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VoorWoord

De basisschool is een stukje van je leven. Voor uw kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde 

weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal 

zo’n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool? Dat is een 

belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.

 

De Prins Mauritsschool is een protestants-christelijke basisschool en heeft twee locaties welke 

in verschillende voedingsgebieden staan. De hoofdlocatie bevindt zich in de wijk Passewaaij 

en de Brede School Prins Mauritsschool staat in de wik Tiel-West. Op beide locaties zijn de 

leerjaren 1 t/m 8 gevestigd. We zijn een school die structuur en veiligheid biedt aan leerlingen, 

leerkrachten en ouders. Een school, waar we respectvol met elkaar en de omgeving omgaan, 

zodat iedereen kan spelen, leren en werken. We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor 

de onderwijsbehoefte van elk kind, zodat ieder kind zich maximaal kan ontwikkelen. In deze 

schoolgids beschrijven wij waar wij voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij 

proberen de kwaliteit te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu 

kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af voor onze manier van 

werken en voor de resultaten die er behaald worden op de Prins Mauritsschool.

Deze schoolgids wordt aan de ouders uitgereikt bij inschrijving van hun kind(eren) en kan van de 

website www.mauritsschool-tiel.nl worden gedownload.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, 

opmerkingen of suggesties heeft, geef ze aan ons door!

Namens het schoolteam van de Prins Mauritsschool

Mevr. Freke Rijpma (directeur)

Mevr. Kristel Klokke (teamleider locatie West)
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1

de PriNS MauriTSSchool

richting
De Prins Mauritsschool is één van de scholen die deel uitmaken van de stichting Christelijk Primair 

Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard. De grondslag van de stichting is dat zij, vanuit de protestants-

christelijke levensovertuiging, de Bijbel als richtsnoer aanvaardt voor haar handelen. Het doel van de 

stichting CPOB is het in stand houden en bevorderen van het protestants-christelijk basisonderwijs in 

de regio. 

Bestuur
Stichting CPOB kent het Raad van Toezichtmodel en hanteert de code Goed Bestuur in het Primair 

Onderwijs. E.e.a. houdt praktisch in dat de dagelijkse leiding van CPOB  in handen is gelegd van een 

bestuurder, dhr. H.J. Huibers. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het bestuur 

en treedt op als werkgever van het  bestuurslid. Het bestuur opereert binnen de kaders die door de 

RvT zijn vastgesteld.

directie
Mevrouw F.J. Rijpma directeur

Mevrouw K.Klokke teamleider locatie West

Situering van de school en schoolbeschrijving
Basisschool de Prins Mauritsschool is op initiatief van de “Vereniging van tot instandhouding van 

scholen met de Bijbel gestart op 4 oktober 1974 aan de Wadenoijenlaan. Het was een zesklassige 

basisschool met een kleuterschool. 
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De Prins Mauritsschool

locatie Passewaaij
De hoofdlocatie Passewaaij is een modern opgezet gebouw met een verdieping en heeft een 

Scandinavische uitstraling.  

Als u de hoofdingang betreedt komt u in de grote gemeenschapsruimte. De lokalen voor 

de groepen 1 t/m 5 zijn op de begane grond gelegen. Hier bevindt zich ook een uitgebreide 

bibliotheek die is opgezet in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland. In deze bibliotheek 

staan de allernieuwste boeken en boeken speciaal gericht op kinderen met dyslexie.

Het speellokaal grenst direct aan de gemeenschapsruimte. Beide ruimten zijn door middel van 

een schuifwand geschakeld. Zo kunnen we een grote ruimte creëren voor allerlei bijeenkomsten 

voor grotere gezelschappen. 

De kinderen van de groepen 6 t/m 8 zijn op de bovenverdieping gehuisvest. Hier is ook een 

ruimte waar kinderen zelfstandig en in groepjes kunnen werken. 

Er zijn twee aparte speelpleinen met fietsenstalling voor de onder- en bovenbouwgroepen.

Op het schoolplein kunnen de leerlingen en kinderen zich met veel plezier naar hartelust 

uitleven. 

In hetzelfde gebouw beheert de stichting Kinderopvang Rivierenland de peuterspeelzaal Wiplala 

en de Buitenschoolse Opvang Passewaaij  www.kinderopvangrivierenland.nl

We hebben een goede samenwerking met Kinderopvang Rivierenland. Daaruit voortvloeiend 

is het initiatief ontstaan om samen vorm te geven aan KINDCENTRUM PAPILLON. Op de 

woensdagmiddagen organiseren we workshops waaraan kinderen van de Prins Mauritsschool 

en de BSO aan kunnen deelnemen. 
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Brede School Prins Mauritsschool West
De Prins Mauritsschool locatie West is een vernieuwde school met veel aandacht voor veiligheid 

en geborgenheid voor de kinderen. De school staat aan de Wadenoijenlaan in de wijk Tiel West. 

In de wijk wonen mensen uit verschillende culturen. Dat weerspiegelt zich in de samenstelling 

van de schoolpopulatie. Met recht worden wij een “kleurrijke” school genoemd.  

Deze locatie heeft een 5-gelijke-dagen-model, wat betekent dat de leerlingen van maandag t/m 

vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur les krijgen.  

 

De school maakt gebruik van 7 lokalen, een speellokaal en een gemeenschapsruimte waar 

kinderen zelfstandig en in groepjes kunnen werken. De bibliotheek verzorgt een extra aanbod 

aan leesondersteuning en leesbevordering voor de leerlingen. Daarnaast voert welzijnswerk 

Mozaïek projecten uit die aansluiten bij het thema taal en ouderparticipatie.

Onze partner de Plantage, centrum voor de kunsten, biedt kinderen van de groepen 3 t/m 

7 muziekles aan. Op het schoolplein staat ons technieklokaal, waardoor we kinderen een 

uitgebreid aanbod kunnen geven aan technieklessen. We hebben hierbij een samenwerking met 

Stichting Duurzaam Rivierenland. Zij verzorgen een aantal naschoolse lessen.

Vanuit de Taalplusklas wordt in de groepen 4 en 5 een rijke taalomgeving gecreëerd waardoor 

alle kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. In deze groepen ondersteunt een assistente 

de taallessen, waardoor alle kinderen extra aandacht kunnen krijgen.

Onze samenwerkingspartner stichting Kinderopvang Rivierenland heeft in het gebouw 

peuterspeelzaal Lispeltuut gevestigd. De samenwerking tussen de peuterspeelzaal en groep 

1/2 van de Prins Mauritsschool is hecht, mede doordat deze groepen naast elkaar zitten. De 

leerkracht van groep 1/2 werkt samen met de leidsters van de peuterspeelzaal en zorgen 

gezamenlijk voor een doorgaande lijn van peuter naar kleuter.
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Waar de Prins Mauritsschool voor staat2

Waar de PriNS MauriTSSchool Voor STaaT

de missie van de school
De Prins Mauritsschool is een Christelijke basisschool. Dit betekent in de praktijk dat de leer-

krachten de Bijbel en de Christelijke traditie als leidraad en inspiratiebron nemen en zich laten 

leiden door het geloof in God. Vanuit onze Christelijke identiteit, is er ook ruimte en aandacht 

voor de culturele en godsdienstige achtergrond van kinderen die opgegroeid zijn met andere 

tradities en godsdiensten. We zijn op zoek naar de verbinding met anderen. 

respect voor elkaar, stimulerende omgeving, betrokkenheid, samenwerkend 
leren, zijn de belangrijkste waarden voor het gewenste leef- en werkklimaat binnen de school.

Om de missie en visie te realiseren is een viertal waarden geformuleerd. Deze waarden geven 

aan wie we zijn,  hoe we door anderen herkend willen worden en wat we belangrijk vinden.

Wat vinden we belangrijk op de Prins Mauritsschool:

Respect:   omgaan met verschillen, luisteren en elkaar helpen en  

een veilig klimaat bieden waarin iedereen zich prettig voelt

Stimulerende omgeving:   een omgeving die uitdaagt en motiveert tot leren

 Betrokkenheid:  open staan voor anderen, voor elkaar zorgen, verbondenheid 

Samenwerkend leren:   leren van en mét elkaar. het benutten van talenten van leerlingen, 

zodat elk kind tot zijn recht komt.

We geven onze christelijke identiteit een duidelijke plaats in de school. Dit doen we door 

dagopeningen en-sluitingen, op een eigentijdse manier Bijbelse en spiegelverhalen te  

vertellen en klassengesprekken te houden. De vieringen van de christelijke feestdagen  

nemen een belangrijke plaats in. 
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de visie op kinderen.
We richten ons op ieder kind in de school. Daarbij willen we uitgaan van de krachten en 

talenten. Wij willen deze kenmerken bewust gebruiken in de samenwerking met anderen. Wij 

stimuleren ieder kind om te spelen, te werken, te groeien en te ervaren.

daarom willen wij:
de mogelijkheden van een kind benutten

de zelfstandigheid en talenten van kinderen inzetten en vergroten

 

Visie op school.
Wij ervaren onze school als een klein stukje van de samenleving. Alles wat op school speelt komt 

in de samenleving terug en andersom; de samenleving heeft invloed op ons handelen en zijn op 

school. De individuele ontplooiing, het vormen van een eigen ik, moet ruimte krijgen. 

