
 

1 
 

Geachte lezer, 
   
Dit is de schoolgids van de Paulusschool. Deze gids is een concrete uitwerking van het  schoolplan  
van de Katholieke Onderwijsstichting Giesbeek – Lathum e.o. Daarnaast vindt u hier alle praktische 
informatie, zoals groepsindelingen en schoolvakanties. 
 
U vindt hierin uitgebreid beschreven  de gang van zaken op de Paulusschool. Enerzijds voor ouders 
die hun kind reeds bij ons op school hebben of overwegen hun kind op onze school te plaatsen en 
graag willen weten wat zij mogen verwachten. Anderzijds een gedegen vastlegging voor (nieuwe) 
leerkrachten, MR en bestuur. Daarnaast verantwoording naar de diverse instanties toe, zoals b.v. de 
onderwijsinspectie. 
  
Uitgangspunten en de organisatie van ons onderwijs, de zorg voor kinderen en de resultaten van ons 
onderwijs komen hier aan de orde. 
  
Gelet op de stijgende drukkosten en de groeiende mogelijkheden van digitale informatiedragers is er 
voor gekozen deze nieuwste versie niet meer in druk te laten verschijnen maar hem als digitaal 
bestand op de website van de Paulusschool te plaatsen. Voor ouders die geen toegang hebben tot 
het digitale netwerk is er de mogelijkheid om bij de administratie van de Paulusschool een geprint 
exemplaar op te vragen. 
  
Naast deze schoolgids is op de site praktische, actuele informatie te vinden zoals schooltijden, 
gymtijden, vakanties, e.d. Via de “Paulusinfo” worden ouders iedere twee weken op de hoogte 
gehouden van de actualiteiten gedurende het schooljaar. U vindt de Paulusinfo op de website. 
Daarnaast wordt de Paulusinfo in SchouderCom, ons ouderportaal bij de nieuwsrubriek gezet. 
   
Mocht u meer informatie wensen of willen praten over uw kind, dan bent u van harte welkom. We 
stellen een goed contact en een goed overleg met u als ouders op prijs. We hopen ook dit jaar weer 
op een plezierige samenwerking. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Het team van de Paulusschool. 
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1 De school  
 
1.1 Wat is het bijzondere aan deze school? 
  
De Paulusschool is een middelgrote school van ongeveer 180 leerlingen. We zijn een katholieke 
school. De school staat open voor kinderen van allerlei gezindten, mits en voor zover de ouders 
akkoord kunnen gaan met de wijze waarop onderwijs en opvoeding op onze school plaats vinden. 
Een geografische en/of sociale binding met Giesbeek en omgeving is gewenst. 
  
We werken klassikaal. De kinderen zitten in jaargroepen bij elkaar. Binnen de klassikale aanpak wordt 
gestreefd naar voldoende ruimte voor individuele ontplooiing en zelfstandigheid van kinderen 
passende bij de mogelijkheden van het kind. Waar mogelijk werken we dus op niveau. We hechten 
veel waarde aan een goede organisatie en een duidelijke structuur.  
 
In de benadering van kinderen zijn saamhorigheidsgevoel, veiligheid, vertrouwen en respect 
belangrijke aandachtspunten. Er is veel aandacht voor zorgleerlingen en leerlingen met een 
verrijkingshulpvraag. De Paulusschool is een onderdeel van Kulturhus “De Brede Blik”, een zeer brede 
school. 
  
Een brede school is een naam die per situatie of gemeente een andere inhoud kan hebben, maar 
steeds een aantal onderwijs/sociaal/maatschappelijke instellingen in een gebouw huisvest. In 
Giesbeek zijn, naast de Paulusschool, kindercentrum “Humankind”, de bibliotheek en DKK 
hoofdgebruikers. Alle hoofdgebruikers kennen een aantal onderhuurders die allemaal samen een 
breed scala van diensten en mogelijkheden voor de hele Giese bevolking opleveren. Van logopedie 
tot streetdance, van yoga tot koersbal, van bloedprikpost tot (kinder)fysiotherapie. 
  
Het gegeven van de brede school biedt veel extra kansen en mogelijkheden voor de Paulusschool op 
de terreinen van synergie en samenwerking. Synergie met name door het delen van ruimten en 
andere dure faciliteiten. Denk aan een grote zaal met podium of mantelcontracten. Samenwerking 
op inhoud met de andere genoemde gebruikers. In goed overleg kijken of we elkaars aanbod kunnen 
verrijken en/of aanvullen. Enkele voorbeelden hiervan:  
  
 •Een doorlopende ontwikkelingslijn van 0 – 12 jaar uitzetten door consultatiebureau, 
peuterspeelzaal en school. 
 •Projecten rondom taalontwikkeling/lezen in samenwerking met peuterspeelzaal, bibliotheek en 
school, zoals bijvoorbeeld “Boekenpret” en “Bieb op school”. 
 •Kinderen en hun sociale ontwikkeling stimuleren in samenwerking met alle hoofdgebruikers. 
  
Het zal duidelijk zijn dat dit processen zijn die zich in de loop der jaren steeds verder moeten 
ontwikkelen in overleg en met wederzijds respect tussen de partners. Op deze manier kan een  brede 
school veel meer zijn dan een aantal instellingen onder één dak. 
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1.2 Directie 
  
Een school met de omvang van de Paulusschool, gevat in de complexiteit van samenwerking in 
Kulturhus “De Brede Blik” kan niet meer worden aangestuurd door één persoon. Dit is tevens een te 
kwetsbare vorm van directievoering. Er wordt daarom gewerkt met een Management Team. 
  
