eten en drinken 
De kinderen kunnen vlak voor het buitenspelen ’s ochtends iets eten en/of drinken. We 
adviseren een beker of pakje drinken en wat te eten, bij voorkeur fruit of een gezond 
tussendoortje in de vorm van evergreen of iets dergelijks. We willen u vragen om liever geen 
snoep mee te geven en in ieder geval geen snoep wat uitgedeeld kan worden en op die manier 
als ruilmiddel ingezet kan worden. Tussen de middag kunnen ze hun lunch opeten.  
 
Gymlessen 
De kleuters gymmen net als de andere groepen in het gymlokaal, vlak naast de school. Zij 
hebben geen speciale sportkleding nodig. Wel: gymschoenen met klittenbandsluiting (met 
daarin naam vh kind). De groepen 3 t/m 8 krijgen sport en spel in de sporthal naast de school 
die we delen met de Montessorischool of op het veld. Voor deze lessen hebben de kinderen 
gymkleding en gymschoenen (zonder zonder zwarte zool) nodig.  
 
Mobiele telefoons 
Op onze school hebben veel oudere leerlingen een telefoon bij zich om contact te kunnen 
hebben met hun ouders na schooltijd. Dat kan. Tijdens de schooltijden (dus ook in de pauzes) 
mag hij niet hoorbaar of zichtbaar zijn. Is het toch nodig, bijvoorbeeld voor een foto van een 
werkstuk, dan overlegt de leerling dat eerst met zijn of haar leerkracht.  
 
Schoolreis en kamp 
Voor de kinderen van groep 1 t/m 7 organiseren we 1x in de 2 jaar een schoolreisje. Dat is ook 
het komend jaar. Het andere jaar organiseren we een schoolbrede sportdag. De kinderen van 
groep 8 gaan op kamp.  
 
Naschoolse opvang (BSO) 
Onze school biedt in samenwerking met de christelijke buitenschoolse opvang ’t Voorhuys 
(onderdeel van CKO De Herberg) buitenschoolse opvang aan op onze locatie, in twee 
klaslokalen (die we dus samen 
gebruiken: school én BSO). Zij 
bieden christelijke, professionele 
en kleinschalige opvang. 
Kenmerkend voor CBSO ’t 
Voorhuys is: het huiselijke 
karakter, de individuele aandacht 
voor het kind, een natuurrijke 
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omgeving en een uitgebreid activiteitenaanbod. Vanuit hun pedagogische achtergrond en 
christelijke visie dat elk kind uniek en waardevol is, vinden zij het belangrijk dat elk kind als 
zodanig behandeld en benaderd wordt. U kunt ook kiezen voor gastouderopvang. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar onze app of www.christelijkekinderopvang.nl  
 
Tussenschoolse opvang (TSO)  
Alle kinderen blijven ’s middags op school eten. Omdat we een streekschool zijn en er veel 
leerlingen lang onderweg zijn van en naar school, hebben we onze schooltijden daarop 
aangepast. Van 12.15-12.30u eten de kinderen in de groep met de leerkracht. Daarna spelen 
ze buiten tot 13.00u onder toezicht van een team van pleinwachten. De leerkrachten hebben 
dat half uur zelf ook pauze. De pleinwachten zijn vrijwilligers en/of ouders die tegen een 
vergoeding toezicht houden. Er is ook een overblijfcoördinator aanwezig die als 
aanspreekpunt fungeert voor leerkrachten en pleinwachten. Deze overblijfcoördinator heeft 
een passende opleiding gevolgd. Regelmatig bieden we cursussen aan voor onze 
pleinwachten. De overblijfcoördinator en het team hebben samen met de kinderen 
pleinregels opgesteld, die ook tijdens deze pauze gelden.  
Omdat alle kinderen gebruik maken van de tussenschoolse opvang, betalen alle ouders 
‘pleinwachtgeld’ van waaruit de vergoeding voor de vrijwilligers en de 
overblijfcoördinatororden betaald. De bijdrage voor het pleinwacht wordt jaarlijks vastgesteld 
door de schoolraad, waarin de medezeggenschap van ouders is vertegenwoordigd. De 
bijdrage voor 2012 is vastgesteld op 55,- voor 1 kind, 90,- voor 2 kinderen, 125,- voor 3 of 
meer kinderen. 
 