 

daarom willen wij:
een stimulerende en uitdagende leeromgeving bieden, waarin het kind op zoek kan naar eigen 

mogelijkheiden

• een veilig klimaat creëren, waarin een kind kan werken en spelen

• met de kinderen ontdekken hoe je op school en daarbuiten met elkaar kan leren en leven

Visie op onderwijs.
Wij werken vanuit de christelijke identiteit en willen kinderen vanuit deze achtergrond normen 

en waarden meegeven. Wij zien de cognitieve, sociaal emotionele ontwikkeling van het kind als 

de kerntaak van ons werk.
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Waar de Prins Mauritsschool voor staat

daarom willen wij:

• elke schooldag aandacht schenken aan Christelijke normen en waarden en werken wij met 

de methode “Trefwoord”

• onze kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan. (omgaan met verschillen, 

luisteren naar elkaar, elkaar helpen)

• blijven groeien naar beter onderwijs

Visie op ouders.
De betrokkenheid van ouders bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind(eren) vinden wij 

belangrijk. De school bemoeit zich met de opvoeding van uw kind. School en ouders zijn hierin 

partners, ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid. In een veilige school begint onderwijs 

door opvoeding. We hechten grote waarde aan een open heldere communicatie, goed contact en 

samenwerking met de ouders.

daarom willen wij:

• partner zijn van de ouders/verzorgers in de opvoeding van het kind

• als school een gemeenschap zijn 

• goed samenwerken met MR en OR

• een open communicatie met ouders o.a. door middel van het digitale  

ouderportaal Social Schools
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het klimaat van de school
De Pr. Mauritsschool wil een school zijn die ruimte en veiligheid biedt aan leerlingen, leerkrachten 

en ouders. Een school, waar we met respect voor elkaar en de omgeving omgaan, zodat iedereen 

kan spelen, leren en werken. 

de volgende leefregels gelden voor alle kinderen in de hele school: 
•	 We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt

•	 Iedereen hoort erbij: je mag er zijn

•	 We zijn zuinig op onze spullen

•	 We luisteren naar elkaar

•	 We gaan altijd op zoek naar een oplossing 

 

Vreedzame School
Op de Prins Mauritsschool werken we met het programma van de Vreedzame School. De centrale 

doelstelling van de Vreedzame School is de cultuur van de school veranderen in de richting van de 

school als gemeenschap. Daarmee willen we het volgende bereiken: positief omgaan met elkaar, 

vergroten van de verantwoordelijkheid en participatie van de leerlingen in de school, conflicten op 

een positieve manier oplossen en het positief waarderen van verschillen tussen mensen.
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WaT leerT uW kiNd oP de PriNS MauriTSSchool?

Op de Prins Mauritsschool proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van 

kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische 

vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Deze 

vakken vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. In iedere groep wordt er dan ook veel 

tijd besteed aan deze basisvaardigheden. 

Op de Prins Mauritsschool hebben de leerkrachten aandacht voor de meer- en hoogbegaafde 

leerlingen. In het dagelijkse programma kunnen we de leerstof compacten en verrijken, d.w.z. 

dat de kinderen een verkorte instructie krijgen en vervolgens laten zien dat ze de instructie 

hebben begrepen. Daarna bieden de leerkrachten verrijkingsopdrachten aan.

Voor de hoog- en meerbegaafde leerlingen is er, na een uitvoerige screening en na overleg met 

de ouders, de mogelijkheid om een ochtend in de week deel te nemen aan de plusklas van de 

wijk Passewaaij.

Zij krijgen samen met andere meerbegaafde leerlingen een uitdagend en ander aanbod dat op 

school in de groep moeilijk te realiseren is. 

Wat leert uw kind op de Prins Mauritsschool?
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groep 1/2 locatie Passewaaij
Op locatie Passewaaij werken we met gemengde kleutergroepen dat betekent dat de  

leerlingen van groep 1 en 2 in dezelfde groep zitten. In de kleutergroepen wordt gewerkt 

volgens de methode Kleuterplein.  

Kleuterplein is opgezet rondom 16 thema’s voor de twee kleuterjaren. Binnen de methode is 

er voor de leerkracht ruimte om eigen projecten uit te voeren. Met deze aanpak ontdekken en 

ervaren de kleuters de wereld om hen heen. Er zijn keuzeactiviteiten speciaal voor leerjaar 1 en 

leerjaar 2. Binnen elke activiteit kan de kleuter een stapje naar boven (uitdagender) doen en een 

stapje naar beneden als het te moeilijk is. Elke activiteit is gekoppeld aan een helder leerdoel.

De leerkrachten gebruiken een digitaal registratie- en observatiesysteem “KIJK” om de 

ontwikkeling van uw kind te volgen. Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen: 

ook motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele 

ontwikkeling komen aan bod. Met Kleuterplein zorgen we voor een doorgaande lijn naar alle 

vakken en methodes voor onze groepen 3, zoals Lijn 3 en Wereld in getallen voor rekenen.

Door intakegesprekken met ouders proberen we de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 

vroegtijdig te signaleren. Op woensdagochtend haalt een leerkracht kleuters met een 

ontwikkelingsvoorsprong in groepjes uit de klas om deze leerlingen verdieping aan te bieden. 

De kleutergroepen en de peuterspeelzaal werken nauw met elkaar samen om voor een goede 

doorgaande ontwikkelingslijn te zorgen.
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Wat leert uw kind op de Prins Mauritsschool?

Op beide locaties hebben we in de groepen 1 en 2 met een portfolio als rapport. 

Leesonderwijs 

In groep 3 wordt begonnen met het aanvankelijk lezen (Lijn 3). In de groepen 4 t/m 8 wordt 

het lezen voortgezet in allerlei vormen van voortgezet lezen, zoals technisch (Estafette nieuw), 

begrijpend en studerend lezen (Nieuwsbegrip, Blits). Beide locaties hebben een uitgebreide 

bibliotheek die is opgezet in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland. In deze bibliotheek 

staan de allernieuwste boeken en boeken speciaal gericht op kinderen met dyslexie. Het 

stimuleren van het leesplezier bij kinderen is een onderdeel van onze visie op lezen. 

Schrijfonderwijs 

Het aanvankelijk schrijfonderwijs begint in de groepen 3.Tot en met de groepen 7 wordt 

aandacht aan het schrijven gegeven. In de groepen 3 t/m 7 van locatie Passewaaij gebeurt dat 

d.m.v. de methode “Schrift”. Op locatie West gebruiken we de methode “Pennenstreken”.

Taalonderwijs
Op locatie West gebruiken we de methode Taal Actief en op locatie Passewaaij de nieuwe 

methode Staal.

Engelse taal
We geven Engels vanaf groep 1 en 2. Elke week besteden we aandacht aan de 

spreekvaardigheid. Vanaf groep 5 en 6 starten we met schrijfvaardigheid. Het Engels wordt 

speels aangeboden door middel van liedjes, prentenboeken, spelletjes enz. We gebruiken de 

methode “Take it easy”
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Rekenen en wiskunde 

Wij gebruiken de methode Wereld in Getallen, de nieuwste versie.

Kennisgebieden 

Tot de kennisgebieden rekenen we de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek 

en verkeer. We werken met de nieuwe thematische wereldoriëntatie methode Blink. 

Deze methode sluit aan bij onze visie. We vinden het van groot belang dat we kinderen 

de 21eeeuwse vaardigheden (21st Century Skills) aanleren (creativiteit, kritisch denken, 

probleemoplosvaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale 

en culturele vaardigheden en zelfregulering.) De methode Blink werkt thematisch en met 

projecten. In de middaguren werken we met de projecten, waarbij het mogelijk is dat kinderen uit 

verschillende groepen kunnen samenwerken.

 

Verkeersonderwijs
We gebruiken in groep 6 en 7 de verkeerskrant en de groepen 7 doen jaarlijks mee met het landelijk 

verkeersexamen.

 
Godsdienstonderwijs 

Wij gebruiken de methode Trefwoord, waarin naast Bijbelverhalen en verhalen uit het leven van 

alledag ook andere godsdiensten worden behandeld. 

Expressievakken
Onder de expressievakken verstaan we tekenen, handvaardigheid, muziek en expressie. We 

stimuleren de creativiteit van kinderen. Daarvoor gebruiken we de methode Uit de Kunst
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Wat leert uw kind op de Prins Mauritsschool?

Dans in de klas
Elke week krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 6 een les. Deze les wordt gegeven door een 

dansdocent van “de Plantage”. De Plantage is het instituut in Tiel voor cultuur, muziek en dans. 

De Plantage heeft de leerlijn dans ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 6. 

Gymnastiek
De kleuters maken voor hun lessen bewegingsonderwijs gebruik van de speelzaal op school.

Vanaf groep 5 krijgen de groepen 1 keer in de week een les van de vakleerkracht en 1 keer in de 

week van de groepsleerkracht.  Voor  groep 4 is er een halfjaar zwemonderwijs.

 

Meer- en Hoogbegaafdheid
De PMS werkt samen met de andere scholen in de wijk en heeft een gezamenlijke plusklas voor 

de hoogbegaafde leerlingen van de wijk Passewaaij. De Specialist Hoogbegaafdheid (SH)  

Mw. J. Wesselink is verantwoordelijk voor de screening van de leerlingen en zij onderhoudt het 

contact met ouders. Haar taken zijn:

• Aanvraag account in het DHH per leerling

• Aanvraag account in het DHH per leerling

• Toezicht op doortoetsen en begeleiding leerkracht 

• Doorspelen van gegevens naar ouders en plusklascoördinator.

• Analyseren en interpreteren van resultaat DHH

• Leerkracht en SH aanwezig bij het oudergesprek n.a.v. uitkomst DHH

• Doorspelen van rapportages en informatie vanuit de plusklassen

• Bijwonen van informatiebijeenkomsten en het stimuleren van leerkrachten

• Aansluiting zoeken met een eigen PMS beleid Hoogbegaafdheid 
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De zorg voor de kinderen op de Prins Mauritsschool4

de zorg Voor de kiNdereN oP 
de PriNS MauriTSSchool

Op de volgende wijze geven wij invulling aan het werken met Handelingsgericht- en  

Opbrengstgericht Werken 

•	 Álle leerlingen hebben zorg nodig

•	 Eenduidigheid, transparantie en afstemming

•	 Preventief en proactief handelen

•	 Kwaliteitsverbetering

alle leerlingen hebben zorg nodig
Voor elk kind is de interne basisondersteuning beschikbaar. Enkele malen per jaar wordt een 

kind gericht bekeken door de leerkracht(en) en/of  IB, doordat álle leerlingen opgenomen zijn in 

groepsoverzichten en groepsplannen. Niet elk kind is een “zorgleerling”. Wij verstaan onder een 

“zorgleerling “het kind dat op didactisch en/of sociaal emotioneel gebied en/of door omgevings-

factoren problemen heeft en daardoor op leerontwikkeling stagneert of onvoldoende vooruit 

gaat t.o.v. de verwachte ontwikkeling volgens het leerlingvolgsysteem. Dat geldt zowel voor de 

onder- als bovengemiddelde leerlingen, met of zonder diagnose.

afstemming op onderwijsbehoeften van leerlingen
Op de PMS staat afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen 

centraal. Leerlingen verschillen in leer- en onderwijsbehoeften. Deze verschillen worden 

gerespecteerd. Wij trachten te werken en te denken vanuit hetgeen een kind nodig heeft, in 

plaats van het benoemen van tekorten of defecten die een kind heeft. 

Ons zorgsysteem biedt leerkrachten en IB-ers stapsgewijs de mogelijkheid om te kunnen 

omgaan met de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen in een groep, door te werken 

met groepsplannen. 
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Wat leert uw kind op de Prins Mauritsschool?