De samenstelling: 
  
Directeur en voorzitter MT:    Cees van Helvoirt 
  
Coördinator bovenbouw/onderbouw en waarnemend: Karin Roekens                               
 
Coördinator leerlingenzorg:    Karin Roekens  
 
1.3 Bestuur  
 
Sinds augustus 1980 wordt de Paulusschool bestuurd door een stichtingsbestuur. De stichting draagt 
de naam: Rooms Katholieke Onderwijsstichting Giesbeek-Lathum. Het doel van de stichting is het 
zonder winstoogmerk bevorderen van het basisonderwijs in Giesbeek en Lathum. 
  
Aangezien de Paulusschool de enige school in Giesbeek is en daardoor kinderen herbergt uit 
gezinnen met verschillende levensopvattingen, beoogt de stichting onderwijs op Katholieke 
grondslag, waarbij zij andere levens- en geloofsovertuigingen ten volle respecteert.  
 
De  stichting heeft een directeur/bestuurder (Cees van Helvoirt). Hij vormt tevens het bevoegd gezag. 
Daarnaast is er een Raad van Toezicht, bestaande uit drie personen, een voorzitter (Chris Willemsen), 
secretaris (Jessica Knuman) en lid (Bartek Stawicka).  
 
Minstens eenmaal per maand, met uitzondering van de schoolvakanties, wordt een 
bestuursvergadering gehouden. Bij elke vergadering is de directeur adviserend aanwezig. Na elke 
bestuursvergadering wordt de M.R. van de besluiten op de hoogte gesteld. Tweemaal per jaar wordt 
de M.R.in de gelegenheid gesteld de gang van zaken op school met het bestuur door te spreken. 
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2. Waar de school voor staat  
 
2.1 Identiteit 
 
Onze missie en visie zijn als volgt geformuleerd: 
 
“De Paulusschool wil een dorpsschool zijn met een respectvolle veilige leer/leefomgeving waarin 
kinderen hun talenten ontwikkelen om uit te groeien tot zelfstandig denkende en 
verantwoordelijke burgers.”  
 
Hier zitten een aantal kernwaarden in:  
 

• Een dorpsschool staat open voor alle kinderen van een/ons dorp, ongeacht herkomst, 
afkomst of geloof.  

• We gaan respectvol met elkaar om.  

• School dient een veilige en sociale omgeving te zijn waar je overal en in een brede range 
samen leert en leeft.  

• Het is fijn als kinderen (en leerkrachten!) in staat worden gesteld om hun sterke kanten te 
kunnen benutten.  

• Leren is een groeiproces. Je mag fouten maken en daaruit leren.  

• We hechten aan groei naar de mate van zelfstandigheid die je aan kunt.  

• Gebruik je eigen denkvermogen. Impliceert ook dat normen en waarden impliciet moeten 
worden in je denken.  

• We willen dat kinderen later als volwassenen volwaardig en op een verantwoordelijke 
manier volledig deel kunnen nemen aan de maatschappij.  

 
Onze missie en visie vormen de basis voor ons handelen binnen de school. 
  
We zijn een katholieke school. We vinden dat de gelovige opvoeding op de eerste plaats in het gezin 
behoort plaats te vinden. We willen daar als school op aansluiten, omdat we vinden dat we als school 
deel uitmaken van de plaatselijke, katholieke geloofsgemeenschap. Derhalve nemen we jaarlijks deel 
aan een 4-tal kathechese-projecten die leerlingen vertrouwd te maken met christelijke waarden.  
 
Tegelijkertijd willen wij nastreven dat kinderen van alle gezindten zich thuis voelen in onze 
schoolgemeenschap, aangezien wij de enige school in het dorp Giesbeek zijn, bedoeld voor de 
opvang van leerlingen met uiteenlopende geloofsopvatting en / of levensvisie, maar levend in de 
dezelfde sociale context.  
 
Een belangrijk aandachtspunt binnen onze school is dat kinderen rekening houden met elkaar en 
elkaar respecteren. Algemeen menselijke waarden waarbij eenieder zich prettig voelt en waarbij men 
op een goede manier met elkaar omgaat staan hierbij centraal.  
 
Wij werken vanuit de gedachte dat elk kind recht heeft op een optimale ondersteuning om in het 
maatschappelijk verkeer zijn plaats te vinden. Daarom vinden wij het belangrijk dat het kind in de 
schoolperiode in brede zin wordt gevormd: verstandelijk, creatief, sociaal en gevoelsmatig. Het leren 
samenwerken staat op onze school hoog aangeschreven.  
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2.2 Pedagogisch klimaat  
 
Om goede resultaten te kunnen bereiken, moet op de eerste plaats een goede sfeer en rust heersen 
in school en in de groep. leder kind moet zich op zijn gemak voelen. Een goede band tussen kind en 
leerkracht is daarbij van groot belang. Dat heeft onze bijzondere aandacht. We vinden het belangrijk 
om te streven naar:  
 

• Een groep met een saamhorigheidsgevoel, waarin voldoende ruimte is voor het individu, 
waarin ieder kind zich veilig voelt en zelfvertrouwen heeft; pestgedrag wordt niet 
getolereerd en onmiddellijk besproken. We werken daarbij over de hele school met 
"Kanjertraining" en een uitgebreid pestprotocol dat op de site van de school  is te vinden.  De 
school gebruikt tevens "Taakspel", hetgeen in groep 1 t/m 8 gebruikt wordt.  Alle 
leerkrachten die werken op de Paulusschool dienen voor beide programma's gecertificeerd 
te zijn.  
 

