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VOORWOORD 
 
 

 
 
 
 

Voor u ziet u de Schoolgids 2016-2017 van OBS Prins Willem Alexander. 
  
Deze gids is bedoeld voor ouders die hun kinderen op onze school hebben en voor ouders die op 
zoek zijn naar een school voor hun kind. 
Deze gids geeft praktische informatie over de school en informatie over het onderwijs wat wij 
geven. Waar staan we voor en waarom doen we de dingen zoals we ze doen.  
 
Niet alle vragen zullen met deze gids beantwoord worden maar we nodigen iedereen uit om voor 
meer informatie contact op te nemen met de schoolleiding, teamleden en/of leden van de MR en OR.   
De contactgegevens van alle betrokkenen en van instanties die school en ouders ondersteunen vindt 
u achterin deze schoolgids.  
  
Om een indruk te krijgen van de school kunt u ook onze website bekijken. Daar vindt u nog meer 
informatie en tevens een fotoalbum met foto’s van de verschillende activiteiten die gedurende het 
schooljaar op onze school plaatsvinden. De website van onze school is www.pwabeusichem.nl. 
 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Directeur, team en MR  
OBS Prins Willem Alexander 
Beusichem 

http://www.pwabeusichem.nl/
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Onze school 
                                 

Naam en contactgegevens 
OBS Prins Willem Alexander 
De Wielstraat 6 
4112 JT Beusichem     
Telefoon : 0345-501600  
Website  : www.pwabeusichem.nl 
E-mail   : info@pwabeusichem.nl 
 

Openbare Basisschool 
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat wij open staan voor alle kinderen van welke 
godsdienst of met welke levensbeschouwing dan ook. Elk kind is van harte welkom en er vindt geen 
uitsluiting plaats op basis van geloof, cultuur of maatschappelijke positie van de ouders. Centraal 
staat het respect voor elkaars verschillende levensovertuigingen. 
 

Ligging en gebouw 
De openbare basisschool Prins Willem Alexander is de enige basisschool in Beusichem. Van onze 
leerlingen komt 90 % uit het dorp zelf, de overige 10 % komt uit de omliggende dorpen. 
De school ligt midden in de woonwijk naast voorzieningen zoals een kinderdagverblijf, medisch 
centrum en sportfaciliteiten. 
 
Het gebouw waar de school in is gehuisvest heeft ook een gymnastiekzaal. In 2015-2016 is het 
schoolgebouw volledig gerenoveerd. Het is ruim en licht opgezet met een hedendaagse en moderne 
inrichting.  De school heeft 12 lokalen geclusterd rond drie gemeenschappelijke ruimtes welke wij 
pleinen noemen.  Deze pleinen worden gebruikt als  extra werkruimte voor  diverse lessen. Ook 
werken leerlingen regelmatig zelfstandig of in kleine groepjes op de pleinen. 
Bij de lokalen van de onderbouw bevindt zich een speellokaal dat gebruikt wordt voor 
bewegingsonderwijs voor de onderbouwgroepen en voor drama- en danslessen aan leerlingen van 
alle groepen.  
 
Tegelijk met de renovatie van het gebouw is ook het schoolplein volledig vernieuwd. De school 
beschikt nu over een “groen” plein wat de kinderen niet alleen uitdaagt tot spelen maar ook tot 
ontdekken en ontmoeten. We pretenderen dan ook “de mooiste speelplek van Nederland” te 
hebben. 

 

http://www.pwabeusichem.nl/
mailto:info@pwabeusichem.nl
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Grootte van de school 
We starten elk schooljaar met tussen de 260 en 270 leerlingen. Gedurende het schooljaar groeit dit 
aantal tot in de 290 leerlingen.  
Aan het begin van het schooljaar zijn deze leerlingen verdeeld over 10 groepen, waar gedurende het 
schooljaar een 11de groep aan toe wordt gevoegd. Deze laatste groep vangt de instroom van de 
vierjarigen op.  
 

Bestuur 
Onze school valt onder Stichting BasisBuren. De stichting heeft een Raad van Toezicht.  
De algehele verantwoordelijkheid ligt bij de directeur-bestuurder de heer M. van der Pol. 
Contactgegevens:   
 
BasisBuren 
Erichemseweg 2 
4116 GC Buren 
Tel: 0344-691177 
www.basisburen.nl 
info@basisburen.nl 
 

Managementteam 
Het managementteam van de school wordt gevormd door: 
Directeur   : Ellen Atkinson 
Intern Begeleider  : Anneke Spoon  
Coördinator bovenbouw : Lea Wammes 
Coördinator middenbouw : Juup Jacobs 
Coördinator onderbouw : Kim van der Burg 
 

Functies binnen de school 
Management   : Ellen Atkinson is de directeur van de school.  
Leerlingenzorg  : Anneke Spoon coördineert als  intern begeleider de leerlingenzorg  
      voor alle groepen. Zij adviseert en ondersteunt het team in alle 

  facetten van de zorg voor de leerlingen en bewaakt mede de  
  kwaliteit van het onderwijs. 

Coördinator bovenbouw : Lea Wammes. Naast haar lesgevende taak in groep 8 vervult zij ook 
  de taak van coördinator voor de bovenbouw (groepen 5 t/m 8). 

Coördinator middenbouw : Juup Jacobs. Naast haar lesgevende taak in groep 3 vervult zij ook de  
      taak van coördinator voor de middenbouw (groepen 3 en 4). 
Coördinator onderbouw           : Kim van der Burg. Naast haar lesgevende taak in groep 1/2 vervult  
                                                             zij ook de taak van coördinator voor de onderbouw (groepen 1  

   en 2). 
Coördinator plusprogramma : Lea Wammes. Zij coördineert het plusprogramma en de plusklas 

   binnen de school en adviseert en ondersteunt leerkrachten hierin. 
ICT-coördinator  : Michel Zirkzee. Naast zijn lesgevende taak in groep 7 vervult hij ook  
        de taak van ICT-coördinator voor onze school. 
Interne vertrouwenspersoon : Juup Jacobs is de interne vertrouwenspersoon en daarmee  het 

   eerste aanspreekpunt voor zorgen over schoolse situaties:  
   bijvoorbeeld (cyber)pesten, intimidatie, roddelen, discriminatie,  

http://www.basisburen.nl/
mailto:info@basisburen.nl
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   agressie, enz. De interne contactpersoon is een laagdrempelig 
   aanspreekpunt op school en werkt bij een zorgmelding indien  
   gewenst samen met de externe vertrouwenspersonen van de GGD,  
   Mariëlle Hornstra. 

Leerkrachten    : De school telt dit schooljaar 18 leerkrachten die parttime of fulltime  
        lesgeven aan een groep. 
Onderwijsassistente   : Sommige leerlingen krijgen extra hulp welke wordt bekostigd 

    vanuit het samenwerkingsverband. Deze hulp kan geboden worden  
    door een onderwijsassistent. 

 
 

Groepsindeling 
Gedurende het schooljaar 2016-217 kent de school 11 groepen. 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep Naam leerkracht Dagen 
1/2a Petra van den Brink 

Kim van den Burg 
Wisselend Petra en Kim  

ma - di  
wo – do 
vr 

1/2b Diana van Dillen 
Wilma Verweij 

ma – vr  
di - wo - do  

1/2c Wordt in de 2de helft van 
het schooljaar ingevuld 

 

3a Juup Jacobs 
 

ma t/m  vr  

3b Ellen Verweij 
Diana van Dillen 

ma – di – do - vr 
wo 

4 Lidy Boerakker 
Susanne de Ruiter 

Ma – di - do -vr 
Wo 

5a Eva de Kam ma t/m  vr 
6a Nicole van Nunen 

Arnica Winkelman 
Ma – di 
Wo – do - vr 

6b/7b Karin Tibben 
Daniëlle Laponder 

Ma – di – wo 
Do – vr 

7a Michel Zirkzee ma t/m vr 
8a Lea Wammes 

Marlon van Ommeren 
ma – di – wo – do 
do –vr 

Plus 
klas 

Lea Wammes 7/8 
Ellen Atkinson 5/6 

do middag 
ma middag 
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Ons Onderwijs 
 
Waar de school voor staat 

Op onze school draait alles om het kind. 
Met ons onderwijs houden we rekening met en komen we tegemoet aan de verschillen tussen de 
kinderen. Door onderwijs te bieden dat aansluit bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen 
halen we het beste in hen naar boven. 
 
Onze missie: 
Wij zijn een school met kwalitatief goed, boeiend en passend onderwijs voor alle kinderen in 
Beusichem en omgeving. 
 
Onze visie: 
Wij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot sociale, zelfstandige mensen, die mede 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. We zorgen ervoor dat kinderen zich gezien voelen 
en dat ze komen tot een persoonlijke groei en een passend niveau in de schoolse vaardigheden. We 
hebben daarbij hoge verwachtingen. 
 
We laten ons hierbij leiden door vier kernwaarden: 

Ontwikkeling en groei 
Diversiteit 
Samen 
Nieuwsgierigheid 

 
We maken kinderen en medewerkers verantwoordelijk  voor hun eigen leerproces,  dagen  ze uit en  
houden ze nieuwsgierig  om te willen leren.  We stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te 
halen. We creëren een leeromgeving waarin we van en met elkaar leren. We bieden onderwijs op 
maat en houden rekening met verschillen in leren. We sluiten met de inhoud aan bij de omgeving en 
de belevingswereld van de kinderen. Bij dit alles spelen ook ouders een belangrijke rol. 
 

Ons motto luidt:      “samen elke dag een beetje beter” 
 
 

Onze manier van werken 
Wie door de school loopt kan een goede indruk krijgen van onze manier van werken. We zijn trots 
op de open cultuur die in het gebouw te herkennen is. 
 
De kinderen zijn op onze school ingedeeld in leeftijdsgroepen. Meestal zitten de kinderen vanaf 
groep 3 t/m 8 in dezelfde jaargroep. Enkele groepen vormen een combinatiegroep van twee 
leeftijdsgroepen. 
De groepen 1 en 2 worden gemengd, zodat jongste kleuters kunnen leren van het voorbeeldgedrag 
van de oudste kleuters. 
 
In de jaargroepen wordt zowel klassikaal als in kleine groepjes les gegeven.  
De instructie bij de basisvakken taal, lezen en rekenen wordt op drie niveaus gegeven. 
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Voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben worden aparte onderwijsprogramma’s opgesteld. 
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die meer uitdaging nodig hebben kunnen drie keer per jaar een 
periode van 8 weken meedraaien in een plusklas. 
 
Bij het vak wereldoriëntatie werken we vanuit 
de gedachte van Meervoudige Intelligentie. We 
willen hiermee de lesstof beter aan laten 
sluiten bij de talenten en interesses van de 
kinderen. De leerkracht krijgt hierbij steeds 
meer de rol van begeleider/coach. Tijdens 
deze zogenaamde MI-lessen wordt veel 
groeps- doorbrekend gewerkt. 
 