Hierin wordt aandacht besteed aan zowel pedagogische als didactische leer- en 

onderwijsbehoeften. De leerkrachten vertalen de kindkenmerken naar de onderwijsbehoefte 

van het kind. De onderwijsbehoefte van ieder kind wordt beschreven in de groepsoverzichten 

en wordt genoemd op het gebied van o.a.: 

•	 Instructie

•	 Opdrachten en leeractiviteiten

•	 Feedback etc.
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Passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014
De schoolbesturen van het primair onderwijs in zes Betuwse gemeenten hebben hun krachten 

gebundeld onder het motto ‘Passend Onderwijs voor elke leerling’. Gezamenlijk dragen zij in het 

samenwerkingsverband Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO) de verantwoordelijkheid 

voor goede onderwijsondersteuning voor elke leerling in de regio. Deze bestuurlijke 

krachtenbundeling sluit aan bij landelijke ontwikkelingen: vanaf 1 augustus 2014 heeft elk 

schoolbestuur ‘zorgplicht’. Besturen zijn vanaf die datum wettelijk verplicht alle kinderen 

passend onderwijs te bieden. Dit kan zijn: op de eigen school of op een andere, beter passende 

school. Scholen doen nu al heel veel om kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning 

en aandacht te bieden. Door intensief samen te werken kunnen de scholen (nog) meer 

bieden dan nu. Schoolbesturen vullen elkaar aan en versterken met elkaar de kwaliteit van de 

onderwijsondersteuning voor de leerlingen.

Het samenwerkingsverband BePO  bestaat uit zeventien schoolbesturen van primair en 

speciaal onderwijs die 85 scholen in stand houden in de gemeenten Buren, Culemborg, 

Geldermalsen, Neerijnen, Neder Betuwe en Tiel.  Bij elkaar zo’n duizend  leerkrachten  

verzorgen samen passend onderwijs voor ca. 15.000 leerlingen in het primair onderwijs. Het 

samenwerkingsverband werkt vanaf begin 2012 met elkaar samen. Alle inspanningen zijn erop 

gericht een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen tot stand te brengen dat aansluit op 

de onderwijsbehoeften van de Betuwse leerlingen. BePO hanteert hierbij als uitgangspunt dat 

wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft hij of zij die zo thuisnabij mogelijk krijgt, 

liefst op de reguliere school. BePO heeft in de afgelopen jaren al flinke stappen gezet op weg 

naar passend onderwijs voor elke leerling. 
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Samenwerking en afstemming in de regio 
De school kan tegenwoordig niet meer naar binnen gericht opereren en los van haar omgeving 

onderwijs en zorg organiseren. Het is belangrijk dat de school een sterke positie heeft in 

haar omgeving en nauw samenwerkt met externe partners, die bovenschools bij de zorg aan 

leerlingen betrokken zijn. Zoals het Samenwerkingsverband BePo, Marant, GGD en Buurtzorg 

Jong. Verder hebben wij nog vele particuliere hulpverleners tot onze beschikking voor advies en 

onderzoek. De stappen van de 1-zorgroute en de beslismomenten zijn duidelijk en de lijnen naar 

bovenschoolse zorg zijn kort, laagdrempelig en schoolnabij.

aandacht voor instroom en uitstroom van zorg- en aandachtsleerlingen
Er wordt expliciet aandacht besteed aan de instroom van leerlingen vanuit de peuterspeelzaal 

naar groep 1 en aan de uitstroom van leerlingen uit groep 8 naar het VO. Er is binnen onze 

zorgstructuur sprake van een doorgaande lijn en doorgaande zorg, waarbij informatie over de 

specifieke onderwijsbehoeften van een leerling overgedragen wordt (d.m.v. digitale onderwijs-

kundige rapporten en warme overdrachtsgesprekken) en hoe de ontvangende school het beste 

met deze behoeften kan omgaan. Ook bij een verwijzing naar een school voor speciaal (basis)

onderwijs (SBO/SO) geven de onderwijsbehoeften aan welke continuïteit bevorderend is voor 

het kind. Deze staan dan  beschreven in het OPP (ontwikkelingsperspectief)

De PMS werkt nauw samen met het POVO (primair onderwijs- voortgezet onderwijs)binnen het 

SWV (samenwerkingsverband)(Marike Timmermans, Jos Theeven). Onze school doet mee aan 

de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) Om vroegtijdig (hoog)begaafdheid 

te kunnen signaleren volgen wij een protocol. Wij hebben een leerkracht die gespecialiseerd 

is op dit gebied. (Mevr. J. Wesselink) Tevens is er met de invoering van Passend Onderwijs en 

de zorgplicht de kans op tussentijdse instroom van leerlingen vanuit het SO. Samen met BEPO 

wordt dit traject doorlopen.
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Passend onderwijs in onze school
Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig 

hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen behalen 

van het basisonderwijs. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas 

als de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven 

gaat, zoeken we naar een andere meer passende onderwijsvoorziening voor deze leerling. 

We werken hiervoor optimaal samen met de andere basisscholen, de scholen voor speciaal 

basisonderwijs en speciaal onderwijs in het BePO samenwerkingsverband. Door intensief 

samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving 

de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft. 

onze mogelijkheden
Wij kunnen in onze school veel doen om de leerlingen passend onderwijs te bieden. Wij 

beschikken over diverse mogelijkheden om goed onderwijs voor alle leerlingen te bieden 

en extra ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben. Wij kunnen veel doen maar 

niet alles. Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning nodig vanuit een 

(zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hier lopen wij in onze school tegen grenzen aan. We 

beschrijven hieronder wat we in onze school kunnen bieden en waar hierbij onze grenzen 

liggen. We beschrijven wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school 

aantoonbaar te boven gaat. Dit markeert de situatie waarbij we in samenspraak met ouders 

(verzorgers) op zoek gaan naar een andere meer passende leeromgeving voor de leerling. 

Wij bieden basisondersteuning voor onze leerlingen
In onze school bieden wij onze leerlingen  basisondersteuning. Deze onderwijsondersteuning 

is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en 

daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt. Basisondersteuning bestaat uit 

het onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, 
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klassenmanagement, schoolklimaat) dat wij voor onze leerlingen verzorgen inclusief de 

daarmee samenhangende ondersteuning. Ons schoolteam voert de basisondersteuning uit. 

Concreet houdt dit in dat de groepsleerkracht in samenwerking met de andere leden van het 

schoolteam onderwijs en ondersteuning geeft aan een groep leerlingen.

Basisondersteuning bestaat uit arrangementen. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften 

ontvangt de leerling een passend arrangement. Onze school heeft de beschikking over  

3 arrangementen:

 

a Basisarrangement:
Dit is het (standaard) onderwijsprogramma dat elke leerling in de groep volgt inclusief de 

daarmee samenhangende ondersteuning. Voor de meeste leerlingen is het basisarrangement 

voldoende om de kerndoelen van het basisonderwijs te behalen. In onze school werken we in 

het team intensief samen om de basisondersteuning te bieden aan leerlingen & ouders op het 

beoogde kwaliteitsniveau.  

Actieve participatie leerling.
In de zorg aan een leerling wordt vaak óver de leerling in plaats van mét de leerling gesproken. 

De PMS wil de leerling actief betrekken bij de stappen die gezet worden. De leerkracht gaat met 

de leerling in gesprek, waardoor de leerling zich serieus genomen voelt en gemotiveerd is om 

actief “mee te doen”. Hiervoor kunnen zij een eigen handelingsplan invullen. 

Leerlingen kunnen de leerkracht rijke informatie verschaffen over wat goed gaat, wat minder 

goed gaat, wat ze willen leren en waar zij hulp en begeleiding van de leerkracht bij nodig 

hebben. Zo kun je de juiste onderwijsbehoeften goed bepalen.  



25

4

Pedagogisch optimisme
Wij vinden de positieve aspecten van leerling, leerkracht en ouders belangrijk, omdat van 

daaruit respect, vertrouwen en betrokkenheid kan worden opgewekt t.g.v. de opbrengsten!

Wij wensen niet gericht te zijn op de tekorten en belemmerende factoren bij een leerling, 

leerkracht of bij de ouders. Wij willen in ons denken een omslag maken van “een kind met 

tekorten” naar een “kind met mogelijkheden. Pedagogisch optimisme biedt tegenwicht aan 

het vormen van een negatief (zelf)beeld van een leerling, leerkracht of ouders, welke vaak een 

averechts effect geeft. Het biedt ook perspectief: Dat wat goed gaat verder uitbouwen.

B. intensief basisarrangement
Dit arrangement is bedoeld voor onze leerling die niet genoeg hebben aan het 

basisarrangement. Deze leerling heeft specifieke onderwijsbehoeften en daarmee 

samenhangend intensieve ondersteuning nodig om het minimum niveau van de basisschool te 

kunnen behalen. Het intensieve arrangement omvat de ondersteuning die onze leerling krijgt 

aanvullend op het basisarrangement. De leerkracht geeft deze groep kinderen een verlengde 

instructie.
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c. Verdiept basisarrangement
Dit arrangement is bedoeld voor onze leerlingen die te weinig hebben aan het basisarrangement 

omdat zij meer aan kunnen. Bij de inhoudelijke vormgeving van het verdiept basisarrangement 

zetten onze leerkrachten specialistische expertise en programma’s in.  

De leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen extra ondersteuning in de vorm van een 

intensief of verdiept basisarrangement. 

•	 Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. 

•	 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens stellen we wanneer dit van belang is 

voor deze leerlingen een ontwikkelingsperspectief op en bepalen aan de hand hiervan de 

aard van de extra ondersteuning. 

•	 De leraar voert eventueel in samenwerking met andere teamleden en/of expertise vanuit 

BePO de extra ondersteuning uit. 

•	 Wij evalueren regelmatig de effecten van de geboden extra ondersteuning door middel van 

trendanalyse gesprekken.

•	 Onze school maakt gericht gebruik van de diensten van het BePO expertisenetwerk 

wanneer de eigen expertise ontoereikend is voor het opstellen en/of uitvoeren van het 

beoogde arrangement.
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opbrengsten
De opbrengsten van onze school liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van  

onze leerlingpopulatie verwacht mag worden.

• De taalresultaten liggen op dit niveau.

• De rekenresultaten liggen op dit niveau.

• De sociale competenties van onze leerlingen ligt op een niveau dat mag  

worden verwacht.