• Een groep waarin men rekening houdt met elkaar en men zich houdt aan de opgestelde 
regels. In elke groep gelden in ieder geval de volgende regels: 

  
·        Wij storen elkaar niet.  
·        Wij zijn aardig voor elkaar. 
·        Wij helpen elkaar.  
·        Wat gij niet wilt dat u geschiedt… 
  
De regels worden regelmatig met de kinderen besproken.  
 
2.3 Onderwijskundige uitgangspunten 
  
Op de eerst plaats staat het aanleren van de basisvaardigheden: lezen, rekenen en taal. Wij werken 
met leerstof-jaarklassen. Dat betekent, dat de kinderen het grootste deel van de dag doorbrengen in 
een groep met kinderen die ongeveer even ver gevorderd zijn in de leerstof, maar waarin tevens 
voldoende aandacht is voor onderlinge verschillen in vaardigheden, mogelijkheden en 
zelfstandigheid.  
 
Veel aandacht besteden we aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Kinderen met een behoefte 
aan extra verrijking van het programma  zijn daarbij ook leerlingen die extra zorg nodig hebben. Als 
school werken we samen in het samenwerkingsverband “De Liemers”. Dit betekent, dat we samen 
met andere scholen, proberen manieren te vinden om leerlingen die extra zorg nodig hebben zo 
goed mogelijk die extra zorg te bieden binnen de hun eigen klas, op onze eigen school. Dat vergt een 
extra inspanning van alle leerkrachten; immers als we met elkaar besluiten een kind een goede plek 
te geven binnen onze school, doen we daar ook allemaal ons uiterste best voor. Naarmate dit beter 
lukt zal het aantal verwijzingen naar scholen voor Speciaal (Basis) Onderwijs terug lopen. Mocht de 
hulpvraag van een kind de mogelijkheden van de school overstijgen dan gaan we in goed overleg met 
ouders op zoek naar beter passende vormen van onderwijs.  
 
Onze school is in onze ogen niet alleen een fijne, maar ook een veilige school. Wij besteden veel tijd 
en aandacht aan de veiligheid van het gebouw, de speeltoestellen en leermaterialen, maar ook aan 
het voorkomen van problemen tussen kinderen en aan het samen oplossen van ruzie of conflicten. 
Concreet: pesten op school kunnen we preventief benaderen door vooraf over deze problemen te 
praten. Als we dit achteraf doen benaderen we dit curatief. Beide benaderingswijzen komen voor 
tijdens de kanjertrainingen als vak apart, doch zijn ook verweven in ons gehele onderwijs.  
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Zelfstandigheid is bij ons een heel belangrijk gegeven. Leerlingen moeten leren zoveel mogelijk op 
eigen benen te staan. Op die manier helpen wij de kinderen zelfstandig met elkaar en de wereld om 
te gaan. Zelfverantwoordelijke zelfbepaling is daarbij het einddoel. Rekening houden met verschillen 
tussen leerlingen; antwoord geven op de leervraag van kinderen. Niet iedere leerling leert op 
dezelfde manier. Ook het tempo waarin een kind leert verschilt en er zijn ook kinderen die leren niet 
altijd even leuk vinden. Het is aan het team van onze school om hier een goed antwoord op te geven.  
 
Op onderwijskundig gebied moet onze school natuurlijk voordoen aan de wet. De school werkt aan 
de volgende zaken: 
·        voldoen aan de kerndoelen 
·        zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling 
·        verzorgen van onderwijs op maat 
·        het bevorderen van zelfvertrouwen, geloof en plezier in eigen kunnen bij kinderen 
·        aansluiten van het onderwijs op de leef- en belevingswereld 
 
In de acht jaren dat uw kind op onze school zit, werken wij met uw kind aan het ontwikkelen van 
kennis, vaardigheden en houding. Stap voor stap wordt uw kind geleerd medeverantwoordelijkheid 
te dragen voor zijn gedrag en zijn leren en zicht te krijgen op zijn mogelijkheden en kansen. Naast het 
aanleren van kennis wordt er dan ook op onze school, reeds vanaf de kleutergroepen, aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid, het kijken naar het eigen gedrag, redeneren, 
probleem oplossen en communiceren. Dit heeft alles te maken met de snel veranderende 
samenleving en wat mensen in die samenleving belangrijk vinden. Verder spelen de nieuwe inzichten 
over het leren van kinderen hierin een belangrijke rol. Wij willen dat uw kind weerbaar wordt en met 
behulp van de leerkracht  langzaam aan steeds meer verantwoordelijkheid leert dragen voor het 
eigen gedrag en het leren. Het is onze bedoeling dat uw kind geleidelijk aan leert om te gaan met 
zaken waar het nu of in de toekomst mee te maken krijgt en daarin geen afwachtende houding 
aanneemt.  
 