We stimuleren het zelfstandig werken en het 
samenwerken.  
De pleinen (gemeenschappelijke ruimtes) 
worden hiervoor gebruikt. Kinderen werken 
veelvuldig in groepjes of individueel op 1 van de pleinen.  
 
De deuren van de lokalen staan vaak open. De vele raampartijen zorgen voor openheid en 
transparantie in de school.  

 
 

Instructie op meerdere niveaus 
Op onze school wordt de instructie en de oefenstof bij de vakken taal, technisch lezen en rekenen op 
verschillende niveaus aangeboden. We komen hiermee tegemoet aan de individuele verschillen 
tussen de leerlingen. 
 
Bij TAAL krijgen de leerlingen de lesstof aangeboden volgens drie verschillende aanpakken: 
      De zonaanpak is voor kinderen die meer aan kunnen dan de gemiddelde basisstof. Zij kunnen 
vaak zonder of met een korte instructie aan het werk. Deze kinderen krijgen naast hun “gewone” 
werk, leerstof aangeboden die hen meer uitdaagt en meer van hen vraagt. 
      De maanaanpak is voor kinderen die de instructie van de leerkracht  nodig hebben. Zij maken de 
basisstof van de methodes. 
      De steraanpak is voor kinderen die vaak extra hulp nodig hebben. Zij krijgen na de 
basisinstructie, verlengde instructie van de leerkracht. 
  
Bij REKENEN werken we met de drie ster-niveaus volgens de rekenmethode.  
      Het middelste niveau (2 ster)is de basisstof waarbinnen de hele groep werkt. Binnen dit niveau 
wordt instructie gegeven volgens dezelfde werkwijze als bij de maanaanpak van taal. 
      Kinderen voor wie het 2-ster niveau te hoog of te laag is gegrepen krijgen  rekenonderwijs in 
respectievelijk het 1- of 3 sterniveau (vergelijkbaar met de zon- en steraanpak bij taal). 
 
Bij TECHNISCH LEZEN wordt de drie niveau-indeling van de methode Lekker Lezen  
gehanteerd. 
 

 
 



Schoolgids 2016-2017 
OBS Prins Willem Alexander - Beusichem 

8 

 

Meervoudige Intelligentie 
Mensen leren op verschillende manieren en daar houden wij op onze school rekening mee.  We gaan 
uit van 8 verschillende intelligenties (manieren van leren) en gebruiken de werkwijze Vier-keer-
wijzer om de lesstof gevarieerd mee aan te bieden. 
 
We willen kinderen stimuleren om te leren, leergierig te zijn en gemotiveerd om de wereld om zich 
heen te ontdekken. Maar dan wel op hun eigen manier. 
  
8  Intelligenties 
De één wil voelen en bewegen of uitproberen.  
Een ander moet het voor zich zien, weer een ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de 
muziek start, als er een ritme te ontdekken valt. Het ene kind wil samen en de ander juist alleen 
leren.   
 
Ieder mens beschikt over al de acht intelligenties (talenten). Sommige intelligenties zijn sterker 
ontwikkeld dan de anderen. Door een kind aan te spreken op zijn beter ontwikkelde intelligentie is 
het gemotiveerder en leert beter en sneller.  

 
Bij het project reptielen maken we 
kennis met levende dieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vier-keer-wijzer 
Wij hanteren de Vier-keer-wijzer methode bij het vak wereldoriëntatie. Deze methode is 
gebaseerd op de 8 intelligenties. Al vanaf 2006 heeft het team de Vier-keer-wijzer methode 
op onze school ontwikkeld. Inmiddels werken we al vele jaren volwaardig met deze 
werkwijze waardoor we in september 2013 het certificaat “Vier-keer-wijzer-school” hebben 
gekregen.  
 
De werkwijze 
De groepen 3 t/m 8 starten iedere drie of vier weken een nieuw project op het gebied van 
wereldoriëntatie. Tijdens deze projecten wordt thematisch gewerkt met één geschiedenis-, 
aardrijkskunde – of natuuronderwerp (bijvoorbeeld het bos,  de Romeinen of de Arabische wereld). 



Schoolgids 2016-2017 
OBS Prins Willem Alexander - Beusichem 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Themamuur behorende bij het project “ Naar de dokter” 
 
Tijdens de projecten geeft de leerkracht minimaal één keer per week zijn/haar theorieles: vertelt 
een verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek, verhaalt 
zijn belevenissen, geeft instructie enz. 
 
Twee maal per week hebben de kinderen de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun 
eigen intelligenties (talenten) het thema verder te onderzoeken en te ervaren.  De kinderen werken 
dan met de MI-kaarten of met de kieswijzers.  
 
De thema’s in de groepen 3 zijn gekoppeld aan de thema’s van “Veilig leren lezen”. In de groepen 1 
en 2 is meervoudige intelligentie geïntegreerd in het totale thematische onderwijsaanbod. 
  
Voor meer informatie over deze manier van werken verwijzen we u naar de website van de school , 
www.pwabeusichem.nl, en naar de website www.4xwijzer.nl. 
 

Werkwijze bij de kleuters 
De lesstof bij de kleuters wordt zoveel mogelijk  spelenderwijs aangeboden. Op deze jonge leeftijd 
kunnen de ontwikkelingen per kind nog aardig uiteenlopen. De kleuters krijgen in thema’s van 6 
weken lesstof aangeboden waarbij gewerkt wordt aan doelen die in deze eerste twee schooljaren 
gehaald moeten worden om vervolgens in groep 3 aan het onderwijs deel te kunnen nemen.   
 
In groep 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Schatkist, ondersteund door lesmateriaal uit diverse 
bronnen. De methode werkt met projecten van zes weken, waarbinnen activiteiten en werkjes rond 
een bepaald thema worden aangeboden, gericht op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
Hierbij wordt ook gekeken dat de verschillende intelligenties afwisselend en voldoende worden 
aangesproken bij het aanbod van de werkjes. 
 
Tijdens de speel- en werklessen kiezen de kinderen m.b.v. het planbord met welke activiteit ze aan 
de slag gaan. De leerkracht geeft zowel in de grote kring als in de kleine kring instructie over 
specifieke lesstof. 
Elke ochtend en middag zijn er speel-werklessen en gaan de kinderen ook naar buiten om te spelen. 

http://www.pwabeusichem.nl/
http://www.4xwijzer.nl/
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Wekelijks krijgen de groepen een uur bewegingsonderwijs om de motoriek te helpen ontwikkelen. 
Al vanaf groep 1 worden de vorderingen van de kinderen getoetst met Cito-toetsen en m.b.v. het 
volgsysteem KIJK. 
 

Plusprogramma en Plusklas 
We houden rekening met verschillen in leren tussen kinderen. Sommige kinderen hebben er baat bij 
om naast de gewone lesstof extra uitdaging te krijgen. Dit bieden we aan met een plusprogramma en 
met de plusklas. 
 
Vermoedens 
Er kan aanleiding zijn voor de leerkracht en/of ouders om te denken dat een kind mogelijk 
(hoog)begaafd is en meer uitdaging nodig heeft.  
Deze vermoedens worden gebaseerd op: 
- informatie uit signaleringslijsten vanuit het  Digitaal Handelingsprotocol Hoog-   
  begaafdheid (DHH) welke door de leerkrachten  over alle leerlingen in groep 1,   3 en 5 worden  
  ingevuld; 
- informatie van ouders; 
- hoge scores bij de CITO toetsen niveau 1 of  1+) en bij de methode gebonden toetsen  (goed tot 
  zeer goed); 
-informatie uit observatie in de klas. 
 
Signalering 
Als een leerling gesignaleerd is, wordt met behulp van het DHH verder gekeken wat de leerling 
nodig heeft. In deze gevallen kan er voor gekozen worden om de diagnostische fase van het protocol 
te doorlopen. 
Is er voldoende aanleiding om wel door te gaan dan volgt de leerkracht de diagnostische fase. Deze 
leidt tot een eindconclusie en daar waar gewenst een plan van aanpak voor de leerling.  
Ouders en de intern begeleider worden door de leerkracht in dit hele proces betrokken. 
 
Plusprogramma 
Het plan van aanpak zal o.a. een plusprogramma inhouden. Dit houdt in dat de leerling naast de 
reguliere lesstof tijd en ruimte krijgen voor extra  
verdiepings- en verrijkingsstof.  
Leerlingen die voor het plusprogramma in aanmerking komen werken in kleine groepjes aan de 
extra lesstof. Na instructie van de leerkracht kunnen de kinderen voornamelijk zelfstandig met het 
groepje aan het werk. Er is een aanbod voor taal, rekenen en wereldoriëntatie.  
 
Plusklas 
Naast het plusprogramma bieden we de mogelijkheid voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 om 
gedurende het jaar voor één of meer periodes van 8 weken een middag per week te werken volgens 
een aangepast programma in een plusklas. Deze plusklas biedt onderwijs op maat voor leerlingen 
die behoefte hebben aan een andere uitdaging dan ze in een reguliere onderwijsgroep krijgen. De 
rest van de week volgt deze leerling lessen in de eigen groep. 
De beleidsnotitie met alle informatie over  de plusklas is te vinden op onze website. 
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Schoolplan 2015-2019 
Elke vier jaar maakt de school een nieuw meerjarenplan, een zogeheten schoolplan. In dit 
schoolplan staan de doelen die we over vier jaar willen bereiken en hoe we daar de komende jaren 
aan willen werken. Het schoolplan volgt het strategisch meerjaren beleidsplan van de Stichting 
BasisBuren en is school specifiek uitgewerkt. Voor het samenstellen van de inhoud van het 
schoolplan wordt gebruikt gemaakt van interne en externe informatie over onze school. Deze 
informatie wordt verkregen vanuit o.a. team, bestuur, inspectie, ouders en leerlingen. Met behulp 
van vragenlijsten, rapportages en zelfevaluatie wordt gekeken op welke punten we het onderwijs 
kunnen verbeteren en nog beter aan kunnen sluiten bij de visie van de school. 
Verder leest u in het schoolplan alle benodigde informatie over onze school.  
Het huidige schoolplan  is gepubliceerd op onze website en kan als PDF document worden 
opgevraagd bij de schoolleiding. Jaarlijks wordt het geëvalueerd en bijgesteld. 
 

Schooljaarplan 2016-2017 
Vanuit het Schoolplan worden elk jaar de doelen verder uitgewerkt die we ons als school stellen om 
aan onze opdracht te voldoen. Dit schooljaar hebben we een werkwijze ontwikkeld om het 
schooljaarplan tot een levend document te maken met als doel ons op koers te houden van de 
doelstellingen die we gesteld hebben. Hierbij zijn alle doelen vanuit het schooljaarplan 
ondergebracht onder de drie strategische opdrachten die het bestuur ons gesteld heeft: de basis op 
orde, een professionele organisatie en talentontwikkeling. Deze drie opdrachten met de doelen voor 
dit schooljaar zijn in de personeelskamer visueel gemaakt. Bij alles wat we doen op school wordt de  
verbinding gezocht met deze doelen.  
Het schooljaarplan is terug te vinden in de backwardsmapping van het schoolplan. Ook de drie 
strategische opdrachten met de doelen zijn op de website te vinden en kunnen als PDF documenten 
worden opgevraagd bij de schoolleiding. 
 