• Onze leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar.

• Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
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STeedS oP zoek Naar kWaliTeiTSVerBeTeriNg

Het abstracte begrip kwaliteit is moeilijk te definiëren Het is een subjectief begrip, zodat 

opvattingen over kwaliteit sterk uiteen kunnen lopen. Kwaliteit krijgt meer betekenis als het 

gekoppeld wordt aan een concreet onderwerp, aan doelen en kwaliteitsindicatoren (criteria 

voor kwaliteit). Vervolgens moet kwaliteit blijken. Kortom, kwaliteit is de mate waarin wij als 

school onze –kwalitatief hoogstaande- doelen en kwaliteitsindicatoren realiseren.

 

Het systematisch bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs en het nemen van maatregelen 

om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren, noemen wij kwaliteitszorg.

Kwaliteitszorg is een cyclisch proces, waarbij wij als school zelf, systematisch, de kwaliteit van een 

aantal vastgestelde onderwerpen bespreken, beschrijven, realiseren, beoordelen en evalueren, 

gericht op het vasthouden of verbeteren van onze kwaliteit. 

 

Kwaliteitszorg is daarom een doorlopende, professionele houding om ons eigen onderwijs te 

verbeteren en ons voortdurend de vraag te stellen:

‘Doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed?’ 

Het praten over kwaliteit is voor ons geen bedreiging, maar een uitdaging om de dingen altijd 

beter te doen. Overigens gaat het niet altijd om ‘meer te doen’, maar vooral om het ‘anders te 

doen’. Kwaliteit vatten wij dan ook op als het zoeken naar en het werken aan verbeteringen in 

onze school. Het is een continu proces.
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kwaliteitszorginstrumenten

  1. Zelfevaluatie m.b.t. leerlingen: 

 • leerlingpopulatie

 • marktaandeel

 • Cito-toetsresultaten

 • aantal verwijzingen naar scholen voor speciaal onderwijs

 • uitstroom van leerlingen naar voortgezet onderwijs

 • in- en uitstroom andere basisscholen

     • tevredenheidsonderzoek leerlingen groep 7 en 8 

      

  2. Zelfevaluatie m.b.t. het onderwijsleerproces 

 • interne audits (kijkwijzer)

 • lesobservaties door directeur

 • klassenconsultaties door IB

 • collegiale consultaties

  3. Zelfevaluatie m.b.t. personeel 

 • professionalisering/competentieontwikkeling

 • In-, door- en uitstroom van personeel

 • personeelsgesprekken (POP-, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken)

 • ziekteverzuim

 • tevredenheidsonderzoek bij leerkrachten 
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  4. Zelfevaluatie m.b.t. ouders

 • tevredenheidsonderzoek bij ouders

 • gesprekken met ouders 

De Prins Mauritsschool werkt op een aantal vlakken aan optimalisering van de kwaliteit van het 

onderwijs:

•	 Handelingsgericht werken en Passend onderwijs

•	 Goed en gemotiveerd personeel

•	 De resultaten van de leerlingen

•	 Werken met referentieniveaus taal- en rekenen.

•	 Een meerjaren beleidsplan

Handelingsgericht werken biedt ons aanknopingspunten om de kwaliteit van het onderwijs en 

de leerlingzorg in school te verbeteren. 

Zoals aandacht voor de kwaliteit van Leerlijnen, 

het leerlingvolgsysteem,

de zorgstructuur, 

de differentiatievormen, 

het klassenmanagement etc.

Wij op de PMS reflecteren systematisch over het niveau en de (leer)opbrengsten van  

het onderwijs en over de zorg aan leerlingen.
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kwaliteitsverbetering dankzij goed en gemotiveerd personeel
Bij het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerling maakt de 

leerkracht het verschil! Om dit verschil te kunnen blijven maken is het voortdurend werken 

aan de eigen professionaliteit van onderscheidend belang. De leerkracht moet over voldoende 

competenties beschikken om dit te doen en als professional bereid zijn om te reflecteren over 

haar aanbod en haar handelen. “Hoe doe ik het eigenlijk,.. waarin wil ik mij verbeteren?” .

Interne en externe scholing is er op gericht de competenties van de leerkracht te vergroten 

bij het afstemmen van het onderwijs op wat de kinderen echt nodig hebben om optimaal 

te kunnen leren. Stichting CPOB heeft een “eigen” opleidingscentrum. Leerkrachten en 

teams krijgen de mogelijkheid (en de verplichting) zich te scholen door het aanbod van 

Opleidingsinstituut O in O, (zie website CPOB)

➜      ➜

      ➜
      ➜

      ➜      ➜
   

   
➜

  
  
 ➜

  
   

➜

6)  Uitvoeren van het 
groepsplan

5)  Opstellen van  
het groepsplan

4)  Clusteren van leerlingen 
met vergelijkbare  
onderwijsbehoeften

3)  Benoemen van  
specifieke onderwijs- 
behoeften van  
leerlingen

1)  Evalueren groepsplan en verzamelen 
leerlingengegevens in groepsoverzicht

2)  Signaleren van leer-
lingen met specifieke 
onderwijsbehoeften

realiseren

plannen

waarnemen

begrijpen
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Professionalisering door scholing 
•	 Engels. 

•	 Leescoördinatoren die zorgen voor leesbevordering en bibliotheek.

•	 Rekenspecialisten

•	 Een meer- en hoogbegaafdheidsspecialist

•	 Een specialist “beelddenken”. Deze leerkracht is tevens gecertificeerd  

voor “het Vriendenprogramma” 

•	 Vreedzame School; alle leerkrachten volgen een training van 2 jaar.

kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem
Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren is het 

werken met toetsen. Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen 

in hun ontwikkeling maken we gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem voor de vakken 

Rekenen en Wiskunde, Begrijpend Lezen, (werkwoord)Spelling, Technisch Lezen AVI/DMT 

en Studievaardigheden voor de groepen 5, 6 & 7, naast de methode gebonden toetsen. Het 

systeem levert waardevolle, aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel 

een kind in een bepaalde periode heeft geleerd. 

In de groepen 8 wordt de CITO Eindtoets afgenomen (april 2018). Vanuit BEPO/POVO nemen we 

de NIO af in januari. Dit onderzoek is in samenwerking met BEPO en de VO-scholen. De ouders 

worden in een voorlichtingsbijeenkomst hierover geïnformeerd.

In januari  worden er in groep 8 de gebruikelijke toetsen van het LOVS afgenomen.

Werken met referentieniveau’s Taal en rekenen
Een nieuw instrument voor duurzame verbetering van het Taal- en rekenonderwijs.  

De overheid heeft gedetailleerd voorgeschreven wat de basisvaardigheden van de kinderen 

zouden moeten zijn.
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Ook de PMS zal moeten voldoen aan het referentieniveau 1F en 1S. Dat betekent dat de 

leerkracht preciezer op de prestaties van de kinderen en op de doelen, die bereikt moeten 

worden, moet letten. Ook hiervoor is kennis van de leerlijnen heel belangrijk!

Groep 8 zal maakt een Eind Toets gebaseerd op deze referentieniveaus. 

Bij het rekenen 1F-niveau (fundamenteel niveau) ligt de nadruk op de functionele 

beroepsuitoefening. De 1S-niveaus (Streefniveau) gaan over de voorbereiding op de abstracte 

wiskunde het vervolgonderwijs vanaf VMBO-TL. Het team van de PMS zal zich de komende jaren 

nog meer gaan verdiepen in deze materie.

kwaliteitsverbetering dankzij het meer jaren beleidsplan
Er staan voor het schooljaar 2017-2018 een aantal belangrijke zaken op het programma. Deze 

zaken staan in het meer jaren beleidsplan, dat voor vier jaar is gemaakt. Het plan voor dit jaar 

ziet er als volgt uit:

•	 Invoering Vreedzame School

•	  Methode wereldoriëntatie Blink

•	 Invoering methode aanvankelijk leesonderwijs Lijn 3 in groep 3

•	 Samenwerking met de peuterspeelzaal om te komen tot een doorgaande lijn peuter-kleuter

•	 Boeiend onderwijs en ICT mogelijkheden.

•	 Plusklas Passewaaij en een digitale leeromgeving

•	 Engels 



34

6 leerkrachten van de Prins Mauritsschool

leerkrachTeN VaN de PriNS MauriTSSchool

groepen indeling 2016-2017

Passewaaij
1/2Pa ma/di/wo Juf Ella de Jong

do/vr Juf Ina Hakkert

1/2Pb ma/di/wo/do Juf Lennie van Andel

vr Juf Jetty Bruinsma/Juf Sandra v Kruijsbergen

Denkgroepje 
Kleuters

Di middag. Juf Jojanneke Wesselink

3P Ma/di Juf Jetty Bruinsma

Wo/do/vr Juf Linda Behrens

4/5Pa ma/di/wo Juf Laura Dijkstra

do/vr Juf Hanneke Schuil

4/5Pb ma/di/ Juf Anna Verschuur

wo/do/vr Juf Nanda Koopman

6P ma/di/wo Juf Agnes Veerman

do/vr Juf Stephanie Zijsling (vervangt zwangerschapsverlof)

Vanaf december 
2017

Juf Denise Coset

7P ma/di/ Juf Evelien Tuenter

wo/do/vr Juf Marja Hagenaar

8P ma t/m vr Juf Marieke van Garderen
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De directeur mevr. Freke Rijpma werkt maandag, dinsdag woensdag en donderdag.  

Op vrijdag is mevr. Marja Hagenaar aanspreekpunt. 

Interne begeleiding
Gr. 1 t/m 8P mevr. Nynke Zwaan

Werkdagen: ma/di/wo/do  

Opleidingsschool PABO
De school werkt samen met de pabo de Marnixacademie uit Utrecht aan het opleiden van studenten 

in de basisschool. De Prins Mauritsschool is een gecertificeerde opleidingsschool. Wij verplichten ons 

Stichtingsbreed studenten te plaatsen en te begeleiden op de eerste stappen in het onderwijsberoep. 

De student heeft de groepsleerkracht als mentor. Zo willen wij voor onze toekomst verzekerd zijn van 

kwalitatief hoogopgeleide leerkrachten die al vroeg in de praktijk de kennis en vaardigheden hebben 

opgedaan.