Niet alleen het leren krijgt op school aandacht, maar ook de creatieve vorming. De creatieve vakken 
zorgen voor evenwicht in het programma. Op creatief gebied krijgen de kinderen de volgende 
expressieactiviteiten aangeboden; tekenen en handvaardigheid, muziek, spel, bevordering van het 
creatief taalgebruik en bewegingsonderwijs. 
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3 De organisatie van het onderwijs  
 
3.1 De organisatie van de school 
  
In onze school hanteren we het jaarklassensysteem. We gebruiken een indeling met acht 
leeftijdsgroepen. Voor een aantal leer- en vormingsgebieden is de klassikale werkwijze een efficiënte 
en goede manier van werken. We gebruiken echter binnen een jaargroep ook steeds andere 
werkvormen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen. We 
trachten daarbij naast een hoofdstroom in iedere jaargroep op steeds meer gebieden extra hulp 
stroom en een verrijkingsstroom te hanteren. De groepsleerkrachten dragen hierbij de primaire 
verantwoordelijkheid. Zij mogen rekenen op ondersteuning van een Intern Begeleider die de 
groepsleerkracht kan ondersteunen indien er sprake is van remediëring.  
 
We werken bewust niet met een externe remedial teacher. Naar ons idee dient deze kennis bij de 
groepsleerkracht aanwezig te zijn, zodat in combinatie met specifieke kennis van het kind als 
persoon, op efficiënte wijze gedurende de hele schoolweek hulp op maat geboden kan worden in de 
klas. In de klassen wordt bij de gebieden waar gewerkt wordt in drie stromen, dit vastgelegd in 
blokplannen. Per blok of thema wordt aangegeven welke doelen worden nagestreefd en op welke 
manier gewerkt wordt aan een ononderbroken ontwikkeling in drie stromen.  
 
3.2 Groepsgrootte  
 
De groepsindeling voor het schooljaar, het jaarrooster met de schooltijden voor de verschillende 
groepen, de gymtijden en het schoolvakantierooster vindt u verderop in dit document.  
  
Hard werken is goed, maar dient afgewisseld te worden met vrije tijd voor ontspanning en hobby. 
Om iedereen dan toch wat rust te kunnen geven in ons volle land is er daarbij sprake van 
vakantiespreiding. Ook scholen zijn daardoor bij het invullen van hun vakanties gebonden aan regels 
en richtlijnen. Dat wil zeggen dat veel dagen en weken al vastliggen.  
 
Daarnaast blijft er ieder jaar een stukje vrije ruimte. Die extra dagen zijn dan onderwerp van overleg 
tussen de scholen in de gemeente Zevenaar om te proberen zoveel mogelijk rekening te houden met 
elkaar en met de wensen die onder de ouders leven. Daarnaast proberen we ook rekening te houden 
met de roosters van het vervolgonderwijs in onze omgeving. 
  
Dit is alles samen een hele puzzel. Het ene gezin gaat graag op wintersport en wil met Kerst of 
carnaval liefst twee weken. Andere mensen willen met Pinksteren met de caravan op stap of storten 
zich met hun hele gezin met hart en ziel in het kermisgebeuren. Kortom, vele mensen, vele wensen. 
Het is als school natuurlijk onmogelijk om daarbij aan ieders wens tegemoet te komen; wij zoeken 
dus een voor iedereen zo redelijk mogelijk compromis. 
  
3.3 De samenstelling en taken van het team  
 
Functie: coördinator onderbouw/bovenbouw.  
  
Deze, inmiddels op veel scholen bestaande functie, heeft een parttime karakter. Dat wil zeggen dat 
hij/zij apart gefaciliteerd/vrij geroosterd wordt naast een (gedeeltelijke) aanstelling als 
groepsleerkracht.  
  
Taakomschrijving: 

• Lid managementteam onder eindverantwoordelijkheid directeur. 

• Deelnemen aan de managementteamvergaderingen. 
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• Informeren onderbouw c.q. terugkoppelen specifieke onder-/bovenbouwpunten vanuit 
managementteamoverleg. 

• Aansturen en bewaken specifieke onder-/bovenbouwzaken. 

• Het voorbereiden en voorzitten van de bouwvergadering. 

• Inschrijven nieuwe kleuters. 

• Regelmatig overleg peuterspeelzaal onderhouden. 

• Begeleiden/regelen goed gebruik overdrachtsformulieren peuterspeelzaal – basisschool. 

• Initiatieven ontplooien en onderhouden op gebied van VVE. 

• Eerste opvang invallers onder-/bovenbouw.  

• Uitschrijven ll. naar voortgezet onderwijs. 

• Regelmatig overleg voortgezet onderwijs onderhouden. 

• Begeleiden/regelen goed gebruik overdrachtsformulieren basisschool – voortgezet 
onderwijs. 

  
Functie: coördinator zorg.  
 