Methodes 
Op onze school werken we met methodes bij de verschillende vakken. 
-Schatkist 
Bij de kleuters wordt gewerkt met de methode Schatkist. Met deze methode wordt  
binnen thema’s gericht gewerkt aan de brede ontwikkeling van kleuters. De methode wordt 
aangevuld met extra activiteiten om ook het rekenen voldoende aan bod te laten komen. 
De methode wordt tevens aangevuld met thema’s zoals Sint en Kerst. 
Schatkist sluit aan bij de methode Veilig Leren Lezen waarmee in groep 3 wordt gewerkt. 
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-Veilig Leren Lezen 
Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- én taalonderwijs. Met Veilig leren lezen 
kunnen leerlingen al snel nieuwe woorden lezen met de letters die ze hebben geleerd. Verder is er 
veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen.  
-Taal Actief (editie 3) 
Met Taal Actief wordt gewerkt in de groepen 4 t/m 8. De methode bestaat uit een leerlijn taal en een 
leerlijn spelling. Binnen de leerlijn  
taal komen de volgende onderdelen aan bod: 
-woordenschat 
-taal verkennen 
-spreken en luisteren 
-schrijven 
De methode werkt met differentiatie in niveaus. 
-Lekker Lezen 
Lekker Lezen is de methode welke wij inzetten voor het voortgezet technisch lezen in groep 4 t/m 8. 
Met deze lesmethode lezen alle kinderen op hun eigen AVI-niveau.  
-Nieuwsbegrip 
In de groepen 4 t/m 8 wordt bij begrijpend lezen gewerkt met de methode Nieuwsbegrip XL.  Groep 
4 start na de kerstvakantie met deze methode. 
Nieuwsbegrip is een methode waarbij leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de 
teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch 
te leren lezen. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te lezen. Vijf leesstrategieën worden 
herhaald geoefend.  
-Pennenstreken en Zwart op Wit 
Voor het schrijfonderwijs maken wij gebruik van de volgende methodes. 
In groep 3  de methode Pennenstreken. Deze methode sluit volledig aan op Veilig Leren Lezen. 
In de groepen 4, 5 en 6 de methode Zwart op wit. Ook deze methode sluit aan bij de methodes van 
groep 3 zodat er een doorgaande lijn is in het schrijfonderwijs. 
In groep 7 maken we gebruik van de schrijfmethode Pennenstreken om het technisch schrijven van 
de leerlingen te ondersteunen. 
-Wereld in Getallen (editie 4) 
Met deze rekenmethode werken we in de groepen 3 t/m 8. De kinderen leren met deze methode 
inzicht verwerven en vaardigheden oefenen. De methode werkt met differentiatie in niveaus. 
-Vier-keer-Wijzer (Meervoudige Intelligentie) 
De groepen 3 t/m 8 werken bij Wereldoriëntatie volgens de werkwijze Vier- 
keer-Wijzer. Dit is een organisatiemodel waarbij  gebruik gemaakt wordt van de theorie van 
professor Howard Gardner rond meervoudige intelligentie en waarbij uitgegaan wordt van de  drie 
basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. 
Ook techniek en burgerschap komen tijdens de lessen wereldoriëntatie aan bod. 
Elders in deze schoolgids en op onze website www.pwabeusichem.nl staat uitgebreide informatie 
wat de werkwijze inhoudt en worden de 8 intelligenties van Gardner toegelicht. 
-Blits Studievaardigheden 
In de groepen 7 en 8 wordt gewerkt met de methode Blits Studievaardigheden. De methode kent 
vier onderdelen van studievaardigheden: studieteksten, informatiebronnen, kaarten en schema’s, 
tabellen en grafieken. Met deze methode leren de kinderen ook studerend lezen.  
-Groove.me 
De groepen 7 en 8 krijgen Engelse les met behulp van de methode Groove.me. Dit is een digibord 
lesmethode waarbij muziek (bekende popsongs en eigentijdse muziek) de basis vormt voor alle 
lessen.  

http://www.pwabeusichem.nl/


Schoolgids 2016-2017 
OBS Prins Willem Alexander - Beusichem 

13 

 

In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen 
alle vaardigheden aan bod. 
-Soemokaarten 
Soemokaarten zijn kaarten die een systematische, preventieve ondersteuning bieden voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. 
-Verkeer 
Voor het verkeersonderwijs maken we gebruik van het lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland: 
groep 1, 2 en 3 Rondje verkeer 
groep 4l Stap Vooruit 
groep 5 en 6 Op Voeten en Fietsen 
groep 7 en 8 Jeugd Verkeerskranten een  
-Creatieve vakken 
In de groepen 5 t/m 8 zetten we Crea-anders van Vier-keer-Wijzer in. Deze methode sluit aan bij de 
projecten wereldoriëntatie en laat meerdere technieken van tekenen en handvaardigheid aan bod 
komen. Daarnaast worden in de groepen 3 t/m 8 crea-lessen gegeven vanuit Handvaardig ,  
Beeldvaardig, Tekenvaardig en Uit de kunst. 
-Moet je doen 
Dans-, muziek- en dramalessen worden gegeven vanuit de methode Moet je doen. 
-Planmatig bewegingsonderwijs 
Deze methode wordt ingezet voor de gymnastieklessen. 
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Computers 
De computers op onze school werken binnen een netwerk Actanet. Dit netwerk wordt door een 
extern bedrijf onderhouden. Het voordeel van dit netwerk is dat op afstand software geïnstalleerd 
kan worden, problemen opgelost kunnen worden etc.  
In alle groepen werken de kinderen met computers in de klas.  
Dit schooljaar straten we met het werken met Snappets als pilot in twee groepen. Verderop wordt 
toegelicht wat dit inhoudt. 
 
Bij de kleuters wordt niet alleen geoefend met de muis maar zijn er ook oefenprogramma’s vanuit 
de methode Schatkist.  
Vanaf groep 3 zijn in elke klas minstens drie computers aanwezig. In de centrale hal staan 8 
computers die door de midden- en bovenbouw groepen gebruikt worden. 
De computers bij de klassen worden o.a. gebruikt als aanvulling op de taal/lees- en rekenmethodes. 
Per leerjaar heeft elke methode software programma’s waarmee de kinderen meerdere keren per 
week zelfstandig de lesstof kunnen oefenen. 
Tijdens de werklessen van wereldoriëntatie worden computers en laptops ingezet om informatie op 
te zoeken en verslagen te maken.  
In de groepen 1/2  hangt een touchscreen. Deze kan ingezet worden tijdens klassikale instructie, het 
bekijken van school-tv filmpjes, maar ook voor kleine groepjes kinderen om er mee te werken. 
Vanaf groep 3 hebben alle groepen een digitaal schoolbord in het lokaal. Dit wordt veel gebruikt 
tijdens de instructie bij de lessen. Uitzendingen van school-tv kunnen in de klassen op het digitale 
schoolbord bekeken worden. 
Al onze computers zijn aangesloten op het netwerk, zodat leerlingen gebruik kunnen maken van het 
internet. 
 
Snappets  
Dit schooljaar zijn we gestart met de inzet van Snappet in de groepen 6/7 en 7. Door het werken 
met Snappet kunnen we het onderwijs nog meer kindgericht (adaptief) aanbieden waardoor de 
kinderen resultaten krijgen die passen bij hun individuele niveau. 
 
Snappet is het gebruik van tablets in de klas waarop de kinderen de lesstof verwerken. Elke leerling 
heeft een eigen tablet. De leerkracht geeft zoals gewoonlijk eerst de lesinstructie. De kinderen 
verwerken de lesstof daarna niet meer in het schrift maar direct op de tablet. 
De Snappet is een interactieve vervanging voor de werkboeken en de schriften maar sluit gewoon 
aan op de methodes die we op school gebruiken. Wetenschappelijk is bewezen dat met deze manier 
van onderwijs geven betere resultaten worden geboekt. 
 
Het voordeel van het werken met Snappet is dat kinderen direct feedback krijgen op de gemaakte 
opgaven. Het kind ziet zo meteen of hij/zij de opgave goed gedaan heeft. Is het fout dan kan het kind 
de opdracht direct verbeteren? Het systeem voegt vervolgens meer oefenstof toe op het niveau van 
het kind.  
Een ander voordeel is dat de leerkracht via de computer live kan meekijken  op het zogenoemde 
“dashboard” om te zien hoe de opdrachten  worden gemaakt door de kinderen. De leerkracht heeft 
op allerlei manieren een overzicht hoe de kinderen de lesstof hebben gemaakt. Dit kan per opdracht 
zijn, per vak, per dag, per periode etc. Er zijn overzichten per kind, per groep, per vak en zelfs per 
opdracht. De leerkracht heeft zo meteen inzicht welke kinderen bij welke lesstof nog verlengde 
instructie nodig heeft of op welke onderdelen de groep als geheel nog extra instructie nodig heeft. 
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Het werken met de tablet heeft als consequentie dat er minder met de hand geschreven wordt. Om 
te zorgen dat het handschrift van de kinderen op peil blijft krijgen deze groepen weer extra oefening 
in het schrijven. Ook worden er nog steeds  taaloefeningen in het schrift gegeven. 
 
Snappet is  zeker geen vervanging van de leerkracht. Het is een hulpmiddel om het onderwijs 
adaptiever te maken. Het helpt ook om meer inzicht te krijgen in de vorderingen van de kinderen en 
wat ze aan gerichte instructie nodig hebben. De rol van de leerkracht in de klas blijft cruciaal. 
 
De tablets worden alleen gebruikt voor de verwerking van de lesstof. Op de andere tijden werken de 
kinderen gewoon als vanouds met andere materialen. Gemiddeld zal een kind dan ook niet meer 
dan 2 uur per dag op een tablet  werken en dit is verdeeld over de dag. 
 
De tablet wordt alleen gebruikt voor het onderwijs. De kinderen verwerken er hun lesstof op.  
Er kunnen geen spelletjes op de tablet worden gespeeld. Het kan ook ingezet worden voor  Wereld 
Oriëntatie, waarbij de kinderen informatie zoeken op het internet. Dit gebeurt onder toezicht van de 
leerkracht en alleen wanneer deze via het systeem de toegang voor de kinderen open zet.  
 
We gebruiken dit schooljaar om Snappet als een pilot in te zetten in deze twee groepen. Als de 
ervaringen goed zijn zullen we dit verder doorzetten naar andere groepen. De mogelijkheid bestaat 
dat we in het volgende schooljaar dan vanaf groep 5 t/m 8 de Snappets in gaan voeren.  
 