Ook plaatsen wij studenten SPW/SPH van het ROC Rivor. Daarbij komen jaarlijks leerlingen van o.a. het 

Lingecollege een week hun maatschappelijke stage doen.
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de PriNS MauriTSSchool eN de ouderS

ouderbetrokkenheid op de PMS
Ouders zijn voor ons partners. Wij trekken samen met hen op zeker wanneer het gaat om het 

inzetten van onderwijsondersteuning voor hun kinderen.  

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn twee verschillende zaken. Ouderbetrokkenheid is 

een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders 

en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van de 

leerling. Ouderparticipatie is als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten 

verrichten op school. De ouderparticipatie loopt goed op de Prins Mauritsschool en veel ouders 

zijn bereid om activiteiten te ondersteunen.

Waarom?
Met de Wet op Passend Onderwijs moet de invloed van ouders toenemen. Verplichtingen zoals 

de kwaliteitszorg leiden tot een actievere rol van school naar ouders en andersom.

Uit ervaringen van leerkrachten en uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 

gelijkwaardig educatief partnerschap tussen ouders en school een positief effect heeft op zowel 

de sociale als de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

7 De Prins Mauritsschool en de ouders
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de rol van de ouders
 ✔ School en thuis zijn geen gescheiden werelden, maar vullen elkaar aan. De 

verantwoordelijkheid voor de leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen ligt zowel bij de school als bij de ouders. 

 ✔ Ouders hebben een belangrijke invloed op de houding van het kind ten opzichte van het 

leren. De invloed van ouders begint al door thuis een stabiele- en stimulerende omgeving 

te bieden. Ouders kunnen samen lezen, met de kinderen erop uit trekken, leerzame 

activiteiten ondernemen en praten over belevenissen of verhalen vertellen etc. 

 ✔ Ouders verstrekken als ervaringsdeskundigen informatie over hun kind(eren) aan 

leerkrachten betreffende hun interesses, leer- en onderwijsbehoeften om zodanig te komen 

tot de juiste aanpak.

 ✔ Ouders bieden hulp bij het maken van huiswerk, leren plannen en organiseren.

 ✔ Ouders kunnen een actieve inbreng in de groep hebben door hun medewerking te verlenen 

aan diverse lesdoelen. (gastdocent, workshop, lezing, native speaker ed).

 ✔ Ouders onderhouden een goed positief persoonlijk contact met de school en de  leerkracht. 

 

de rol van de school
•	 De school mag ouders aanspreken op hun betrokkenheid. Ouders mogen verwachten dat 

de school de ouder actief betrekt bij de ontwikkeling van hun kind. 

•	 De school wil de ouders als “partners” gaan betrekken bij het leerproces van de kinderen, 

omdat het onderwijs een onderdeel van de opvoeding is.

•	 De school wil het leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) inzichtelijk maken voor ouders.

•	 De school wil dat elke schoolbeslissing het resultaat is van een proces, waarbij de ouders 

betrokken zijn geweest. (zoals doublure, schorsing, verwijzing etc.) 

•	 De school wil ouders inhoudelijk informeren over de werkwijze van de school en de doelen 

van de lesstof.
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de vervolgstappen:
Een aantal zaken hebben wij al gerealiseerd, zoals:

•	 Een “afstemmingsgesprek” in het begin van het nieuwe schooljaar. Ouders geven aan in een 

gesprek met de leerkracht wat hun kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. 

•	  Ouders en leerkracht kunnen in overleg een passend gespreksarrangement plannen op 

jaarbasis, dat aansluit op de behoefte van de ouders en de school. Hiermee vervallen de 

10-minutengesprekken.  

contact met ouders: 
•	  Informatieavond 

In de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar wordt op locatie Passewaaij de 

informatieavond voor de groepen gehouden. De ouders maken kennis met de ‘nieuwe’ 

groepsleerkrachten van hun kind. De leerkrachten  informeren de ouders over de 

activiteiten en de leerstof van dit leerjaar. Zij vertellen u hoe groepsvorming plaats vindt 

en wat u al of niet kunt verwachten. Tevens wordt specifieke informatie over de organisatie 

binnen de groep gegeven.

•	  Afstemmingsgesprek 

Het “afstemmingsgesprek” is het gesprek aan het begin van het nieuwe schooljaar met 

ouders en leerkracht van de nieuwe groep. De leerkracht zal een gesprek aangaan met de 

ouders van elk kind om de leer- en onderwijsbehoeften van de leerling helder te krijgen 

vanuit het standpunt van de ouders. Ouders krijgen voorafgaande aan het gesprek een 

vraag om over na te denken. Deze vraag staat in de uitnodigende brief.

•	 Gespreksarrangement 

In schooljaar 2017-2018 zijn er drie blokken van twee weken gepland waarin de gesprekken 

plaatsvinden (november, maart en juni) Ouders geven bij het afstemmingsgesprek aan of 

ze 2 of 3 gesprekken willen. Als leerkrachten een duobaan hebben, is de leerkracht mentor 

over de helft van de groep. Aan de ouders is bij het afstemmingsgesprek bekend gemaakt 
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wie de mentor is van hun kind. De mentor voert alle gesprekken met de ouders. Groep 

8 heeft een eigen gesprekscyclus i.v.m. de verwijzingsgesprekken voor het voortgezet 

onderwijs.

•	 Ouder welkom in de groep  

Het is voor ouders al weer een tijdje geleden dat ze zelf in de schoolbanken hebben gezeten. 

Hoe gaat het er tegenwoordig in een groep aan toe? Hoe doet mijn kind het tussen de 

groepsgenootjes? Ouders kunnen op locatie Passewaaij op afspraak komen kijken in de 

groep  van hun kind.

•	 Rapporten 

Ouders worden twee keer per jaar op de hoogte gebracht van de ontwikkeling en de 

vordering van het kind. Het rapport wordt aan het kind meegegeven.

•	 CITO gegevens 

Twee keer per jaar wordt ouders inzage gegeven van de CITO resultaten van hun kind.

•	 Informatievoorziening aan ouders 

Via “Social Schools”, een digitaal schoolportaal, worden ouders via mailing op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen op school. Ook via sociale media zoals  facebook wordt 

informatie doorgegeven aan ouders. De school heeft een website waarop de schoolgids en 

andere informatie is te vinden.  
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Vervanging bij afwezigheid personeel
Bij ziekte van een leerkracht handelt de directie als volgt:

•	 Bij ziekte van een leerkracht wordt getracht eerst een leerkracht uit de vervangingspool van 

de stichting in te zetten.

•	 Mocht dat niet lukken, dan verdelen we de groep over de andere groepen. Maar dat kan niet 

langer duren dan een dag.

•	 In het uiterste geval kan het voorkomen dat een groep kinderen de dag vrijaf krijgt. 

Natuurlijk worden de ouders hierover persoonlijk via een mail geïnformeerd. 

•	 Kinderen worden nooit zomaar teruggestuurd. De school verzorgt de opvang van die 

kinderen die niet naar huis kunnen. 

inspraak
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschap van ouders en medewerkers is geregeld in de Wet Medezeggenschap 

Scholen. De afspraken over de organisatie van de medezeggenschap binnen CPOB zijn 

vastgelegd in het zgn. “medezeggenschapsstatuut CPOB”. 

Iedere CPOB-school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en 

medewerkers zijn vertegenwoordigd. De MR heeft advies- en instemmingsrechten m.b.t. het 

door de school te voeren beleid. Het overleg met de MR wordt door de schooldirectie gevoerd. 

Voor CPOB als geheel functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die 

dezelfde rechten heeft als de MR voor zaken die alle scholen van CPOB of van alle CPOB-scholen 

in een plaats aangaan. De GMR neemt in die gevallen de taak over van de individuele MR-en. 

Het bestuur voert het overleg met de GMR. Enkele jaren geleden is met wederzijdse instemming 

gekozen voor een aanpak waarin veel openheid wordt gegeven en waarin GMR en BM trachten 

gezamenlijk te komen tot goede besluiten voor de CPOB-organisatie. Enkele GMR-werkgroepen 

specialiseren zich om een goede gesprekspartner voor het bestuur te zijn. Regelmatig wordt 

voor de gehele GMR een studiebijeenkomst georganiseerd. 
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Om een meer efficiënte manier van werken te bevorderen is onlangs besloten tot een “GMR-

nieuwe stijl”. Per school worden niet langer twee, maar één MR-lid afgevaardigd. Wel zorgen 

we ervoor dat ouders en medewerkers gelijk zijn vertegenwoordigd. Om de kwaliteit van de 

besprekingen en de besluitvorming te vergroten is voorts gekozen voor een onafhankelijke 

voorzitter (een ouder van een CPOB-leerling). Het secretariaat zal vervuld worden door een 

medewerker van een van de CPOB-scholen (MR-lid), die daarvoor voldoende gefaciliteerd wordt.

de ouderraad 
De ouderraad (OR) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en een lid van de directie en/

of een lid dat als vertegenwoordiger van het team wordt gekozen door en uit het onderwijzend 

personeel. De ouderraad ondersteunt het team bij speciale gelegenheden en organiseert 

activiteiten waardoor de schooltijd van uw kind nog leuker wordt. 

Elk schooljaar worden door werkgroepen, waarin ouderraadsleden samenwerken met een of 

meerdere teamleden, activiteiten georganiseerd. De jaarlijkse vieringen als Sinterklaas, Kerst en 

Pasen, maar ook de schoolreizen, het eindfeest, de sport- en spelochtend, de schoolfotograaf 

etc. De vrijwillige ouderbijdrage stelt de ouderraad in staat om extra dingen te kunnen doen 

voor de school. De OR organiseert ook acties om de kas aan te vullen, bv speculaaspoppenactie, 

kaartenactie, sponsorloop etc. 

Wat kunt u doen voor de Ouderraad?  
Bij alle activiteiten die worden georganiseerd is de hulp van andere ouders/verzorgers zeer 

welkom! Gelukkig zijn er elk jaar mensen bereid om te helpen bij de uitjes, de sportactiviteiten 

en andere evenementen die de schooltijd van de kinderen onvergetelijk maakt. 
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ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage om de extra activiteiten en leuke dingen voor 

de kinderen van te kunnen doen. Deze bijdrage wordt jaarlijks door de ouderraad en de 

medezeggenschapsraad vastgesteld. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de 

penningmeester automatisch een verzoek tot het betalen van de ouderbijdrage
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de klachtenregeling bij ons op school
De mensen die bij onze scholen werken doen hun best het onderwijs aan uw kind zo goed 

mogelijk te verzorgen en het verblijf van uw kind op school zo plezierig en veilig mogelijk te 

laten zijn. Dat past bij een correcte en zorgvuldige manier van omgaan met elkaar. Overal waar 

gewerkt wordt, dus ook op school, worden af en toe fouten gemaakt. Deze zaken kunnen het 

beste in eerste instantie met de leerkracht en/of andere direct betrokkenen worden besproken. 