Deze functie komt voort uit het streven om recht te doen aan de IB-er met zijn/haar extra 
verantwoordelijkheden en taken. Deze functie is de afgelopen jaren dusdanig gegroeid dat een plaats 
in het managementteam op zijn plaats om het grote belang van leerlingzorg mede aan te geven. 
Daarnaast is het verstandig om een tweede IB-er te hebben die een aantal taken van de coördinator 
zorg waar neemt en bekend is met het werkterrein. Dit geeft in geval van ziekte of calamiteit een 
bredere basis aan de leerlingzorg. Beide functies/taken zijn mogelijk naast een aanstelling als 
groepsleerkracht. De tweede IB-er heeft geen plaats in het managementteam, mogelijk wel als 
vervanger van de eerste bij diens afwezigheid. Momenteel werken we met één IB-er. 
  
Taken, naast IB taken, komen uit afspraken in het managementteam waar de zorgcoördinator deel 
van uitmaakt. 
  
Taakomschrijving: 

• Lid managementteam onder eindverantwoordelijkheid directeur. 

• Deelnemen aan de managementteamvergaderingen. 

• Informeren team c.q. terugkoppelen specifieke leerlingzorgpunten vanuit 
managementteamoverleg. 

• Voorzitter van de themavergadering indien dit een specifieke leerlingzorgvergadering 
betreft. 

• Aansturen en bewaken specifieke leerlingzorgzaken en daarover gemaakte afspraken. 

• Opstellen en bewaken van een jaarlijkse test/toetskalender. 

• Verder uitbouwen en onderhouden van het bestaande leerlingvolgsysteem.  

• Begeleiden/regelen goed gebruik onderwijskundig rapport in geval van inschakelen externe 
zorg/hulp op terrein leerlingzorg. 

• Onderhouden van goede contacten met externe instanties/personen op het terrein van de 
leerlingzorg. 

• Initiatieven ontplooien en onderhouden op gebied van leerlingenzorg. 
  
Functie: ICT er.  
   
We hebben gekozen voor een gespecialiseerde firma in dezen.  
 
Taakomschrijving: 

• Begeleiden/ van leerkrachten van een goed gebruik van ICT voorzieningen.  

• Initiatieven ontplooien en onderhouden op gebied van ICT. 
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• Onderhouden van contacten met ICT – leveranciers en instanties/personen op ICT – terrein. 
   
Functie: Ondersteuning op secretarieel terrein.  
  
Een aantal concreet operationele en administratieve taken kunnen het meest effectief worden 
uitgevoerd door een secretaris(esse). De taken worden aangegeven door directeur en /of 
managementteam. Financieel aantrekkelijke optie voor de invulling van een aantal taken. Het betreft 
hier een ondersteunende functie. 
  
Taakomschrijving: 

• Het bijhouden van de dagelijkse financiële administratie c.q. het verwerken van de 
rekeningen. 

• Het bijhouden van ll. mutaties en de bijbehorende administratie. 

• Het in concept opstellen van de Paulusinfo onder eindverantwoordelijkheid van de directeur. 

• Het in concept opstellen van uitgaande brieven/agenda’s etc. onder 
eindverantwoordelijkheid van de directeur. 

• Het halen en selecteren van de post, e-mail etc en er voor zorg dragen dat deze op juiste 
wijze verspreid wordt onder de medewerkers, bestuur en directie van de school. 

• Het op correcte wijze aannemen van de telefoon en indien nodig doorverbinden. 

• Het bijhouden van diverse kleine administraties zoals die van het schoolkamp, etc. 

• Uitvoeren van bij de functie passende voorkomende werkzaamheden in overleg met de 
directie. 

  
Functie: Conciërge.  
 
Een noodzakelijke figuur in een basisschool om vele kleine klussen te klaren, met name ten aanzien 
van het gebouw en praktische gang van zaken. 
  
Het betreft hier een ondersteunende functie rechtstreeks vallende onder de directeur. 
  
Taakomschrijving: 

• Het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden in en om het schoolgebouw  en aan de 
inventaris. 

• Het volgens vastgesteld rooster maandelijks controleren van de speeltoestellen. 

• De directie attenderen op kleine onderhoudswerkzaamheden of mankementen aan gebouw 
en inrichting die zorg of onderhoud vragen. 

• Signaleren van kleine (dreigende)gebreken en rapporteren en adviseren van de directie 
hieromtrent. 

• Zorg voelen voor, en mede gestalte geven aan, een goed uitziende en functionerende school, 
omgeving en schoolinventaris. 

  
Functie: groepsleerkracht.  
 
Een functieomschrijving en competentieprofiel zijn opgenomen in het meerjarenbeleidsplan.  
 
De namen van leerkrachten, leden van schoolbestuur en medezeggenschapsraad, van 
onderwijsondersteunend personeel en van de coördinatie ouders vindt u verderop in dit document. 
  
  



 

13 
 

4 De activiteiten voor de kinderen   
 
4.1 De activiteiten in de groepen 1 en 2  
 
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt vanuit de principes van basisontwikkeling. In de 
onderwijsplannen, die jaarlijks aangepast worden, wordt het aanbod verder besproken.  
 
Dit houdt in dat:  

• er een zo breed mogelijk aanbod gedaan wordt in de activiteiten voor de kinderen 

• er ruimte gegeven wordt voor eigen initiatieven van kinderen 

• de leerkracht sturend optreedt in de ontwikkeling van kinderen 
   
Vanaf 8:15 uur kunnen de kinderen door ouders de klas in worden gebracht. Er worden dan werkjes 
aangeboden waar de kinderen zelfstandig mee aan de slag kunnen. Om 8:30 uur gaan de ouders naar 
huis. Deze zogenaamde inloop duurt tot ongeveer 9:00. Tijdens de inloop begeleidt en stimuleert de 
leerkracht kinderen daar waar nodig is. Dit kan individueel gebeuren, maar ook in de kleine kring. Na 
de inloop volgt nog een gezamenlijke kring.  
 