De schoolarts en de schoolverpleegkundige (GGD) 
De schoolarts en de schoolverpleegkundige verzorgen lichamelijk onderzoek en zijn ook 
bereikbaar voor advies.  
Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste 
kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg (hierna afgekort als 
JGZ) ziet alle kinderen om zo tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen 
als er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van kinderen.  
Alle kinderen worden in het kalender jaar dat ze 6 en 11 jaar worden, gezien voor een 
standaard screening op school. Naast de onderzoeken waar alle kinderen worden gezien, 
houden jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen spreekuren. U kunt hiervoor ook zelf een 
afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid, welzijn of opvoeding van 
uw kind. Voor meer informatie over de onderzoeken en spreekuren kunt u onze website 
raadplegen. Zie voor meer informatie www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg en 
www.cjgregioarnhem.nl. 
 
Hoofdluis 
De kinderen worden na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer hoofdluis wordt 
geconstateerd, worden de betrokken ouders op de hoogte gebracht. Als er bij meerdere 
kinderen in één groep hoofdluis wordt opgemerkt, worden de ouders van deze groep op de 
hoogte gebracht door de groepsleerkracht. In de Pieterpost wordt gemeld dat er hoofdluis is 
geconstateerd zodat alle ouders alert kunnen zijn. Na 14 dagen vindt er controle plaats. De 
ouders zijn primair verantwoordelijk voor het regelmatig controleren en verwijderen van 
hoofdluis uit het haar van hun kind. Wij vragen u ook om de leerkracht en de contactpersoon 

http://www.christelijkekinderopvang.nl/
http://www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg
http://www.cjgregioarnhem.nl/
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(zie adresboekje) te informeren wanneer u zelf hoofdluis hebt geconstateerd bij uw kind. Voor 
het protocol en adviezen over behandeling verwijzen we u naar de website. 
 
Schorsing en verwijdering 
Hiertoe gaan we over als er gegronde redenen voor zijn. Redenen om een kind te schorsen 
zijn: 

 Het gedragen van het kind is dusdanig dat het een gevaar is voor zijn eigen 
ontwikkeling en als gevolg daarvan niet meer gehandhaafd kan worden in een schoolse 
situatie; 

 Het gedrag van het kind is dusdanig dat het een gevaar is voor het gevoel van veiligheid 
en het welzijn van de andere kinderen in gevaar brengt; 

Wij werken conform ons protocol Ongewenst Gedrag. Het bevoegd gezag beslist over 
schorsing. De leerplichtambtenaar al hierbij ingeschakeld worden omdat een leerplichtig kind 
niet van onderwijs uitgesloten kan worden. In ernstige gevallen en bij voortduren zonder zicht 
op verandering of verbetering van de geconstateerde situatie, zal over gegaan worden tot 
verwijdering. Ook in dit geval beslist het bevoegd gezag. De school is verplicht pogingen in het 
werk te stellen om een andere school te vinden. Pas na 8 weken zoeken, zonder succes, wordt 
de school ontheven van deze verplichting en kan worden overgegaan tot verwijdering. 
Gedurende deze periode kan een kind, in overleg en met toestemming van de 
leerplichtambtenaar geschorst worden. Voordat het bevoegd gezag overgaat tot verwijdering 
vindt een gesprek plaats met leerkracht, ouders en directeur. Ouders kunnen tegen deze 
uitspraak van het bevoegd gezag in beroep gaan.  
 

  
 
Ziekmelding, verzuim of verlof 
Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u dit voor schooltijd te laten weten. Dat kan het 
handigst via het formulier op de app. Anders kunt u bellen.  Aan het begin van de lessen 
checken de leerkrachten wie mist en of daar bericht over is ontvangen. Bestaat er 
onduidelijkheid, dan wordt er contact gezocht met de ouders.  
Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. Als uw kind zonder afmelding afwezig is, nemen we 
contact met u op. Ook als uw kind jonger is dan 5 jaar, willen we graag weten als u uw kind 
een dagje thuis wilt laten. We rekenen op de aanwezigheid van uw kind. Ongeoorloofd 
verzuim zijn we verplicht te melden bij de afdeling leerplichtzaken van de gemeente waar uw 
kind woont. 
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Afspraken met de huisarts, tandarts of specialist geeft u door aan de leerkracht van uw kind. 
Bijzondere omstandigheden in gezin of familie kunnen reden zijn voor één of meerdere dagen 
extra verlof naast de gewone vakanties en vrije dagen. Ouders moeten hiervoor vooraf een 
verzoek voorleggen aan de directeur via de app van de school.. U kunt ook een 
aanvraagformulier voor extra verlof te vullen, wat ook te verkrijgen is via de website.  Onder 
belangrijke informatie op de app vindt u de regels voor het toekennen van verlof. Het is goed 
als u die toelichting leest voordat u verlof aanvraagt!   
 