Wij verwachten dat iedere leerkracht leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) serieus neemt en goed 

naar hen luistert. Bij problemen probeert de leerkracht samen met de leerling of zijn/haar  

ouder(s) de beste oplossing te vinden. 

Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u 

geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de interne contactpersoon 

van de school die door het bestuur is aangesteld voor de bespreking van klachten. De 

interne contactpersoon is er voor het belang van de leerlingen en de ouders. De naam van 

de interne contactpersoon van uw school is voor locatie Passewaaij mevr. Ella de Jong en 

voor locatie west mevr. Sari Tanis. Iedere ouder en elke leerling kan een beroep op de interne 

contactpersoon doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met 

de groepsleerkracht of met anderen over durft of wilt praten.  

Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw 

toestemming of die van uw kind. Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik door leerkrachten 

of iemand van de schoolleiding is het van belang met de interne contactpersoon hierover te 

praten. We spreken van machtsmisbruik als het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, 

pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy.  

Ook als het gaat om de onderwijskundige en/of organisatorische aanpak van uw kind of de 

groep waarin uw kind zit, kunt u dit bespreken. De interne contactpersoon bespreekt met 

u wat u zelf zou kunnen doen om tot een oplossing te komen. In elk geval zal de interne 

contactpersoon u wijzen op de mogelijkheid om de externe vertrouwenspersoon van CPOB 
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in te schakelen. Als de groepsleerkracht van uw kind tevens de interne contactpersoon van 

de school is, dan kunt u direct met de directie overleggen. U kunt een beroep doen op de 

externe vertrouwenspersoon van CPOB, als uw klacht door de school niet naar tevredenheid 

is behandeld. Het is de bedoeling dat u in dat geval een beroep doet op de externe 

vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon van CPOB is onafhankelijk en zal een gesprek vertrouwelijk 

behandelen. Zij kan advies geven, nagaan of er mogelijkheden zijn om tot een oplossing te 

komen en zo nodig verwijzen naar hulpverlenende instanties. Zij kan de klager wijzen op de 

mogelijkheid het Bestuur in te schakelen.  

 

Mochten alle genoemde mogelijkheden, ondanks de activiteiten van de interne contactpersoon 

en/of de externe vertrouwenspersoon van CPOB en de inschakeling van het Bestuur niet 

tot een oplossing hebben geleid, dan kan de externe vertrouwenspersoon van CPOB u 

aangeven hoe u de klacht schriftelijk kunt indienen bij de landelijke klachtencommissie. De 

externe vertrouwenspersoon kunt u bereiken door te bellen met het secretariaat van de 

Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Zuid op telefoonnummer: 088-1447330.  

U wordt dan, afhankelijk van de aard van uw klacht, doorverbonden 

met één van de vier externe contactpersonen die beschikbaar 

zijn voor Stichting CPOB. Het bestuur heeft deze externe (CPOB) 

vertrouwenspersoon benoemd in overleg met de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad van onze scholen. De school is aangesloten 

bij de landelijke klachtencommissie van de Besturenraad PCO en 

heeft ook de klachtenregeling die hiervoor geldt overgenomen. Deze 

regeling is in te zien bij de directie, de interne contactpersonen en de 

vertrouwenspersonen en ook te raadplegen via www.cpob.nl

adres gegevens 
klachtencommissie: 
Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

T 070- 3861697 

F 070- 3020836 

E info@kringenrechtspraak.org. 
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Tot slot
In de wet zijn ook bepalingen opgenomen hoe personeel van de school moet handelen als 

zij weten of vermoeden dat een zedenmisdrijf is gepleegd, door iemand die op school taken 

uitvoert.  

•	 Deze personeelsleden zijn verplicht hiervan direct het Bestuur op de hoogte te stellen.

•	 Het Bestuur overlegt met de vertrouwensinspecteur  

Als het Bestuur en de vertrouwensinspecteur oordelen dat inderdaad sprake is van een 

(vermoeden van) zedenmisdrijf, doet het Bestuur hiervan aangifte bij de politie. 

De wet die ten grondslag ligt aan de klachtenregeling voor scholen, wordt ook wel de 

“kwaliteitswet” genoemd.  

 

Immers, een goede afhandeling van klachten is van belang voor de kwaliteit van de school. 

Daarom vinden wij het van belang ook op deze manier aan onze kwaliteit te werken.
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De resultaten van het onderwijs op de Prins Mauritsschool 

de reSulTaTeN VaN heT oNderWijS oP de PriNS 
MauriTSSchool  

locatie Passewaaij 
Overzicht gemiddelde CITO-scores groep 8: 

Ons gemiddelde: Landelijk gemiddelde

2017 536,7 535,2

2016 538,6 534,5

2015 536,6 534,8

Overzicht schooladvies locatie Passewaaij:
Jaartal Aantal 

leerlingen 
groep 8

Advies
Praktijk-
School

Advies
VMBO/
BBL/KBL

Advies
VMBO/
TL/Havo

Advies
HAVO/
VWO

2017 42 0 8 21 13

2016 37 0 5 21 11

2015 43 0 7 18 20

8
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regeliNg School- eN VakaNTieTijdeN

Jaarlijks is het een hele puzzel om de schoolvakanties in overleg met gemeente- en andere 

schoolbesturen vast te stellen. We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met de 

belangen van de kinderen (geen al te lange periodes zonder onderbreking) en de ouders (zo veel 

mogelijk aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs).  

O.a. omdat het VO rekening moet houden met de examenperiodes en omdat de regels voor 

basis- en voortgezet onderwijs verschillen, zijn soms verschillen onvermijdelijk. 

Ouders en medewerkers hebben via  de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed 

op de keuzes die gemaakt worden. 

Vakanties basisonderwijs eerste dag t/m laatste dag 
Herfstvakantie  16-10-2017  20-10-2017 

Kerstvakantie  25-12-2017  05-01-2018  

Voorjaarsvakantie  26-02-2018   02-03-2018 

Goede Vrijdag + tweede Paasdag  30-03-2018  02-04-2018 

Meivakantie (inclusief Hemelvaart)  23-04-2018  04-05-2018

Hemelvaart  10-05-2018  11-05-2018

Pinksteren 21-05- 2018  21-05-2018 

Zomervakantie 16- 07-2018   24-09-2018
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Schooltijden

Dagen van de week Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8

Maandagmorgen 8.30 uur – 12.00 uur 8.30 uur – 12.00 uur

Maandagmiddag 13.15 uur – 15.15 uur 13.15 uur – 15.15 uur

Dinsdagmorgen 8.30 uur – 12.00 uur 8.30 uur – 12.00 uur

Dinsdagmiddag 13.15 uur – 15.15 uur 13.15 uur – 15.15 uur

Woensdagmorgen 8.30 uur – 12.15 uur 8.30 uur – 12.15 uur

Woensdagmiddag Vrij Vrij

Donderdagmorgen 8.30 uur – 12.00 uur 8.30 uur – 12.00 uur

Donderdagmiddag 13.15 uur – 15.15 uur 13.15 uur – 15.15 uur

Vrijdagmorgen 8.30 uur – 12.00 uur 8.30 uur – 12.00 uur

Vrijdagmiddag Vrij 13.15 uur – 15.15 uur

 

Pauzetijden
De ochtendpauze voor de groepen 3 t/m 8:

Locatie Passewaaij 

gr. 3 t/m 6:  10.15 uur tot 10.30 uur

gr. 7 en 8:  10.30 uur tot 10.45 uur
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de gymlessen
De lessen worden gegeven in sporthal de Betuwe (Wadenoijenlaan) en in de “rode” gymzaal 

(Passewaaij). Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk groepen [ in de bovenbouw] een les in 

de week van onze vakleerkracht Cyril Haggenburg krijgen. De overige lessen worden door de 

leerkrachten gegeven. Er zijn leerkrachten die zonder gymbevoegdheid van de pabo komen. Zij 

mogen geen gym geven. In dat geval geeft een collega de les.

Er zijn afspraken gemaakt over het fietsen van en naar de sporthal de Betuwe en over het op 

eigen gelegenheid gaan als het,  het 1ste en laatste lesuur betreft.

Mocht uw kind op medische gronden niet kunnen of mogen gymmen, dan willen we dat graag 

van tevoren door middel van een briefje of telefoontje horen. Vanwege de hygiëne en de 

veiligheid is het dragen van sportkleding en sportschoenen met stroeve zolen verplicht. Geen 

zwarte zolen s.v.p., deze veroorzaken strepen op de sportvloer. Om het aan- en uittrekken van 

schoenen bij de jongste kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het plezierig als de 

schoenen voorzien zijn van klittenband of elastiek. Ook hier is het belangrijk om de kleding etc. 

te voorzien van een naam.

Laat u uw kind telkens de gymspullen weer mee naar huis nemen. Dan kunt u het wassen. 

9
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Betuwehal
Dag Zaal Tijd Groep
Maandag 1 08.30-09.30 8P

Vrijdag 1 08.30-09.30 5/6P
09.30-10.30 7/8W
10.45-11.45 3W
10.30-11.15 4W tot 18 febr.
11.15-12.00

Passewaaij
Dag Zaal Tijd Groep
Maandag P 8.30-9.30 7P

9.30-10.30 6P
10.30-11.15 5P Vanaf 18 febr. 4/5Pa
11.15-12.00 3P

Donderdag 08.30-09.15 8P

09.15-10.00 7P

10.00-10.45 4/5Pb Vanaf 18 febr.
zwemles groepen 4: maandag , 11.00 – 12.00

Periode 1 21/8/17 t/m 22/1/18 Groep 4P: maandag 11.00-12.00

Periode 2 29/1/18 t/m 9/7/18 Groep 4W: maandag 11.00-12.00

Regeling school- en vakantietijden

gymrooster
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Verlof leerling

de leerplichtwet
In de leerplichtwet staat dat de ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school 

gaan. Zomaar weg blijven mag niet! De gemeente heeft de taak dat te controleren.

Hoe en wanneer kunt u verlof aanvragen?
•	 U dient, als u een vrije dag wilt voor uw kind, de directie schriftelijk om verlof te vragen. 