Extra activiteiten tijdens of na schooltijd 
De PWA neemt ook deel aan allerlei activiteiten die buiten het reguliere onderwijsprogramma 
vallen. Deze activiteiten voegen vaak iets toe aan het onderwijs op het gebied van sport, kennis of 
vooral ook samen iets vieren/beleven. 
De activiteiten die binnen schooltijd vallen zijn voor alle kinderen verplicht. 
Wij doen mee aan de volgende activiteiten: 

  
- Schoolvoetbaltoernooi; 
- schoolreisjes (groepen 1 t/m 7); 
- schoolkamp (groep 8); 
- excursies (incidenteel); 
- uitstapjes naar het theater (of theater  
         op school); 
- schaatsen (bij geschikte weers-  
         omstandigheden); 
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- schoolfeest; 
- Koningsfeest;                   
- nationaal schoolontbijt;                         
- Sinterklaasfeest;                                                      
- Kerstdiner; 
- De Blazersbende 
- Avondvierdaagse. 

In samenwerking met kinderopvang SKLM wordt dit schooljaar gekeken of en hoe we ook na 
schooltijd een aanbod aan vooral culturele activiteiten aan kunnen bieden waar kinderen vanuit 
Beusichem en omgeving gebruik van kunnen maken.        

      

 

                                           

 

Kwaliteit 

Kwaliteit gaat over de mate waarin de school slaagt haar doelen met de leerlingen te bereiken. De 
indruk bestaat, met name door publicaties in de media, dat kwaliteit alleen is af te lezen aan de 
toetsresultaten. Met toetsen worden vaak alleen de cognitieve prestaties gemeten, terwijl er 
ontwikkeling op veel meer gebieden is waar te nemen. Daarom beslaan onze doelen niet alleen de 
cognitieve maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 
 

Kwaliteitszorg 
Om te zorgen dat we onze doelen halen, stellen wij ons permanent kritisch en lerend op. Ons motto 
is: ‘iedere dag samen een beetje beter’. De plek waar onze waarnemingen en verbeteracties 
samenkomen zijn in de bordsessies onder- en bovenbouw en in de teamvergaderingen. Daarnaast 
analyseren wij twee keer per jaar op schoolniveau  diepgaand onze resultaten en werken wij met 
kwaliteitskaarten. Dit zijn documenten waarin we vastleggen wat we doen en hoe we het doen. 
Kwaliteitskaarten helpen ons om  systematisch en doelgericht te werken aan de verbetering van het 
onderwijs en te zorgen voor een doorgaande lijn in de school. 
Deze documenten worden planmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld, zodat een doorlopende 
kwaliteitszorg gewaarborgd wordt. 
 

Leerresultaten 
Wij maken gebruik van toetsen uit de methoden, van het Cito-leerlingvolgsysteem (LVS) en van de 
observatie-instrumenten KIJK! (groep 1 en 2) en Zien! (groep 3 t/m 8) om de resultaten van de 
leerlingen te meten en te analyseren.  Dit geldt zowel voor de cognitieve als voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling.  
Het LVS geeft een duidelijk beeld van de voortgang van een leerling, maar ook van het niveau van 
een klas en van de hele school. Vanaf eind groep 1 worden bij de leerlingen twee keer per jaar de 
Citotoetsen afgenomen. Samen met de methode gebonden toetsen en de observaties van de 
leerkracht, krijgen we een goed beeld in  hoeverre de leerlingen de leerstof  beheersen. Aanvullend 
kan dan gekeken worden wie op welke onderdelen eventueel extra oefening of uitleg behoeft. 
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Advies voortgezet onderwijs 
In groep 8 vormen de gegevens van het LVS in combinatie met de observaties van de  
leerkracht de basis voor het advies voortgezet onderwijs (VO). Dit advies betreft het niveau  
waarvan verwacht wordt dat de leerling het VO met succes kan afronden. Ouders kiezen vervolgens 
zelf de VO-school waar hun kind het beste past. 
Het VO-advies wordt gegeven, voordat de leerlingen de Cito-eindtoets maken. De uitslag van de 
eindtoets is daarna meestal nog een bevestiging van het advies dat school al heeft gegeven. 
Naast een individueel VO-advies, geven de resultaten van de eindtoets ons een beeld van het 
gemiddelde niveau van onze leerlingen in vergelijking met leerlingen van andere vergelijkbare 
basisscholen. Onze school laat op de eindtoets jaarlijks een  score zien, die boven het landelijk 
gemiddelde ligt. 
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februari  2013 41 537 534,7 
februari  2014 45 536,7 534,4 

april 2015 37 535,2 534,8 

april 2016 39 540 534,5 

 

Rapporten 

Drie keer per schooljaar, in november in maart, en in juni/juli, krijgen de kinderen het rapport mee 
waarin de resultaten staan vermeld. We maken in het rapport een onderscheid tussen resultaten 
van methode gebonden toetsen en resultaten vanuit het LVS (de Cito-toetsen). De methode 
gebonden toetsen meten of de leerling de stof, die in de weken voorafgaand is aangeboden, 
beheerst, terwijl de Cito-toetsen de vorderingen op de lange termijn meten in vergelijking met 
leeftijdsgenootjes.  

Leerlingendossiers 
Het leerlingendossier is digitaal en staat in ParnasSys. Dat is een administratiesysteem voor het 
onderwijs. In de leerlingendossiers staan onder meer: notities van observaties op school en/of 
speciale onderzoeken, notities van gesprekken met u, , de toets- en rapportgegevens en de plannen 
voor extra hulp aan uw kind. De dossiers zijn vertrouwelijk.  Ouders hebben het recht om het 
dossier van hun kind in te zien na een afspraak met de schoolleider. 
Het kan zijn dat de school het dossier van uw kind of onderdelen hieruit, aan derden wil laten zien. 
Dit kan alleen als u als ouder/verzorger daarvoor toestemming hebt gegeven. De leerkracht vraagt 
dit in een gesprek en/of per mail aan u. 
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Onderwijskundig rapport 
Kinderen die de school verlaten krijgen een onderwijskundig rapport mee. Daarin staat volgens 
welke methoden er is gewerkt en hoe ver het kind is gevorderd. 

 Het onderwijskundig rapport wordt aan de nieuwe school gestuurd of meegegeven aan de ouders 
met de bedoeling dat zij het overhandigen aan de groepsleerkracht op de nieuwe school. 

 

Groep 8  
Het onderwijs en de activiteiten in groep 8 zijn gericht op de overgang naar het voortgezet 
onderwijs. Tegenwoordig is de eindtoets voor alle kinderen verplicht en wordt jaarlijks in april 
afgenomen. De overgang naar het VO ziet er chronologisch in tijd er als volgt uit: 
- de voorlichting aan de kinderen en een informatieavond voor de ouders in november door de  
   groepsleerkracht; 
- afname aanvullend onderzoek (NIO) bij leerlingen die hier voor in aanmerking komen; 
-schooladvies aan ouders en kind in februari door de groepsleerkracht; 
- open dagen VO in januari / februari; 
- de  leerlingen bezoeken de open lesmiddag  van de scholen voor voortgezet onderwijs; 
- inleveren van schooladviesformulieren op school in maart; 
- inleveren onderwijskundig rapport bij  school voor VO in combinatie en aanmelding van de  
   leerlingen door de ouders; 
- afname CITO-eindtoets half april; 
- ontvangst toets uitslagen door ouders half mei; 
- project weekje VO in de klas. 
- bericht van toelating aan de ouders door de ontvangende school; 
 
Onze school heeft de afgelopen jaren deelgenomen aan de NIO. De NIO is een intelligentietest die in 
de eerste plaats ontwikkeld is om behulpzaam te zijn bij een juiste keuze van het niveau van 
voortgezet onderwijs voor groep 8 van het basisonderwijs. De toets wordt niet bij alle leerlingen in 
groep 8 afgenomen, maar alleen als diepgaandere onderbouwing van de schoolkeuze nodig is. 
Afhankelijk van de regionale afspraken ligt het in de bedoeling dat ook dit schooljaar de PWA weer 
deelneemt aan de NIO. 
 

Uitstroom naar het VO 
In juli 2016 hebben 39 leerlingen van groep 8 onze school verlaten om door te stromen naar het VO. 
Hier volgt een overzicht van de  
uitstroom naar de verschillende niveaus in het VO: 
VWO en/of HAVO   23 leerlingen 
VMBO    16 leerlingen 
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Zorg voor leerlingen 

Intake nieuwe leerlingen 

Ouders die hun kind aan willen melden bij onze school kunnen hiervoor een afspraak maken met de 
schoolleider. Wij vragen ouders om hun kinderen aan te melden rond de leeftijd van drie jaar. 
Tijdens het intakegesprek geeft de schoolleider informatie over de school en stelt zij vragen over het 
kind. Als uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, is het van belang dat u dit al in het eerste 
gesprek aangeeft. Als het aanmeldingsformulier is ingeleverd kan het kind worden ingeschreven.  

Rond de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden krijgen de ouders een uitgebreide vragenlijst toegestuurd 
om in te vullen. Deze vragenlijst is bedoeld om in kaart te brengen waar het kind op dat moment in 
zijn/haar ontwikkeling staat. Dit is voor ons waardevolle informatie.   

In de vier weken, voordat uw kind vier jaar wordt, mag het 6 ochtenden komen wennen. Kinderen 
die meteen na de zomervakantie vier jaar worden krijgen een uitnodiging voor het wisseluurtje in 
juni/juli om kennis te komen maken met de groep en met de leerkracht. Deze kinderen komen niet 
wennen voor de zomervakantie.                  

Vanaf de vierde verjaardag mag het kind naar school. Een uitzondering kan gelden voor  kinderen 
die in mei, juni of juli vier jaar worden. We kijken dan naar de groepsgroottes van de kleutergroepen 
op dat moment. Zijn de groepen groot dan laten we deze kinderen na de zomervakantie instromen.  

 

Zorgprofiel PWA                                           

Wij willen tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van kinderen uit Beusichem. De PWA is de 
enige school in het dorp. Dit heeft consequenties voor onze visie op leerlingenzorg. Ons 
uitgangspunt is aan zoveel mogelijk kinderen uit het dorp het onderwijs te bieden dat zij nodig 
hebben. Het belang van kinderen, ouders én leerkrachten wordt hierbij zorgvuldig gewogen. Dit 
gebeurt bij de aanmelding van kinderen én gedurende hun schoolloopbaan op onze school.  