We werken altijd vanuit een project. Deze projecten wisselen per schooljaar. Sommige projecten 
komen uit “Kleuteruniversiteit”, zijn samengesteld door de leerkrachten of zijn seizoensgebonden. 
Ook de bekende thema’s als Sinterklaas en Kerst komen altijd aan bod. We werken ongeveer zes  
weken aan een project. De volgende kringactiviteiten komen iedere week terug: 
  

• Muziek; we gebruiken hierbij diverse andere bronnen (o.a. 123-Zing). 

• Voorbereidende rekenactiviteiten. Bijvoorbeeld: begrippen aanleren, tellen, cijfers. We 
gebruiken hierbij ook de methode “Met Sprongen Vooruit” en de map “Gecijferd 
bewustzijn”. 

• Taalactiviteiten. Bijvoorbeeld: voorlezen, werken met de lettermuur, rijmen, 
kringgesprekken. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de map “Fonemisch bewustzijn”.  

• In de kringgesprekken passen we ook de werkvormen van coöperatief leren toe. Bij de 
groepen 1 en 2 werken we vooral met de volgende werkvormen: tweespraak en binnen- 
buitenkring. 

• Sociaal- emotionele activiteiten. Bijvoorbeeld: rollenspellen, praten over gevoelens, 
poppenkast. 

  
Tijdens de werklessen werken we in de klas met een kiesbord. Op dit planbord hangen alle 
activiteiten die in de kleuterklas te doen zijn. Zoals: de poppenhoek, bouwhoek, knutseltafel, kleien, 
mozaïeken, puzzelen, computer, ontwikkelingsmateriaal. Elk kind heeft een eigen magneetje met 
zijn- of haar foto erop en kan deze naar keuze ophangen bij een activiteit. We maken onderscheid 
tussen weektaakjes en gekozen werkjes. Iedere week zijn er nieuwe weektaakjes die aansluiten bij 
het project. We laten de kinderen hierbij op hun eigen niveau werken. 
  
Ook aan de motorische ontwikkeling besteden we elke dag aandacht. De grove motoriek wordt 
geoefend tijdens gymlessen in de speelzaal en natuurlijk tijdens het buiten spelen. Een vakdocent 
verzorgt de gymlessen, waarbij alle aspecten van het bewegen de revue passeert.   
  
De fijne motoriek stimuleren we door veel te kleien, vingerverven, knippen, scheuren, prikken en 
kleuren. Dit is tevens een goede voorbereiding op het schrijven in groep 3. We letten in de 
kleutergroepen op de schrijfhouding en de pengreep.  
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4.2 Verantwoording onderwijstijden algemeen 
 
Op de Paulusschool geven we les in de kernvakken. De volgende vakken zijn volgens de Wet Primair 
Onderwijs verplicht:  
 

• Nederlands 

• Engels 

• Rekenen en wiskunde 

• Oriëntatie op jezelf en de wereld: zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en 
staatsinrichting 

• Kunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid 

• Bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen 

 
Er is een nieuwe analyse gemaakt van de onderwijstijden en aan de hand hiervan een nieuw model 
opgesteld, volgens welke de roosters in de klassen opgesteld zijn. Voldoende onderwijstijd voor de 
verschillende vakgebieden is een belangrijk aspect bij het behalen van onze eindopbrengsten. 
Aandacht voor taal en rekenen zijn daarnaast een voorwaarde voor het leren van de andere 
vakgebieden. Voor zowel taal als rekenen is er daarom extra onderwijstijd ingepland. Het huidige 
pedagogische klimaat is een sterk punt van onze school. We blijven daarom de huidige 
tijdsinvestering hierin gebruiken in de nieuwe roosters.  

 
4.3 Basisvaardigheden  
 
De vakken taal, lezen, rekenen en schrijven vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn de 
basisvaardigheden voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school nadruk op deze vakken. 
In groep 3 wordt met deze vakken gestart. In de groepen 1 en 2 komen deze vakken in samenhang 
aan de orde aan de hand van een bepaald thema. ( Wie speelt in de poppenhoek is ook bezig met 
taalontwikkeling, wie speelt met een lotto leert ook getallen of kleuren en wie op een vel de golven 
van de zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven). In de onderwijsplannen voor de 
verschillende vakgebieden is het aanbod verder opgenomen.  
   
Scholen zijn niet geheel vrij in de aanpak van de basisvaardigheden. De overheid stelt eisen in de 
vorm van kerndoelen. Dat betekent dat er een bepaalde minimumstof per leergebied omschreven is. 
Onze school werkt met methoden die landelijk gangbaar zijn. Aan de hand van duidelijke 
handleidingen bieden leerkrachten de leerstof aan kinderen aan op het niveau dat bij hen past. De 
methoden geven duidelijk aan wat basis-, minimum- of verdiepingsstof is. De methoden, die wij 
gebruiken, zijn regelmatig onderwerp van bespreking. We zorgen dat er tijdig vernieuwing 
plaatsvindt. 
  