Het “vrij-vraagformulier” is op school verkrijgbaar en dient minimaal 4 weken van te voren 

worden ingediend. Het kan zijn dat u om een bewijs wordt gevraagd zoals een afschrift van 

een trouwkaart, andere documenten of een werkgeversverklaring.

•	 Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Er is een 

uitzondering: extra vakantieverlof wordt uitsluitend en alleen verleend wanneer het 

op grond van de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk 

is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. In voorkomende gevallen zal er een 

werkgeversverklaring gevraagd worden, waaruit het bovenstaande blijkt. Vakantieverlof kan 

slechts een maal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en het 

verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar. Er mag geen 

vrij gegeven worden in bijvoorbeeld de volgende gevallen: familiebezoek in het buitenland, 

vakantie in goedkopere periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, eerder 

vertrek of latere terugkeer in verband met de (verkeers)drukte of als kinderen uit uw gezin 

op een andere school zitten en al vrij hebben. 
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•	 Voor en na elke vakantieperiode wordt nauwgezet op het vermoeden van ongeoorloofde 

afwezigheid van leerlingen gecontroleerd. Dit vermoeden van ongeoorloofd verzuim wordt 

aan de ouders kenbaar gemaakt en aan de leerplichtambtenaar gemeld. 

Afdeling Leerplichtzaken: Postbus 6325, 4000HH Tiel tel: 0344-637461

U kunt extra verlof aanvragen in de volgende situaties:

•	 Als uw kind meedoet aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levens-

overtuiging. Als richtlijn geldt: een dag vrij.

•	 Tenslotte is er verlof mogelijk als er belangrijke omstandigheden zijn.
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eNkele PrakTiSche zakeN oP alfaBeT

aanmelden nieuwe leerling
Wordt uw kind in  2017 of 2018 vier jaar? Meldt u haar/hem dan alvast aan. U vindt het 

inschrijfformulier op de website en in de brochurehouders bij de hoofdingang van de school.

U kunt natuurlijk ook bij de administratie (Passewaaij) of bij mevr. Kristel Klokke (West) naar het 

formulier vragen.

aanspreken leerkrachten.
De kinderen spreken het personeel op school aan met juf of meester, gevolgd door de voor- of 

achternaam!

administratie
Op maandag,- dinsdag-, woensdagochtend is Hanny Hol, administratief medewerker, werkzaam 

op locatie Passewaaij. Voor vragen over inschrijving, verlofbriefjes, overblijf etc. kunt u bij haar 

terecht. Op de locatie West kunt u met uw vragen terecht bij de teamleider locatie West  

mevr. Kristel Klokke.

allergie en medisch handelen
De school hanteert een protocol voor het omgaan met kinderen met een allergie. U heeft 

aangegeven welke allergie uw kind heeft en waar de school  met bijvoorbeeld traktaties tijdens 

activiteiten rekening mee kan houden. Toch is het altijd handig om als ouder alert te blijven bij 

bijvoorbeeld een paasmaaltijd en even contact op te nemen met de leerkracht.

Als u van school verwacht dat het uw kind helpt met de medicatie, dan wordt er een 

overeenkomst opgesteld, zodat u de school vrijwaart van aansprakelijkheid.
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Bedrijfshulpverlening
Bedrijven, en dus ook scholen, moeten beschikken over een aantal geschoolde 

bedrijfshulpverleners. Ook wij hebben deze mensen binnen onze school. In het kort komt 

de taak van deze leerkrachten neer op leiding geven bij ontruiming en calamiteiten en het 

verlenen van eerste hulp bij verwondingen en levensbedreigende situaties. Jaarlijks worden de 

leerkrachten met een BHV-taak van beide locaties geschoold.

Bereikbaarheid
U kunt ons voor schooltijd vanaf 8.15 uur bellen. Wij verzoeken u ons tijdens de middagpauze 

alleen in noodgeval te bellen tussen 12.15 uur en 12.45 uur. U kunt na schooltijd de 

groepsleerkracht van uw kind tot 16.00 uur (13.00 uur op woensdag) bereiken. De intern 

begeleiders op de Prins Maurits-school kennen geen vaste spreekuurtijden. Wij verwachten dat 

u van te voren telefonisch een afspraak maakt met degene die u wilt spreken. Van 8.30 tot 9.00 

kunt u op locatie Passewaaij bij de directeur van de school mevr. Freke Rijpma met uw vragen 

binnenlopen of u maakt een afspraak. Op locatie West kunt u van 8.30 tot 9.00 uur terecht bij de 

teamleider locatie West mevr. Kristel Klokke
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Betalingen
Ouderraad: Postgironummer 7530738  t.n.v. Oudercommissie Prins Mauritsschool, Tiel

School: Bankrekeningnummer 3629.71.366  t.n.v. Prins Mauritsschool, stichting CPOB 

Buitenschoolse opvang.
Kinderopvang Rivierenland verzorgt de voor- en naschoolse opvang. U kunt bij  Kinderopvang 

Rivierenland informatie inwinnen en inschrijfformulieren aanvragen over de organisatie, de 

voorwaarden en de kosten van kinderopvang.

Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang worden op school opgehaald. 

Algemeen telefoonnummer: 0345 571459

www.kinderopvangrivierenland.nl 
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externe zorginstanties
 
Buurtzorg Jong 
BuurtzorgJong werkt samen met de gemeente Tiel om invulling te geven aan de taken en 

verantwoordelijkheden vanuit de Jeugdwet. Buurtzorg Jong organiseert in elke wijk van Tiel de 

zorg voor jeugd en gezin Buurtzorg Jong werkt samen met professionals die bekend zijn met de 

gemeente.

Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg houdt zich bezig met de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. 

Omdat de groei en ontwikkeling geleidelijk verlopen, worden kinderen in de basisschoolperiode 

regelmatig onderzocht.  

Dit jaar zijn de volgende JGZ-medewerkers aan onze school verbonden: 

Jeugdarts mw. Veerle Depickere

Sociaalverpleegkundige mw. Gerlinde Bax 

Doktersassistente mw. Astrid Baars

Schoolarts
De afdeling Jeugdgezondheidszorg ( JGZ) volgens de volgende werkwijze.

In de werkwijze is er meer tijd beschikbaar voor kinderen die extra aandacht van ons nodig 

hebben. De JGZ blijft alle kinderen in hun groei en ontwikkeling volgen. In de basisschoolperiode 

krijgt een kind nog steeds twee keer een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek; een 

als het kind 5/6 jaar is en een als het kind 10/11 jaar is. Alle 5-jarigen krijgen ook een uitnodiging 

voor een logopedische screening door een GGD-logopedist. Voor de 7/8-jarigen is er voortaan 

een extra onderzoek op lengte en gewicht (groei).
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Onderzoek 5/6-jarigen en 10/11-jarigen 

Het onderzoek voor de 5/6-jarigen en de 10/11-jarigen bestaat uit:

•	 Een vragenlijstonderzoek onder de ouders. 

•	 Een gesprek met de leerkracht over eventuele aandachtspunten. 

•	 Een onderzoek op school. 

De ouders wordt verzocht om twee vragenlijsten in te vullen. Deze informatie (eventueel ook 

over problemen die bij het kind worden opgemerkt of vermoed) is erg belangrijk. Tenslotte kent 

niemand het kind beter dan de ouders. Daarnaast bespreken wij de kinderen met de leerkracht en 

of Intern begeleider.

•	 De doktersassistente voert op school een onderzoek (screening) uit. Zij checkt bij de 5/6-jarigen de 

lengte, het gewicht, de ogen, de oren en de motoriek (bewegen). Bij de 10/11-jarigen checkt zij de 

lengte en het gewicht en de ogen en oren. De 7/8-jarigen worden alleen gemeten en gewogen. De 

ouders zijn niet bij de screening aanwezig. Op de eerste screeningsdag stelt de doktersassistente 

zich voor aan de leerlingen en legt uit wat er gaat gebeuren. De kinderen komen een voor een bij 

de doktersassistente in een aparte ruimte. Het kind hoeft zich voor het onderzoek niet u te kleden. 

De onderwerpen uit de vragenlijst komen tijdens de screening niet aan de orde. 

De spreekuren op school 
De door ouders ingevulde vragenlijsten, eventuele aandachtspunten van de leerkracht en de screening op 

school maken duidelijk of het kind extra aandacht nodig heeft van een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

Is dit het geval, dan ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur. Het spreekuur vindt 

maandelijks plaats op school en wordt om en om door een jeudarts en jeugdverpleegkundige verzorgd. 

Natuurlijk kunnen ouders zelf ook op de vragenlijsten aangeven gebruik te willen maken van het spreekuur 

omdat zij vragen hebben over de opvoeding of over de gezondheid van het kind. Zij ontvangen dan 

automatisch een uitnodiging voor het spreekuur. Bij twijfel, vragen of problemen met betrekking tot 

de ontwikkeling van het kind is het altijd mogelijk om het spreekuur te bezoeken. Dit kan buiten de 

onderzoeksmomenten om.  
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Terugkoppeling en eventueel vervolg
Binnen vier weken na de screening krijgen ouders bericht over de uitkomst van de screening. 

Indien nodig ontvangen ouders een uitnodiging voor het spreekuur op school.

Logopedie 

De logopediste van de GGD doet de spraak- en taalscreening bij de 5-jarigen.

Lieke der Kinderen doet de screening van de 5-jarigen.

Fietsen
Algemeen: 

De fietsen moeten in de fietsenrekken worden geplaatst en op slot worden gezet! De school kan 

niet aansprakelijk gesteld worden voor vernielingen.

Locatie Passewaaij:

We hebben beperkte stallingsmogelijkheden om iedereen op de fiets naar school te kunnen 

laten gaan. Daarom hebben we de volgende regel ingevoerd:

>  Leerlingen, die in West wonen en in Passewaaij naar school gaan, mogen op de fiets komen. 

>  Kinderen die binnen de grens van de volgende straten rondom school wonen komen te voet: 

Limesstraat; Koerierspad; Kroonpad; Boterbloem; Kamille; Pimpernel; Ranonkel; Zonnedauw.

In verband met de gymnastieklessen in sporthal de Betuwe mogen de kinderen op de gymdag 

op de fiets komen. Zie het gymrooster.