In ons onderwijs en dus ook in de leerlingenzorg, willen wij ‘denken in mogelijkheden’. Wij werken 
vanuit de visie van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent dat wij: 

- kijken naar onderwijsbehoeften van leerlingen (wat heeft het kind nodig?); 

- kijken naar de wisselwerking van het kind met zijn of haar omgeving; 

- rekening houden met wat de leerkracht nodig heeft om passend onderwijs te kunnen 
bieden; 

- zowel naar bevorderende als naar belemmerende factoren kijken bij het realiseren van de 
goede aanpak (kind, groep, leerkracht, school, ouders); 

- samenwerken met ouders en externe begeleiders om een effectieve aanpak te realiseren; 

- zo hoog mogelijke doelen proberen te realiseren met het kind; 

- systematisch, in stappen en transparant werken. Dit wil zeggen dat er een duidelijke interne 
zorgstructuur is, dat onze stappen navolgbaar zijn en goed geregistreerd worden. De 
stappen liggen vast in de kwaliteitskaart interne zorgstructuur van de PWA. In de evaluatie 
en borging speelt het registratiesysteem ParnasSys een belangrijke rol. 
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De visie, dat de school onderwijs wil bieden aan zoveel mogelijk kinderen uit het dorp, betekent niet 
dat wij aan álle specifieke onderwijsbehoeften van kinderen tegemoet kunnen komen. Er zijn 
grenzen. Deze grenzen worden bepaald door: 

- de complexiteit en intensiteit van de onderwijszorg dat nodig is (gradatie); 

- de mate van zelfstandigheid en  
zelfredzaamheid van het kind; 

- de mogelijkheden van de ouders om te ondersteunen/samen te werken met de school; 

- de veiligheid en het welbevinden van  
het kind, van de groep en van de leerkracht; 

- het ontwikkelingsperspectief dat wij de leerling kunnen bieden; 

- de kennis en kunde van het team. 

In de praktijk betekent dit helaas dat wij voor sommige kinderen een andere passende 
onderwijsplek moeten zoeken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld niet in alle gevallen tegemoet komen aan 
de onderwijsbehoeften van kinderen met een verstandelijke of een zintuigelijke handicap en aan de 
behoeften van kinderen met ernstige gedragsproblemen. 

Voor alle kinderen heeft de PWA een zorgplicht. Dit betekent dat wij altijd met ouders op zoek gaan 
naar mogelijkheden en naar de beste onderwijsplek. In gevallen waarbij er twijfels zijn over de 
mogelijkheden van de PWA, wordt aan de leerkrachten, aan de intern begeleider en eventuele 
externe deskundigen om advies gevraagd door de schoolleiding. In alle gevallen neemt de 
schoolleider het uiteindelijke besluit tot plaatsing/niet plaatsing. 

Passend Onderwijs (BePO)  
De schoolbesturen van het primair onderwijs in de 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.  
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, Nederbetuwe en Tiel.  Bij elkaar zo’n duizend  leerkrachten  verzorgen samen passend 
onderwijs voor ca. 15.000 leerlingen in het primair onderwijs. 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 basisschool De PWA hoort bij schoolbestuur 
‘BasisBuren’ en is aangesloten bij BePO. 
 
 

Ondersteuningsprofiel PWA 
In het kader van passend onderwijs beschikt onze school over een schoolondersteuningsprofiel 
waarin wordt beschreven over welke mogelijkheden de school beschikt om passend onderwijs aan 
de leerlingen te bieden. 
Dit volledige tekst van het schoolondersteuningsprofiel is op school in te zien en staat op de 
website: www.swvbepo.nl 
Onze school biedt aan alle leerlingen de  basisondersteuning. Deze bestaat uit onderwijs op drie 
niveaus binnen het reguliere programma: 
- het basisaanbod; we noemen dit vaak de maan-aanpak. 
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- het intensieve aanbod(met o.a. verlengde instructie, extra leertijd, extra oefenstof, etc.). We noemen    
  dit vaak de ster-aanpak. 
- verdiept aanbod (voor leerlingen die méér aankunnen); we noemen dit vaak de zon-aanpak. 

Soms krijgen leerlingen een verdergaande aanpassing: 
- het plusprogramma, waaronder eventuele deelname aan de plusklas 
- een eigenleerlijn op één of meerdere vakgebieden. 
 

In geval van aanpassingen wordt nauw overleg gevoerd met ouders. Als de school de (eind)doelen 
voor een leerling aanpast, wordt dit altijd op papier gezet in de vorm van een 
ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit omvat een plan van aanpak voor het komend half jaar en 
informatie over de verwachte uitstroom van de leerling. In deze gevallen wordt minimaal twee keer 
per jaar met de ouders gesproken en geëvalueerd. De leerkracht stelt het ontwikkelingsperspectief 
op, samen met de intern begeleider.  
Wanneer de basisondersteuning ontoereikend is, werken wij intensief samen met onze partners uit 
het samenwerkingsverband om extra ondersteuning te bieden Een leerling kan dan tijdelijk extra 
ondersteuning krijgen vanuit het samenwerkingsverband BePo. In een enkel geval is een kind beter 
op zijn plek op een andere, gespecialiseerde school voor speciaal (basis)onderwijs. Dan gaan wij, in 
nauwe samenwerking met de ouders en BePo, op zoek naar een passende onderwijsplek. 
 

Samenwerking met ouders  
Ouders zijn voor ons partners. Tijdens de reguliere contactmomenten wordt u door de leerkracht 
geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind. Eventuele zorgen worden met u gedeeld. Als het 
nodig is om uitgebreider te bespreken wat uw kind nodig heeft, kan een leerlingbespreking 
georganiseerd worden. Hierbij is meestal ook de intern begeleider aanwezig, die overzicht heeft 
over mogelijkheden voor hulp in en buiten de school. De school kan de hulp van het 
samenwerkingsverband BePO inschakelen: het BePO Plusteam of andere externe deskundigen, 
bijvoorbeeld de GGD: schoolarts, schoolverpleegkundige, logopedist of het jeugdpreventie- netwerk 
van de regio (STIB). 
 

Intern begeleider (IB) 
De PWA heeft een intern begeleider, die er mede voor zorgt, dat begeleiding voor leerkrachten, 
groepen en kinderen wordt geregeld. Samen met de schoolleider let de intern begeleider op de 
kwaliteit van het onderwijs in de groep en assisteert de leerkracht in het verbeteren/aanpassen van 
het onderwijs de groep of voor individuele kinderen. De intern begeleider observeert in de groep, 
analyseert de vorderingen van de leerlingen en heeft minimaal drie keer per jaar een 
groepsbespreking met de leerkracht. Als er sprake is van zorg, is de intern begeleider de 
aangewezen persoon om leerkracht en ouders te adviseren over mogelijkheden voor meer 
ondersteuning in of buiten school. De intern begeleider is drie dagen per week op school en 
bereikbaar voor vragen/informatie. De leerkracht is altijd uw eerste aanspreekpunt, als het gaat om 
uw kind. 

 
BePO Plusteam             
Extra ondersteuning van BePO is erop gericht de leerling met specifieke onderwijsbehoeften in een 
zo vroeg mogelijk stadium hulp te geven in een reguliere basisschool. Het samenwerkingsverband 
bundelt de beschikbare expertise in het ‘BePO) plusteam’. Het plusteam helpt de intern begeleider 
en de leerkracht bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling en het 
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geven van extra ondersteuning. Ouders worden nauw betrokken bij de inzet van het BePO plusteam 
en geven toestemming voor een dergelijk traject. 

De vaste contactpersoon van de school is plusconsulent. Hij kent onze school en is de eerst 
aangewezene om met ouders en school mee te denken. De plusconsulent wordt door de intern 
begeleider ingeschakeld. Wanneer de vraagstelling inhoudelijk complex is, kan de plusconsulent de 
hulp inroepen van een themaspecialist. 
Deze levert diepgaande inhoudelijke deskundigheid over de onderwijsbehoeften van de leerling en 
de daarmee samenhangende extra ondersteuningsmaatregelen. BePO heeft specialisten op het 
gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling/gedrag en leren. 

Soms is een enkel advies van de plusconsulent of een themaspecialist voldoende om weer verder te 
kunnen. Soms is langdurige extra ondersteuning nodig in de vorm van een plusarrangement. De 
school vraagt dan voor de leerling budget en/of hulp aan en stelt doelen wat daarmee bereikt kan 
worden. Ook in deze gevallen is er een ontwikkelingsperspectief (OPP), dat minimaal twee keer per 
jaar met de ouders wordt geëvalueerd. Het plusarrangement wordt begeleid door een 
themaspecialist, die meedenkt met school en ouders over een goede inzet van de ondersteuning en 
in een enkel geval ook zelf met de leerling werkt.  

Dyslexie                                                               

Het beleid op de PWA is gericht op het voorkomen, dan wel terugdringen van ernstige lees- en 
spellingsproblemen. Wij werken preventief aan goed taal/lees- onderwijs en proberen ernstige lees- 
en spellingsproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen. Vervolgens passen wij ons 
taal-/leesonderwijs aan, zodat grote achterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. Ons beleid 
is gebaseerd op het landelijk ‘Protocol leesproblemen en dyslexie’.    

Als sprake is van hardnekkige en/of ernstige problemen werken wij samen met externe 
specialisten, waaronder het dyslexieloket van BePO (pilot in het schooljaar 2016-2017). Deze 
samenwerking is erop gericht om kinderen zoveel mogelijk interne en externe ondersteuning te 
bieden bij lezen en/of spelling en ouders te adviseren of een onderzoek naar dyslexie zinvol kan 
zijn. De intern begeleider kan hierover meer informatie geven. 

Als dyslexie is vastgesteld (dyslexieverklaring), stemmen wij onze instructie, de oefeningen, de 
materialen en de toets procedures hierop af. Van kinderen, waarbij dyslexie is vastgesteld, 
bespreekt de leerkracht aan het begin van het schooljaar met kind en ouders het plan van aanpak. 

Externe hulp                                            

Wanneer de school onvoldoende hulp kan bieden, schakelen wij externe deskundigen in. De 
hulpvragen kunnen divers zijn: nadere diagnostiek, consultatie en/of begeleiding door externen, 
gericht op leerkracht en/of leerling. In eerste instantie doen wij een beroep op deskundige collega’s 
binnen ons samenwerkingsverband BePO.  Als school hebben we dan ook  te maken met vele 
externe organisaties die ons kunnen ondersteunen of zorg  van ons over kunnen nemen. Uiteraard 
worden ouders altijd betrokken als externen worden ingeschakeld. Doorgaans wordt de hulp aan de 
leerling door de eigen leerkracht gegeven. Slechts in beperkte gevallen kan het voorkomen dat een 
kind onder schooltijd ondersteuning krijgt van externen (bijvoorbeeld RT). Wij willen namelijk niet 
dat kinderen lessen missen. Voor begeleiding onder schooltijd moet de schoolleider daaromaltijd 
toestemming verlenen. Ouders die zelf voor hun kind externe begeleiding zoeken moeten dit altijd 
buiten schooltijd regelen. 
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Doublure                                                            

Het ligt in de verwachting dat kinderen in ongeveer 8 jaar tijd de basisschool doorlopen. Soms kan 
het zijn dat een kind erbij gebaat is om een schooljaar opnieuw te doen. Een doublure is alleen 
zinvol als redelijkerwijs verwacht mag worden dat er een verbetering optreedt in de ontwikkeling 
van het kind. Bijvoorbeeld dat achterstanden worden weggewerkt, er een betere basis komt voor de 
toekomst en het kind de verdere schoolperiode goed kan doorlopen.  Alle ontwikkelingsgebieden 
worden bij de beslissing betrokken, cognitieve, sociaal-emotionele en motorische aspecten spelen 
hierbij een rol. School, ouders én het kind zijn nauw betrokken bij het proces om te komen tot een 
beslissing; wel of niet doubleren. De uiteindelijke beslissing ligt bij de schoolleider.  