Ziekte van een leerkracht 
In geval van ziekte van een leerkracht doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. 
In eerste instantie proberen we een vervanger te regelen via de vervangingspool van onze 
vereniging. Hierin werken leerkrachten die voor het vervangen zijn aan genomen. Door 
nieuwe regelgeving met de wet werk en zekerheid is het veel moeilijker om het huidige 
personeel in te zetten in geval van vervanging. Het betekent, dat het vaker zal voorkomen, dat 
we geen vervanging beschikbaar hebben. Dan moeten we u vragen om uw kind thuis te 
houden. Vanwege de grootte van de groepen is er geen mogelijkheid om de kinderen te 
verdelen over de andere groepen. Er is geen ruimte in de lokalen om meer kinderen te 
herbergen. En de onrust verspreidt zich op die manier over de hele school. We vragen uw 
begrip als dit gebeurt en u gebeld wordt. Mocht u echt geen enkele andere mogelijkheid 
hebben tot opvang, dan kunt u dit de school melden en proberen wij te zorgen voor opvang 
in school.  
 
Klachtenregeling 
Als school vinden we het belangrijk dat u uw opmerkingen klachten ergens kwijt kunt. Als u 
ergens niet tevreden over bent, gaat u in de eerste plaats naar de persoon die daar direct bij 
betrokken is. Als het probleem niet is opgelost, kan de opmerking of klacht worden voorgelegd 
aan: 

· IB-er (alleen leerling-zaken) 
· Directie 
· College van bestuur 

Het bestuur is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd 
onderwijs. Mocht de interne procedure (tot een oplossing komen binnen school) geen 
resultaat opleveren, dan kunt u zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon die speciaal 
voor school is aangesteld. Soms is het lastig om te zien welke weg bij een klacht of opmerking 
het beste bewandeld kan worden. Daarom hebben we in school een contactpersoon 
aangesteld die u daarbij wil helpen.  De contactpersoon luistert naar u en gaat met u na wat 
u in uw geval het beste kunt doen. Als het nodig is, brengt de contactpersoon u in contact met 
de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke partij die zo nodig kan 
helpen bij het formuleren van een klacht. De klacht moet worden ingediend bij het College 
van Bestuur of rechtstreeks bij de Klachtencommissie. Wanneer de klacht om mogelijk 
strafbare feiten gaat, kan de vertrouwenspersoon u steunen bij het doen van aangifte bij 
politie en justitie. Overigens hebben personeelsleden van school (en ook de contactpersoon) 
meldplicht en heeft het bevoegd gezag (College van Bestuur) aangifteplicht wanneer er 
vermoeden is van een seksueel misdrijf. 
De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. De regeling 
staat ook op de website van CorDeo scholengroep (www.cordescholen.nl).  

http://www.cordescholen.nl/
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Adres klachtencommissie: Klachtencommissie p/a GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. 
Daarnaast is er in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om bij 
de contactpersoon of bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling aan 
te vragen. 
De adresgegevens van de contactpersoon en van de vertrouwenspersoon staan vermeld in 
het jaarlijkse adressenboekje. 

Verzekering 
Via besturenorganisatie Verus heeft het bestuur voor de school een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van 
schoolbestuurders, personeelsleden en ouderparticipanten voor zover zij handelen als 
bestuurder, personeelslid of ouder (bijv. als overblijfmoeder, leesmoeder, begeleider tijdens 
een schoolreisje enz). De kinderen zijn niet verzekerd. Wanneer een leerling schade 
veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk is, valt dit niet onder de aansprakelijkheid verzekering 
van de school. De schade kan worden verhaald op de ouder(s) van het schadeveroorzakende 
kind. De meeste ouders hebben hiervoor een gezins-WA- verzekering afgesloten. De schade 
wordt wel door de school aansprakelijkheid verzekering gedekt, wanneer schade (mede) te 
wijten is aan nalatigheid van bijvoorbeeld een pleinwacht. Ook is niet verzekerd de schade, 
die ontstaat na een ongeval.  