Regeling school- en vakantietijden
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gevonden voorwerpen
Bij de hoofdingangen staat een kast waarin de gevonden voorwerpen worden bewaard. Is 

uw kind iets kwijt? Kijkt u dan even in deze kast. Regelmatig worden de spullen uitgestald bij 

de entrees van de locaties. Halfjaarlijks worden de niet opgehaalde gevonden voorwerpen 

meegegeven aan de kledinginzamelaar Reshare of weggegooid. Om te voorkomen dat spullen 

zoekraken, vragen we u, vooral bij jongere kinderen, kleding, bekers en trommels van naam te 

voorzien.

goede doelen
Drie keer per jaar voeren wij een actie voor een goed doel. De acties waar we aan meedoen zijn 

heel verschillend en worden per schooljaar bepaald. We ondersteunen projecten dichtbij en ver 

weg en we willen bij noodsituaties in de wereld ons steentje bijdragen door met de kinderen te 

kijken wat wij als school kunnen doen.

hoofdluis 
Na elke schoolvakantie worden op school door een groep ouders alle leerlingen op 

hoofdluis gecontroleerd. Als u thuis bij uw kind hoofdluis vaststelt, dan vragen wij u om de 

groepsleerkracht van uw kind zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De school gebruikt 

luizenzakken als er een luizenplaag is geconstateerd. Bij hardnekkige hoofdluis kunt u advies 

van de GGD krijgen.
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inspectie van onderwijs
Drs. L. Smeets 
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht
Tel: 030 6690600
E-mail adres: info@owinsp.nl 
Website: www.onderwijsinspectie.nl  

Vragen over onderwijs: tel. (0800) - 8051 (gratis); 
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld, discriminatie, fundamentalisme, onverdraagzaamheid, radicalisering: 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 

Tel. (0900) - 111 3 111 (lokaal tarief) 

kindermishandeling
Kinderen zijn helaas te vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Voor leerkrachten die tijdens hun 

werk in contact komen met kinderen is de landelijke “meldcode kindermishandeling” opgesteld. 

Het protocol van signalering van kindermishandeling is aangepast aan de regionale situatie en 

de specifieke schoolsituatie. Zo kunnen wij op de Mauritsschool effectief beleid voeren op het 

gebied van kindermishandeling.
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Medezeggenschapsraad 
Voorzitter: mevr. Nanda Koopman (personeelslid)

Secretaris: mevr. Marieke van Dijk (ouderlid) 

(GMR)lid:

Jetty Bruinsma (personeelslid)

Lid:

Mevr. Marriëlle Kil

Mevr. Rachida Yaya

Dhr. Ronny van Huenen

Vacature ouder locatie West

Leden personeel: 

Jetty Bruinsma, Marja Hagenaar, Sari Tanis en Ilse Smits

ontruiming
De Prins Mauritsschool beschikt over een ontruimingsplan. In geval van calamiteiten,  

bijvoorbeeld brand, moeten de kinderen en leerkrachten op een vlotte wijze het pand kunnen 

verlaten om zich in veiligheid te brengen. Leerlingen en leerkrachten worden geïnstrueerd hoe 

te handelen als het alarm afgaat. Jaarlijks houden wij minimaal twee ontruimingsoefeningen. 

De ouders worden achteraf via de Nieuwsbrief geïnformeerd als er een ontruimingsoefening 

heeft plaatsgevonden.

Enkele praktische zaken op alfabet



63

ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage om de extra activiteiten en leuke dingen voor de kinderen 

te kunnen doen. De hoogte ouderbijdrage wordt jaarlijks door de Ouderraad en de Medezeggen-

schapsraad vastgesteld. Aan het begin van schooljaar ontvangt u van de penningmeester een  

machtiging.

ouderhulp
Er zijn heel veel ouders die het plezierig vinden op de een of andere manier mee te helpen op school. 

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt ieder gezin een overzicht van activiteiten waarbij wij hulp 

van ouders goed kunnen gebruiken.

ouderraad
Voorzitter Arjan de Gelder

Penningmeester Isabel Vermeulen 

Secretaris Linda Bakelaar

Leden Passewaaij:

Mw. Karen Tuin

Dhr. Eddy Zuur

Mw. Suzanne van Tuyll

West

Mw. Paulien Besems

Personeel wordt vertegenwoordigd door mw. Laura Dijkstra en mw. Irma Blom.

Enkele praktische zaken op alfabet
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Pleintoezicht
Vanaf 8.15 uur houden leerkrachten ’s ochtends toezicht op het schoolplein.

De ouders van de kleuters brengen hun kind vanaf 8.20 uur naar de kleutergroepen.

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 spelen totdat de bel gaat op het voor hen bestemde plein. 

Kinderen die tussen de middag thuis gaan eten mogen 10 minuten voor aanvang van  

middagschooltijd weer op het plein spelen. 

Protocollen
Op de PMS is door de IB er een dyslexieprotocol opgesteld n.a.v. de nieuwste ontwikkelingen op 

dit gebied. Het toetsbeleid en andere belangrijke zaken hieromtrent staan hierin beschreven. 

(zie dyslexieprotocol op de website). In de komende jaren zullen we ons gaan buigen over 

de opzet van een dyscalculieprotocol, temeer omdat de dyscalculieverklaring rechtsgeldig is 

geworden. 

Schoolfotograaf
Jaarlijks worden er van de groepen en de individuele kinderen foto’s gemaakt. De ouderraad 

verzorgt de organisatie. 

Schoolfruit
Als school bieden wij een omgeving aan waarin kinderen gezonde eetgewoonten aanleren. Dit 

begint bij de pauzehappen. Het beleid rond pauzehappen op onze school is dat de kinderen op 

twee vaste dagen in de week een portie groente of fruit (schoongemaakt) meekrijgen. Dit wordt 

gezamenlijk in de klas gegeten. Onze vaste groente- en fruitdagen zijn dinsdag en donderdag Op 

deze dagen geeft u uw kind dus alleen groente en/of fruit mee. 

Wij vinden het wenselijk dat u op de overige dagen ook groente en/of fruit meegeeft aan uw 

kind. Eventueel geeft u iets anders kleins mee, zoals een volkoren boterham dun besmeerd met 
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gezond beleg. Dit beleid zien wij als een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlin-

gen nu én later als ze groot zijn.

Schoolreizen 
De data voor de schoolreizen worden aan het begin van elk schooljaar gepland vastgesteld. De 

groepen 1/2P  gaan dit jaar samen met de groepen 1 t/m 7 van locatie West in het voorjaar op 

schoolreis. De groepen 3 t/m 7 van locatie Passewaaij gaan in september op schoolreis.

De schoolverlaters gaan in het voorjaar drie dagen op kamp en in de winter naar het 

Openluchtmuseum om te schaatsen.

Stichting cPoB
De school wordt in stand gehouden door de stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en 

Bommelerwaard. 

Postadres: Postbus 167 4000 AD Tiel

Bezoekadres: Grotebrugse Grintweg 52 

Telefoon 0344 617122

Faxnummer: 0344 635710

Mailadres: info@cpob.nl

Website: www.cpob.nl

Trakteren
Zou u een gezonde traktatie willen bedenken? Deze zijn minstens zo smakelijk!

Vraag ook even of er kinderen met een voedselallergie in de groep zitten. Vergeet hen niet! 

Websites met ideeën: 

www.party-kids.nl

GGD.nl/traktatiesopschool

voedingscentrum.nl/traktatiesopschool
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Tussenschoolse opvang
De TSO (ook wel overblijven genoemd) wordt voor ons verzorgd door “Brood en Spelen”. U kunt 

een abonnement of een strippenkaart aanschaffen. U kunt zich aanmelden via de website van 

“Brood en Spelen”: www.broodspelen.nl

Verzekeringen
Uw kind is via school verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en de gevolgen van 

lichamelijk letsel voor de tijd dat het op school aanwezig is en voor de tijd die nodig is om naar 

school en naar huis te gaan. Bovendien is uw kind verzekerd bij door de school georganiseerde 

buitenschoolse activiteiten.

Daarbij horen twee opmerkingen:
•  De schoolverzekering kan worden aangesproken wanneer er sprake is van een verwijtbare 

fout. Als er per ongeluk een bal tegen een bril aan komt zal de schoolverzekering dit 

bijvoorbeeld niet snel als schade accepteren.

•  De schoolverzekering dekt niet de gevolgen van het gedrag van de leerlingen zelf, 

bijvoorbeeld ten opzichte van een andere leerling. Daar zijn de betreffende ouders in 

de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het blijft dus van belang dat ouders zelf een 

aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Enkele praktische zaken op alfabet
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Website en bezwaren
De school heeft een website waar algemene informatie over de school te vinden is. Op de 

website wordt informatie gegeven, maar worden ook actuele nieuwsfeiten gepresenteerd. Vaak 

betreft het activiteiten op de school (vieringen, projecten, activiteiten) waarbij de kinderen 

natuurlijk centraal staan. Waar mogelijk proberen we die berichten aantrekkelijk te maken door 

er foto’s bij te plaatsen. Dit betekent dat uw kind(eren) of een groep kinderen daarbij in beeld 

komt. Onze ervaring is dat kinderen en ouders dat vaak heel leuk vinden. Een enkele ouder 

heeft daarmee soms echter moeite, om wat voor reden dan ook. De wens van die ouder(s) om 

hun kind(eren) niet via een foto op de website in beeld te brengen respecteren wij uiteraard. Wij 

verzoeken u in dat geval uw bezwaar schriftelijk aan de directie kenbaar te maken. De school zal 

daar vervolgens rekening mee houden. 

ziekte en afmelding leerlingen.
Als uw kind ziek is, dan verwachten we van u dat u het kind dezelfde ochtend voor 8.30 uur 

telefonisch afmeldt op school. Meldt u het afwezige kind niet ziek, dan hebben wij de regel om 

direct contact op te nemen met de ouders. Wij willen niet dat uw kind onderweg van huis naar 

school iets overkomt en ouders en school van niets weten. Als uw kind op school ziek wordt 

bellen wij u, zodat u uw kind kunt ophalen. 
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zwemles
De basisschoolleerlingen van de groepen 4 in Tiel hebben geluk dat de gemeente het 

schoolzwemmen belangrijk vindt. In vele gemeenten is het schoolzwemmen wegbezuinigd. Men 

subsidieert de zwemlessen en het gebruik van het zwembad. Van de ouders wordt gevraagd de 

vervoerskosten voor hun rekening te nemen. U krijgt over de betalingswijze t.z.t. een brief met 

het verzoek te betalen.

Het schoolzwemmen is een verplicht vak. Dat betekent dat alleen op medische gronden niet 

deelgenomen hoeft te worden. Teruggave van de eigen bijdrage is niet mogelijk. De leerlingen 

zwemmen op maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur een halfjaar lang een uur in de week.
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