De meeste onderwijstijd wordt aan deze vakken besteed. Om u een indruk te geven: Per dag wordt 
in elke groep gemiddeld twee uur besteed aan taal, lezen en schrijven. In elke groep wordt elke dag 
gemiddeld een uur gerekend. Dat is in totaal 15 uur per week. Er blijft nog 10 uur (in groep 3 is dat 8 
uur) over voor de overige vakken. 
 
Op de Paulusschool wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden. Voor alle methodes is digitale 
bordsoftware beschikbaar. Leerkrachten maken hiervan veelvuldig gebruik. 
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Lezen  
 
In onze school starten we in groep 3 met het leesonderwijs met behulp van de methode “Veilig Leren 
Lezen” (Kim-versie). De start, de instructie is aan het begin van de dag voor alle kinderen gelijk, maar 
omdat er grote niveauverschillen zijn, wordt tijdens de verwerkingsopdrachten gewerkt in groepen.  
 
De kinderen in de hogere leerjaren zitten bij technisch lezen in niveaugroepen. We streven ernaar 
dat de kinderen het niveau beheersen dat voor hen van toepassing is (bijvoorbeeld in het midden 
van groep 4 M4, aan het eind van groep 5 E5). Leerlingen die dat niveau niet beheersen, worden 
ondersteund met de methode “Estafette” en lezen met behulp van de connect-methode. Met behulp 
van toetsen volgen we de ontwikkeling van ieder kind. Als de kinderen het technisch lezen redelijk 
beheersen, wordt in groep 4 begonnen met begrijpend en studerend lezen middels de methode 
Nieuwsbegrip en de aanpak van close reading. In alle groepen is aandacht voor leesbeleving d.m.v. 
voorlezen, boekbesprekingen en vrij lezen. Elke week bezoeken de groepen 4 t/m 8 de bibliotheek 
om een vrij leesboek uit te zoeken.  
 
Taal 
  
Naast spreken en luisteren, zijn schrijven (verhalen en brieven) en inzicht in de structuur van zinnen 
en teksten belangrijke onderdelen van het taalonderwijs. Vanaf groep 4 wordt er met de methode 
Taal Actief 4 gewerkt. Wij gebruiken hierbij een aparte leergang voor spelling. Deze spellingleergang 
is ook onderdeel van de methode Taalactief 4. 
  
Ieder blok duurt 4 weken en gaat over een bepaald thema. De eerste drie weken bevat nieuwe stof. 
De vierde week is een toets- en herhalingsweek. Na 2 blokken volgt een “parkeer” week. De leerstof 
in deze week staat los van de andere stof en heeft een speciaal karakter. De aangeboden leerstof is 
verdeeld in kernstof, verdiepingsstof en stof voor extra ondersteuning. 
  
Bij Taalactief zit software voor spelling en woordenschat, waarmee de leerling individueel kan 
oefenen op niveau.  
 
Spelling 
  
De spellingmethode van Taalactief 4 verdeelt de lesstof op dezelfde manier als bij taal. Er wordt 4 
weken aan een thema gewerkt (dezelfde als bij taal) en wordt afgesloten met een dictee. Aan de 
hand van het dictee wordt extra geoefend met werkbladen of op de computer. Iedere les start met 
een aanduiding van de spellingcategorie die behandeld wordt. Om inzicht te krijgen in ons 
spellingsysteem leren de leerlingen bij elke nieuwe spellingcategorie wat ze moeten doen om de 
woorden van die categorie goed te schrijven. Het gaat echter niet om het aanleren van woorden, 
maar om het lezen en hanteren van de juiste spellingstrategieën.  
 
Stellen 
  
Stellen is onderdeel van de methode Taalactief 4 en is geïntegreerd in deze methode. Elke week 
wordt er één les stellen gegeven. In de lessen komen de drie elementen “schrijver – tekst – lezen” 
aan de orde. Dat gebeurt onder meer doordat de leerling verschillende rollen kan en moet vervullen 
tijdens een schrijfles. De leerling is zowel de lezer als de schrijver. Die rollen kunnen elkaar afwisselen 
tijdens de lessen, bijvoorbeeld doordat de leerling de eigen tekst leest, ze van elkaar teksten lezen en 
bekritiseren of werken met model teksten en andere teksten herschrijven. 
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Rekenen  
 
Methode: Wereld in getallen 4 (WIG). 
  
De WIG is een realistische reken- wiskunde methode met een sterk adaptief karakter. Realistisch 
reken- wiskunde onderwijs: in de WIG spelen contexten een belangrijke rol. Door middel van 
probleemsituaties die voor kinderen herkenbaar zijn, worden leer- denkprocessen op gang gebracht 
en vaardigheden toegepast. Contexten kunnen verhaaltjes, kleine gebeurtenissen, situaties of 
plaatjes zijn.  
  
De WIG wil de verschillen tussen kinderen zoveel mogelijk honoreren. De methode hanteert 
verschillende differentiatievormen, o.a. differentiatie in instructietijd en inhoudelijke differentiatie.  
 
De WIG hanteert de volgende uitgangspunten: 

• De groep blijft zoveel mogelijk samen aan het werk, want kinderen kunnen veel van elkaar 
leren 

• Er wordt gedifferentieerd binnen de groep en binnen het rekenblok op 3 niveaus. 