Pestprotocol 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen en zich veilig voelen op 
school. We hebben echter niet de illusie dat pestgedrag volledig uitgebannen kan worden. Daarom 
werken wij met een pestprotocol.  
Doel van het protocol is dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige 
omgeving. Het protocol is op school in te zien. Door regels en afspraken zichtbaar te maken in de 
klas en op de voordeuren, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties 
voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Tijdens de lessen sociaal-emotionele 
ontwikkeling komen onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak 
van ruzies etc. aan de orde.    We hanteren de volgende regels: 
- we willen kinderen leren om zelf conflicten   op te lossen; 
- we willen kinderen leren dat ze mede verantwoordelijk zijn om pestproblemen bij  de leerkracht  
   aan te kaarten en zo te helpen  komen tot een oplossing; 
- ouders, leerkrachten en leerlingen lossen het  probleem gezamenlijk op. 
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Jeugdgezondheidszorg  

 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland Zuid 
de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ 
werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, logopedisten en een psycholoog.  
 
Logopedische screening groep 1 
Alle kinderen worden door de logopediste gezien als ze 5 jaar zijn. De ouders van de betreffende 
kleuters krijgen van te voren bericht. De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het 
mondgedrag en of het kind goed hoort en luistert. Na dit onderzoek informeert de logopedist de 
ouders en de leerkracht over het resultaat en of verdere logopedische hulp gewenst is.  
 
Gezondheidsonderzoeken  
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.  
De doktersassistente kijkt of het kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Het kind hoeft zich voor 
het onderzoek niet uit te kleden. 
 
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen met  
de leerkracht. Ouders krijgen een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen en de 
folder 'Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op de basisschool'.  
 
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te 
bereiden. Ouders kunnen op eigen verzoek bij de screening aanwezig zijn, maar moeten hier dan 
zelf een afspraak voor maken via het planbureau: (0344) 69 87 45 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00 
uur) of via planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.  
De doktersassistente controleert alle 7-8 jarige kinderen op lengte en gewicht. Ook hiervan krijgen 
ouders bericht als hun kind aan de beurt is. 
 
Spreekuur op school 
Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind extra aandacht nodig heeft, 
ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de 
jeugdverpleegkundige. Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het 
bespreken van vragen en zorgen. 
 
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder 
vragen heeft, twijfelt of het kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak 
maken kan via (0344) 69 87 45 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur) of via 
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt plaats op school. 
 
Vaccinaties 
In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar wordt, ontvangt het kind automatisch een oproep voor twee 
prikken (vaccinaties): één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode 
Hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker (HPV).  

mailto:planningjgz@ggd.regiorivierenland.nl
mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is een van de kernpartners van de Centra voor Jeugd 
en Gezin (CJG) in Rivierenland. Ook bij een CJG kunt u terecht voor vragen rondom opvoeden en 
opgroeien. Zie voor meer informatie en het aanbod van het CJG in uw gemeente 
www.cjgrivierenland.nl. Ouders, opvoeders en jongeren kunnen ook via  
info@cjgrivierenland.nl en via (088) 001 77 00 hun vragen stellen.  
  
Vertrouwenspersoon 
Op onze school is Juup Jacobs de interne  vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is het eerste 
aanspreekpunt voor zorgen over schoolse situaties: bijvoorbeeld (cyber)pesten, intimidatie, 
roddelen, discriminatie, agressie, enz. De interne contactpersoon is een laagdrempelig 
aanspreekpunt op school en werkt bij een zorgmelding zo nodig samen met de coördinator van de 
externe vertrouwenspersonen van de GGD, Mariëlle Hornstra. 
 
Informatie 
Heeft u een vraag, wilt u advies, een afspraak maken of meer informatie over de 
jeugdgezondheidszorg? Neemt u dan contact op met de GGD. De afdeling JGZ is bereikbaar op 
maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur: (0344) 69 87 45 of via 
jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. 
 
Op de website www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u meer informatie over de dienstverlening van de 
GGD en vindt u folders over opvoeden en opgroeien. 
 
GGD Gelderland Zuid, vestiging Tiel 
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG  TIEL 
(0344) 69 87 00 
Postadres: Postbus 1120, 6501 BC  NIJMEGEN 
 

 

STIB 
Stib is het gebiedsteam voor inwoners van de gemeente Buren. Hier kunt u terecht met vragen, 
zorgen of ideeën over zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien. 
Stib bestaat uit een aantal medewerkers van de gemeente en een aantal medewerkers van MEE, 
Mozaïek, STMR, en Welzijn Buren: 
 
Soms hebben leerlingen problemen die niet alleen met leren te maken hebben, maar een andere 
oorzaak hebben. Om na te gaan welke hulp kinderen precies nodig hebben is het dan nodig andere 
deskundigen in te schakelen. Leerlingen kunnen dan bij STIB aangemeld worden. Binnen STIB kan 
in overleg nagegaan worden welke hulp nodig is, wie die hulp kan geven en hoe een kind aangemeld 
moet worden voor hulpverlening. 
Ouders worden op de hoogte gesteld als leerlingen worden aangemeld bij STIB. 
 

 
 
 
 

http://www.cjgrivierenland.nl/
mailto:jgz@ggd.regiorivierenland.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.meegeldersepoort.nl/
http://www.mozaiekwelzijn.nl/
http://www.stmr.nl/
http://www.welzijnburen.nl/
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Meldcode AMK 
De meldcode is een stappen plan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
Een meldcode is bedoeld voor professionals. Zij zijn verplicht deze te gebruiken als ze vermoedens 
van mishandeling hebben. Het stappenplan omvat 5 stappen:    

1. In kaart brengen van de signalen; 
2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld; 
3. Gesprek met ouder(s)/verzorger(s); 
4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling; 
5. Beslissen: hulp organiseren of melden. 

De volledige tekst van de meldcode is in te zien op school. 

 

 
 

Ouders 
 
Leren doen we samen 
Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Het is daarom 
belangrijk dat ouders en school weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Samen met de MR 
worden activiteiten ontwikkeld om de samenwerking tussen school en ouders te verbeteren. 
Van ouders die hun kind op onze school aanmelden verwachten wij dat ze het beleid van de school 
respecteren. Ouders mogen van school  verwachten dat we alles doen om de ontwikkeling van het 
kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
Er zijn vele momenten waarop we ouders betrekken bij ons onderwijs. Ze worden hier genoemd. 
 

Oudergesprekken 

Gedurende het schooljaar vinden meerdere oudergesprekken plaats. Deze gesprekken hebben als 
doel dat ouders en school elkaar informeren over de ontwikkeling van het kind. 
- Startgesprekken 
Aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd om in het startgesprek de leerkracht te 
informeren over hun kind. Ouders kennen hun kind als geen ander en kunnen de “nieuwe” 
leerkracht van waardevolle informatie voorzien. Tevens krijgen ouders en leerkracht zo de 
gelegenheid met elkaar kennis te maken. 
- Rapportgesprekken. 
Het eerste en tweede rapport wordt gevolgd door een zogenaamd 10-minuten gesprek. Tijdens dit 
gesprek bespreekt de leerkracht de vorderingen van het kind op dat moment. 
-Adviesgesprekken 
In februari vindt het adviesgesprek plaats voor kinderen in groep 8. De leerkracht vertelt dan aan 
ouders en kind samen welk advies de school geeft voor het verwachte niveau van de  
leerling in het VO. 
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-Gesprekken tussendoor 
Als er behoefte is dan kunnen zowel leerkracht als ouders het initiatief nemen om op elk moment 
met elkaar in gesprek  te gaan over de ontwikkeling van het kind. Als het nodig is, is ook de intern 
adviseur bij dit gesprek aanwezig. 
-Startgesprekken groep 1 
Ook met ouders van kinderen die instromen in groep 1 worden startgesprekken gehouden. Deze 
vinden plaats ong. drie weken nadat het kind op school is gestart. Tijdens dit gesprek kunnen de 
eerste ervaringen tussen leerkracht en ouders uitgewisseld worden en aanvullende vragen gesteld 
worden. 
 

Informatie naar ouders 
Het is belangrijk dat ouders zo goed mogelijk geïnformeerd worden over het onderwijs op school. 
-Inloopavond 
Na ongeveer 4 weken wordt in alle groepen een inloopavond georganiseerd. De ouders krijgen de 
informatie over de groep van te voren op papier. Tijdens deze avond, waarop zowel ouders als 
kinderen welkom zijn, vertellen vooral de kinderen over de gang van zaken op school en laten zij de 
school, de klas, de boeken, het spelmateriaal e.d. aan hun ouders zien. 
-Nieuwsbrief 
Aan het begin van elke maand wordt de nieuwsbrief op onze website geplaatst. In de nieuwsbrief 
staan de activiteiten voor de maand die komt en staan nieuwtjes en praktische zaken die met 
groepen of die met de hele school te maken hebben. 
Vanaf het moment dat onze nieuwe website in de lucht is zullen alle nieuwsitems direct op de site 
worden geplaatste, waarmee de maandelijkse nieuwsbrief komt te vervallen. 
-Website 
De website van school www.pwabeusichem.nl staat vol informatie die voor onze nieuwe ouders en 
nieuwe ouders van belang is. 
Het ligt in de lijn van de verwachting dat in de eerste maanden van dit schooljaar de website wordt 
vernieuwd. 
-E-mail 
Veel communicatie verloopt via de e-mail. Het e-mailadres van school is info@pwabeusichem.nl. 
Leerkrachten sturen ouders in elk geval 1x per twee weken een mail waarin zij vertellen wat er in 
de groep aan de orde is. Daarnaast kunnen leerkrachten ook met individuele ouders mailen met 
vragen of informatie over het kind, de lesstof of de activiteiten in de groep. 
De directeur informeert ouders via e-mail over algemene zaken. 
-Informatieavonden 
Jaarlijks worden voor ouders en belangstellenden wisselende informatie avonden verzorgd.  Tijdens 
deze avonden kunnen onderwerpen aan bod komen over bijvoorbeeld de schoolontwikkeling, de 
onderwijsinhoud of  toelichting bij activiteiten die worden georganiseerd. 
-Jaarplanning 
In de jaarplanning staan voor het gehele schooljaar de data van activiteiten, oudergesprekken, 
vakantie- en studiedagen etc. De jaarplanning wordt aan het begin van het schooljaar op de website 
geplaatst. 
 