Sponsoring 
Om aan extra middelen te komen kan de school aan sponsoring doen. Twee duidelijke regels 
zijn dat bij eventuele tegenprestatie door het bedrijf geen gebruik gemaakt wordt van het 
inschakelen van kinderen en dat de MR gekend moet worden in de besluitvorming. Niet elk 
bedrijf komt in aanmerking voor sponsoring. Er zal daarbij duidelijk rekening gehouden 
worden met het eigen karakter van de school 
 

Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) 
Soms komen kinderen in de problemen door hun thuissituatie of psychische problemen. Er zijn 

in onze regio veel mensen en organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar 

soms weten ze van elkaar niet wie wat doet, wie met welk gezin bezig is of wat er met dat ene 

kind precies aan de hand is. Als ze dat wel zouden weten, zouden ze samen hun best kunnen 

doen om u en uw kind te helpen. Daarom bestaat de verwijsindex risicojongeren Arnhem (vira).  

De verwijsindex is een instrument dat voorkomt dat kinderen en jongeren met problemen tussen 

wal en schip raken. Wij zijn als basisschool aangesloten bij de verwijsindex Risicojongeren in 
Arnhem e.o. Natuurlijk brengen we u als ouder op de hoogte, als wij uw kind in de verwijsindex 
plaatsen. Dat gebeurt in principe in elke situatie, waar een kind bij meerdere instanties terecht 
komt. Wij hebben voor het melden een wettelijke verplichting. Met de gegevens in de 
Verwijsindex wordt zorgvuldig omgegaan door toepassing van de wet bescherming 
Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op www.vira.nl of onder ‘belangrijke informatie 
op de pj-app. 
 

Vervoersvereniging Pieter Jongelingschool Arnhem Zuid 
Om onze kinderen van en naar school te krijgen, is er vanuit Arnhem Zuid een 
vervoersvereniging opgericht. Mocht je overwegen je kind naar de Pieter Jongelingschool te 
laten gaan en je woont in Arnhem Zuid, dan kan je je aansluiten bij onze vereniging. 
 
Hieronder kort even wat informatie: 

http://www.vira.nl/
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Het vervoerssysteem is een stichting die kinderen vervoert uit Arnhem zuid naar Arnhem 
Noord. Op dit moment rijden er ongeveer 52 kinderen mee en rijden er ongeveer 25 
ouders/gezinnen. Als je met dit systeem mee wilt doen, wordt je kind door andere ouders 
naar school/huis gebracht, en moet je zelf ook in staat zijn een aantal ritjes te rijden en andere 
kinderen mee te nemen. De richtlijnen zijn bij 1 kind 3 te rijden ritjes, bij 2 kinderen 4, bij 3 
kinderen 5 á 6 ritjes. De andere ritjes wordt je kind opgehaald/thuisgebracht door een andere 
ouder. 
Doordat we een stichting zijn hebben we recht op subsidie vanuit de gemeente. Dit houdt in 
dat als je je hebt aangemeld bij de gemeente, en je rijdt mee, je per jaar ook een kleine 
bijdrage kan verwachten.  
Door mee te draaien in het rooster verbind je je eigenlijk aan een sociaal systeem. Wij zorgen 
er samen voor dat onze kinderen naar een goede, fijne, christelijke school kunnen. 
Mocht je meer vragen hebben of je aan willen melden, neem dan contact op met Suzanne de 
Gelder (contactpersoon nieuwe ouders). Tel: 026-3214890/06-20373529 of mail naar 
hermensuzanne@upcmail.nl 
 
Parkeren rond de school 
Omdat het op start- en eindtijden van de school hectisch is, 
hebben we in overleg met de buurt en de Arnhemse 
Montessorischool afspraken gemaakt over het parkeren. U 
vind ze op de app onder belangrijke informatie en op onze 
website. Het is fijn als u er rekening mee houdt. Het is voor de 
veiligheid van onze kinderen! 
 
 

mailto:hermensuzanne@upcmail.nl
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