Gescheiden ouders 
Wij vinden dat we als school en ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van 
hun kind. Daarom willen wij ook in die gevallen waarbij ouders gescheiden zijn toch met beide 
ouders samen de gesprekken voeren over de ontwikkeling van hun kind. Via e-mail kunnen beide 

http://www.pwabeusichem.nl/
mailto:info@pwabeusichem.nl
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ouders de informatie van school ontvangen. We gaan er ook van uit dat ouders onderling informatie 
aan elkaar doorgeven over het kind. 
 

Medezeggenschapsraad (mr) 
Onze school heeft een medezeggenschapsraad. Deze mr bestaat uit 2 geledingen: 
- vertegenwoordigers van d e ouders, 
U kunt zich verkiesbaar stellen voor de mr. De mr overlegt met de schoolleider over belangrijke 
schoolzaken, zoals de tussenschoolse opvang, de groepsindeling en het schoolplan. 
Instemmingsrecht 
De oudergeleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor ouders van wezenlijk belang zijn, 
zoals bijvoorbeeld schooltijden en tussenschoolse opvang. Deze geleding heeft het recht een 
voorstel vanuit het ouderbelang aan te nemen of af te wijzen. 
Datzelfde geldt voor de personeelsgeleding, als het gaat over personeelsbelangen. 
Adviesrecht 
De mr wordt in een aantal gevallen gevraagd advies uit te brengen over plannen van de school. 
De zaken waarop het instemmings- en adviesrecht van toepassing zijn liggen vast in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen. 
Op de website wordt gepubliceerd wie er in de mr zitting hebben. Ook kunt u daar de agenda en de 
notulen van de mr-vergaderingen lezen. 
 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) 
Naast de medezeggenschapsraad van de school is ook een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad opgericht voor alle scholen die onder BasisBuren vallen. 
Vertegenwoordigers van de gmr behartigen de belangen van alle scholen. In de gmr worden vooral 
school- overstijgende zaken besproken. 
 

Ouderraad (or) 
De ouderraad kent alleen vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad beheert het schoolfonds 
dat wordt gevuld met vrijwillige ouderbijdragen waaruit activiteiten voor de kinderen worden 
betaald. Voorbeelden zijn: Sinterklaasfeest, Kerstviering en het schoolfeest.  
De ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw tijdens de jaarvergadering van de or vastgesteld. Voor dit 
schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 22 per kind. Ook al is deze bijdrage vrijwillig, toch hopen 
wij dat ouders de bijdrage zullen betalen. Zonder deze bijdrage kunnen de activiteiten voor de 
kinderen niet georganiseerd worden. 
De ouderraad heeft een aantal werkgroepen gevormd om de activiteiten te begeleiden. Deze 
werkgroepen bestaan uit een aantal ouderraadsleden en een aantal teamleden. Iedere ouder kan 
zich verkiesbaar stellen voor de ouderraad. 
Op onze website wordt gepubliceerd wie er in de ouderraad zitten. Ook kunt u daar de agenda en de 
notulen van de or-vergadering lezen. 
 

Contactouders 
Voor elke groep is één van de ouders de contactouder. Deze ouder fungeert als tussenpersoon 
tussen de leerkracht en de ouders van de groep. Zij/hij regelt de ouderhulp voor activiteiten binnen 
de groep, zoals bijv. het begeleiden van kinderen naar buitenschoolse activiteiten.  
De contactouder krijgt de e-mailadressen en de telefoonnummers van de ouders van de groep. 
Ouders die hun gegevens niet aan de contactouder willen geven kunnen dit aan het begin van het 
schooljaar bij de directeur kenbaar maken. 
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Hulpouders 
Ons onderwijs zou er anders uitzien als we geen hulpouders kenden. Hulpouders zijn niet meer uit 
onze school weg te denken. Gedurende het schooljaar hebben wij regelmatig de hulp van u als ouder 
nodig. Wij nodigen alle ouders daarom van harte uit om ons  te helpen! 
 

Leerlinglijsten voor ouders 
Jaarlijks ontvangen wij vele verzoeken van ouders om leerlinglijsten te krijgen waarop de 
adresgegevens van de leerlingen uit de betreffende groep staan. Met instemming van de 
oudergeleding van de MR stellen wij deze lijsten voor ouders ter beschikking in de groepen 1/2 en 
in groep 3.  Bij de aanmelding van het kind op de school worden ouders gevraagd toestemming te 
verlenen om de adresgegevens van hun kind op deze leerling lijst te plaatsen. Indien ouders  
daarvoor geen toestemming verlenen dan worden de gegevens van hun kind van de lijst gehaald. 
Alleen ouders van kinderen die op de lijst staan krijgen vervolgens de lijst toegestuurd. 

 
 
 

Belangrijk om te weten 
 

Schoolregels 
Om de zaken in en buiten het gebouw zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we met elkaar een 
aantal afspraken gemaakt. Afspraken, oftewel schoolregels, worden aan het begin van het schooljaar 
met alle kinderen besproken en in de nieuwsbrief met ouders gedeeld. Ook hangen de schoolregels 
in de school en bespreken de leerkrachten deze door het jaar heen tijdens d lessen e sociaal-
emotionele ontwikkeling.  
De schoolregels zijn als volgt verwoord: 
 
Op onze school zorgen we er voor dat iedereen zich fijn voelt  
- iedereen telt mee, iedereen hoort erbij; 
- we helpen elkaar als we verdrietig zijn; 
- een ruzie praten we uit; 
- we vinden iedereen even belangrijk; 
- we gaan respectvol met elkaar om, ook op sociale media. 
 
Op onze school gaan we zuinig om met de spullen  
- we ruimen samen alles netjes op; 
- we gaan zorgvuldig met alle spullen om; 
- we delen met elkaar en vragen het eerst als we iets willen lenen. 
 
Op onze school hebben we respect voor elkaar. 
- we luisteren naar elkaar; 
- we houden rekening met elkaar; 
- iedereen mag zijn zoals hij/zij is;  
- we zijn beleefd naar elkaar en noemen elkaar bij de naam. 
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Op onze school zorgen we voor rust en veiligheid. 
- we zorgen voor rust in de school en in de klas; 
- we komen op tijd op school; 
- mobiele telefoons (van kinderen) staan onder schooltijd (8.30 – 15.00) uit;   
- ouders geven kinderen de ruimte op het  plein, honden en sigaretten laten we buiten de poort;  
- ouders zorgen voor verkeersveiligheid  rond de school. 
 
Voor het goed gebruik van het schoolplein gelden de volgende afspraken voor iedereen die het plein 
betreed: 
1. Je mag op beide pleinen spelen. 
2. Het schoolplein is om te spelen. Dus op het schoolplein loop je naast je fiets, ook na schooltijd.  
3. Fietsen worden in de rekken geplaatst. Op het grote plein ga je met de fiets door het  zijhek  
    het plein op en af. 
4. Op de berg wordt gespeeld, we duwen en trekken elkaar niet van de berg af. 
5. Er kunnen max. 5 kinderen tegelijk op de schommel. 
6. Voetballen mag alleen op het speelveldje bij de goaltjes. Gebruik alleen een kleine  bal. Op de voordeur  
    van de school hangt het rooster voor het voetballen. Als er een  bal over het hek gaat eerst aan de  
    pleinwacht vragen of je hem mag halen. 
7.Je gaat naar de juf of meester op het plein als: 
    - je problemen hebt met een ander; 
    - je naar het toilet wilt; 
    - je de school in wilt; 
    - je ergens aan twijfelt. 
8. Probeer ruzie te voorkomen en ga anders direct naar de juf of  meester op het schoolplein.  
9. Voor schooltijd en tijdens de pauze blijf je altijd op het plein en niet buiten de hekken.  
10.Het hek van het grote plein gaat ’s middags om 12.45 open. Tot die tijd mogen  alleen de kinderen die  
      overblijven op het plein zijn. Is het hek nog niet open dan  wacht je met de fiets bij het zijhek bij de  
      gymingang. Het hek van het kleine plein  gaat om 12.50 uur open. 
11.Tijdens de pauze, gooi je je afval in de daarvoor bestemde afvalbak. 
12.Bij regen ga je pas naar binnen als een juf of meester dit zegt. 
13.Bij twijfel bepaalt de juf of meester op het plein de regel(s). 
14.Na schooltijd mag je op het plein spelen, maar help je mee om het plein en de speeltoestellen goed en  
     schoon te houden..  
15.We zorgen er samen voor dat het schoolplein er netjes uit blijft zien. 
16.Tijdens het overblijven kunnen de overblijfmedewerkers de regels aanpassen.  
     Vanaf 12.45 gelden dan weer de gewone pleinregels. 

 

Verlofregeling 
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. 
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven.  
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, kan in bepaalde 
gevallen een uitzondering worden gemaakt. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan 
hieronder beschreven. 
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Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, 
bestaat er recht op verlof. 
 
Op vakantie onder schooltijd 
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als 
uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het 
beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de schoolleider eenmaal per schooljaar uw kind 
vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie  
kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet 
een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de 
verlofperiode van de  
betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: 
- in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag tenminste  
   acht weken van tevoren bij de schoolleider  worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom  
   dat niet mogelijk was; 
- het verlof mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 
- het verlof mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 
                                                                                                             
Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden. 
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de 
leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht 
worden aan: 
- een verhuizing van het gezin; 
- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten; 
- ernstige ziekte van eerst- of tweedegraads familieleden (het aantal  verlofdagen worden  
  bepaald in overleg met de schoolleider en/of de leerplichtambtenaar); 
- overlijden van eerste- of tweedegraad familieleden; 
- viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-,   50- of  
  60-jarig (huwelijks)jubileum van eerste- of  tweedegraads familieleden. 
 
De volgende situaties zijn geen andere gewichtige omstandigheden: 
- familiebezoek in het buitenland; 
- vakantie in een goedkope periode of in  verband met een speciale aanbieding; 
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan; 
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; 
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen  uit het gezin al of nog vrij zijn; 
Hoe dient u een aanvraag in? 
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de schoolleider van 
de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de 
directeur van de school. 
De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 
schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 
10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de 
woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de 
directeur te hebben gehoord. 
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Niet eens met het besluit 
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt 
u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft 
genomen.  
Bij de gemeente kan men u daar meer over vertellen. 
                                                                                                                                 
Ongeoorloofd verzuim 
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt 
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te 
melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. 
 

Klachtenregeling 
Met een klacht gaat u doorgaans naar de betrokken leerkracht of de directeur. In de meeste gevallen 
kunnen we die gezamenlijk oplossen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u een officiële klacht 
indienen.  
 
Als uw kind zich op school niet veilig voelt. 
Het is heel belangrijk dat onze school een veilige plek is waar uw kind met plezier naar toe gaat. 
Krijgt uw kind te maken met pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie,  
agressie of geweld? Dan moet dit direct stoppen! Bespreek dit altijd zo snel mogelijk met de 
leerkracht of de directie. Onze school heeft ook een vertrouwenspersoon en is aangesloten bij een 
klachtencommissie.  
 
Wat kan de interne vertrouwenspersoon voor u doen? 
Uw kind voelt zich niet veilig op school. Misschien sprak u al met de leerkracht hierover maar is er 
niets veranderd en spreekt u liever met iemand anders binnen de school. Dit kan met Juup Jacobs, 
onze interne vertrouwenspersoon. Zij is er speciaal voor u en luistert, geeft informatie en probeert 
samen met u tot een oplossing te komen. De interne vertrouwenspersoon kan u ook doorverwijzen 
naar onze externe vertrouwenspersoon. 
 
Wat kan de externe vertrouwenspersoon voor u doen? 
Onze school heeft een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Voelt uw kind zich niet veilig op 
school en komt u er op school niet uit of praat u liever met iemand buiten school? Dan kunt u zelf 
contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze   geeft informatie en advies en 
begeleidt u bij het wegnemen van het probleem. Als u aangifte wilt doen of een klacht wilt indienen 
bij de landelijke klachtencommissie, dan helpt de externe vertrouwenspersoon daarbij. Voor onze 
school wordt de externe vertrouwenspersoon geleverd door GGD Rivierenland. Voor een afspraak 
belt u met (0344) 69 87 07 en vraagt u naar Mariëlle Hornstra, externe vertrouwenspersoon. 
 
Vertrouwensinspecteur van het onderwijs 
Landelijk is er een vertrouwensinspecteur van het onderwijs ingesteld. Voor advies kunt u 
rechtstreeks contact opnemen via 0900 - 111 31 11. 
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Sponsorbeleid 
Er zijn op dit moment geen wettelijke regels voor de sponsoring van scholen. Bedrijven mogen van 
ons wel geld of materialen beschikbaar stellen. Geldschieters mogen echter geen invloed uitoefenen 
op de inhoud van ons onderwijs. Bovendien mag in lesmateriaal geen reclame voorkomen.  
  

 

Praktische zaken 
 

Schooltijden       
Alle groepen hebben dezelfde schooltijden en deze zijn als volgt: 
- op maandag, dinsdag en donderdag: 
   ’s ochtends  8.30 – 12.00 uur  
   ’s middags 13.00 – 15.00 uur 
- op woensdag van: 8.30 – 12.30 uur 
- op vrijdag van : 
   ’s ochtends van 8.30 tot 12 uur 
   ’s middags zijn alle groepen vrij 
    
Voor de groepen 1 en 2 staan de deuren 10 minuten voor tijd open. Ouders mogen mee de school in. 
Als om 8.25 uur en 12.55 uur de bel gaat, worden de ouders gevraagd de school te verlaten. 
 
Voor de groepen 3 t/m 8 gaat 5 minuten voor schooltijd de eerste bel. De kinderen gaan dan naar 
binnen. Bij de tweede bel die om 8.30 en 13.00 uur gaat kunnen de lessen dan meteen beginnen. 
 

 
Vakantierooster en studiedagen 2016 - 2017 

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaarkalender 
Op de website zijn in de agenda de dat terug te vinden van activiteiten, vieringen, contactdagen voor 
ouders etc. www.pwabeusichem.nl. 
 

Vakanties Periode 

Herfstvakantie 17-10 t/m 21-10 

Kerstvakantie 26-12 t/m 06-01 

Studiedag PWA 27-.01 

voorjaarsvakantie 27-02 t/m 03-03 

Pasen 14-04 t/m 17-04 

Aprilvakantie 24-04  t/m 28-04 

Bevrijdingsdag 05-05. 

Studiedag BB 24-05. 

Hemelvaart 25-05 t/m 26-05 

Pinksteren 05-.06 

http://www.pwabeusichem.nl/
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Gymrooster 
 

Maandag 
 

Groep 3A 
Groep 3 B 
Groep 5 
Groep 6A 
Groep 6B/7B 
 

Dinsdag Groep 4 
Groep 7A 
Groep 8 
 

Woensdag  
 

Donderdag Groep 3B 
Groep 4 
Groep 5 
Groep 6A 
Groep 7A 
Groep 8 

Vrijdag Groep 3A 
Groep 6B/7B 
 

 
 

Eten, drinken en traktaties 
De ochtendpauze is van 10.00 – 10.15 uur. Voor deze pauze hebben de kinderen de 
gelegenheid iets te eten en/of te drinken. We willen kinderen en ouders stimuleren om 
bewust met het eten en de verpakkingen om te gaan.  
Onze school is een Schoolgruiten school.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit betekent dat we met elkaar hebben afgesproken dat op elke donderdag en vrijdag de kinderen 
voor in de ochtendpauze als  
hapje alleen iets van groenten of fruit meebrengen.  
Voor de verjaardagtraktaties op deze dagen mogen kinderen en hun ouders zelf kiezen wat ze 
trakteren. 
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We willen de afvalberg die elke dag ontstaat door alles wat kinderen meebrengen aan eten en 
drinken beperken. Dit komt tenslotte ten goede aan het milieu. We vragen ouders en kinderen 
daarom om het eten en drinken zoveel mogelijk in vaste bekers of broodtrommels mee te brengen. 
Thuis het drinken uit een pak in een beker schenken levert veel minder afval op. 
Ook voor de eerste drie dagen van de week willen we ouders vragen om vooral een gezonde pauze 
hap mee te geven. Chips en snoep zijn natuurlijk lekker, maar er zijn genoeg hapjes te verkrijgen die 
gezond en lekker zijn. Hetzelfde geldt voor traktaties bij verjaardagen. U hoeft daarbij voor 
leerkrachten geen uitzondering te maken! 
 

Schoolfotograaf 
Elk jaar komt de schoolfotograaf aan het begin van het schooljaar de foto’s maken. Ouders kunnen 
de foto’s kopen en ze worden ook gebruikt om in ons administratiesysteem te koppelen aan de 
leerling gegevens. 
 

Materiaalgebruik van school 
De school  schaft de materialen aan die nodig zijn om het onderwijs optimaal te kunnen geven. We 
verwachten van iedereen dat zorgvuldig met deze  materialen wordt omgaan.  
Een aantal materialen wordt slechts eenmalig voor de kinderen aangeschaft.  
-in groep 3 krijgen de kinderen eenmalig een etui om al het schrijfgerei in te bewaren.  
-in groep 4 krijgen de kinderen eenmalig een vulpen (of stabilo voor linkshandige kinderen). 
Gaan deze materialen stuk of raken ze kwijt dan verwachten wij van ouders dat ze deze vervangen. 
 

Luizencontrole 
Na elke vakantie voeren de luizenouders een luizencontrole uit. Als bij een leerling luizen of neten 
worden geconstateerd dan neemt de leerkracht telefonisch contact op met de ouders. Ouders 
worden dan verzocht het kind meteen te behandelen. Samen blijven we zo het luizenprobleem de 
baas. 
 

Tussenschoolse opvang 
De tussenschoolse opvang (overblijven) van OBS Prins Willem Alexander wordt sinds het schooljaar 
2016-2017 verzorgd door SKLM Kinderopvang.  
SKLM Kinderopvang werkt met een digitaal systeem waarmee u eenvoudig zelf de tussenschoolse 
opvang online kunt regelen.  
De link naar de website is: www.sklm.flexkids.nl  De site werkt het best bij openen met google 
chrome. 
  
Bij het aanmelden als nieuwe ouder, kiest u voor “opvang aanvragen voor uw kind”. U vult de 
gegevens van u en uw kind in, waarna u een mail ontvangt waarmee u uw wachtwoord in kunt 
stellen.  
Eenmaal ingelogd, kunt u via het digitaal systeem de opvangdagen doorgeven en wijzigen.  
  
Informatiepakketten kunt u opvragen via info@sklm.nl via de TSO medewerkers op school of de 
schoolleiding.  Het informatiepakket bestaat uit een handleiding voor het digitaal systeem, 
informatie over de TSO en een tarievenlijst. 

 

http://www.sklm.flexkids.nl/
mailto:info@sklm.nl


Schoolgids 2016-2017 
OBS Prins Willem Alexander - Beusichem 

36 

 

Belangrijke adressen en 

telefoonnummers 

School 
Openbare basisschool  “Prins Willem 
Alexander”   
Tel: 0345 – 501600   
de Wielstraat  6  
4112 JT  Beusichem 
e-mail adres: info@pwabeusichem.nl 
 
Bestuur: BasisBuren 
Stichting Openbaar Onderwijs Buren   
Tel: 0344-691177 
Erichemseweg 2 
4116 GC Buren 
 

Directeur    
Ellen Atkinson 
Bereikbaar op school 0345-501600 of bij 
noodgevallen mobiel 06-10039387 
 
Teamleden 
Alle teamleden zijn bereikbaar via school en 
via het schooladres. 
 

Medezeggenschapsraad  
OBS Prins Willem Alexander 
o.v.v. Medezeggenschapsraad 
de Wielstraat  6 
4112JT  Beusichem 
Tel: 0345 – 501600 
De namen van de MR leden worden vermeld 
op de website www.pwabeusichem.nl 
 
Landelijke Klachtencommissie 
In deze schoolgids is de klachtenregeling 
besproken. Er bestaat ook een Landelijke 
Klachtencommissie. Deze commissie is te 
bereiken op het volgende adres:  
Landelijke Klachtencommissie    
Tel. 0348-405245 
Postbus 162 
3440 AD Woerden 

 
 
 

 
 

 
 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 
0900 –1113111 (lokaal tarief) 

 
BePO (Betuws Passend Onderwijs) 
Oranje Nassaulaan 41 
4101 JS Culemborg 
Tel. 0345-512184 
info@swvbepo.nl 
www.swvbepo.nl 
 

GGD Gelderland Zuid 
vestiging Tiel 
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2,  
                          4001 WG  TIEL 
                           (0344) 69 87 00 
Postadres:       Postbus 1120,  
                            6501 BC  NIJMEGEN 
 

Vertrouwenspersonen 
Vertrouwenspersoon voor de gemeente 
Buren is de schoolarts Mariëlle Hornstra.  
Zij is te bereiken via de GGD Rivierenland. 

 

Scholen voor voortgezet onderwijs 
 Koningin Wilhelmina College 
 Beethovenlaan 1 
4102 BM Culemborg 
 Tel. 0345-515046 
 
Lek en Linge 
Multatulilaan 6 
4103 NM Culemborg 
0345-512833 
 
De Lingeborgh 
Laan van Leeuwenstein 2 
4191 NB Geldermalsen 
0345-571504      

mailto:info@pwabeusichem.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@swvbepo.nl
http://www.swvbepo.nl/
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