• Een blok duurt 3 of 4 weken, waarna een toets volgt.  

• Iedere les is er eerst een instructie met verwerking (blauwe kant van het boek). Daarna 
werken de kinderen zelfstandig op niveau aan de weektaak (rode kant van het boek). De 
onderstroom krijgt extra instructie apart (bijwerkboek).  

  
Daarbij hanteren wij op onze school de volgende organisatievorm:  
 
De leerlingen worden in drie niveaugroepen ingedeeld: 

• ***-route: Uitbreidings- verrijkingsprogramma; 

• **-route: Basisprogramma; 

• *-route: Minimumprogramma met verlengde instructie. 
   
Wanneer leerlingen problemen hebben met het normale programma, maken we gebruik van het 
programma Maatwerk. En ondersteunen we dit met extra materiaal. Hiermee geven wij extra 
instructie en aangepaste oefenstof aan de zwakke rekenaars.  
 
Daarnaast heeft de WIG een computerprogramma (Bingle). Elk kind kan hier op eigen niveau mee 
aan het werk met de peiltaken. Deze software is adaptief, zodat elk kind op zijn eigen niveau werkt. 
   
Toetsing en registratie: 
  
In de methode wordt heel regelmatig getoetst, waarna er aanwijzingen volgen voor een 
gedifferentieerd stofaanbod. Daarnaast worden er tempotoetsen afgenomen om na te gaan hoever 
de automatisering is gevorderd. Voor het registreren van de toetsresultaten maken wij gebruik van 
het computerprogramma, dat bij de methode hoort.  
 
Schrijven 
  
Vanaf groep 3 wordt aandacht besteed aan het schrijven. Er wordt geschreven met een potlood. 
Kinderen die moeite hebben met de pengreep krijgen een driekant potlood. Er is gekozen voor één 
methode van groep 3 t/m 8: Pennestreken. Deze methode sluit precies aan bij de leesmethode: 
Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 (in overleg met de leerkracht) mogen leerlingen schrijven met een 
pen. Deze pen is beschikbaar op school (vulpen of balpen), ook mogen kinderen in overleg een pen 
van thuis meenemen (donkerblauw schrijvend).  
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In groep 3 wordt gestart met de schrijfletters en later met de verbindingen. In groep 4 en 5 worden 
de hoofdletters aangeleerd. Er wordt vooral aandacht besteed aan systematisch herhalen van de 
letters, hoofdletters en verbindingen. In groep 6, 7 en 8 wordt nog één keer per week een schrijfles 
gehouden, waarbij het accent ligt op het methodisch schrijven, het temposchrijven en blokschrift. 
Rekening houdend met de verschillen in motorische vaardigheden streven we voor alle kinderen 
naar een duidelijk en leesbaar handschrift. 
 
Kleuterbouw 
 
In de kleuterbouw wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
werken binnen een thema. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van o.a. “Kleuteruniversiteit”, de 
mappen “Fonemisch bewustzijn” en “Gecijferd bewustzijn”. Taalonwikkeling, voorbereidend lezen en 
rekenen maken onderdeel uit van het aanbod.  Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, 
voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht 
gewerkt. In het registratiesysteem KIJK worden de vorderingen na observaties bijgehouden en wordt 
het beredeneerd aanbod hiervan samengesteld.  
 
4.4 Overige vakken  
 
Wereldoriënterende vakken 
  
Met de wereldoriënterende vakken (WO) bedoelen we vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuur & techniek. In de groepen 1 t/m 4 worden deze vakken niet afzonderlijk gegeven. Er worden 
in de groepen onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn en aan de hand 
waarvan kennis en inzicht kan worden aangebracht op het gebied van de wereldoriënterende 
vakken. Dit gebeurt over het algemeen in de vorm van een thema of project. 
  
In groep 5 t/m 8 worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek  afzonderlijk 
aangeboden. Daarnaast wordt in het kader van WO gekeken naar school- TV programma’s en wordt 
gebruik gemaakt van het aanbod van de dienst voor Natuur en Milieu Educatie. 
  
Engels  
 
In de groepen 1 t/m 8 worden Engelse lessen gegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
methode Take it Easy. In de groepen 1 t/m 4 wordt thematisch gewerkt. Per jaar komen er 10 
thema’s aan bod. In de groepen 5 en 6 worden er per jaar 6 units met elk 3 lessen aangeboden. In de 
groepen 7 t/m 8 worden eveneens 6 units aangeboden, waarbij in deze groepen ook een toets per 
unit volgt. Nadruk bij de Engelse lessen in de onderbouw ligt op mondelinge communicatie en 
opbouwen van een basiswoordenschat. In de hogere groepen is de mondelinge vaardigheid nog 
steeds het belangrijkst, hier wordt echter ook aandacht besteed aan grammatica en spelling.  
 
Expressievakken 
  
Tekenen, handvaardigheid en muziek vormen de expressievakken. Een aantal keren per jaar worden 
er blokken van creatieve middagen georganiseerd, waar allerlei activiteiten aan bod komen. Op deze 
middagen kunnen kinderen in aanraking met o.a. dansen, textiele werkvormen, houtbewerking, 
techniek en schilderkunst. Voor muziek maken we gebruik van de methode 123Zing. Daarnaast 
worden in de groepen liedjes aangeleerd die aansluiten bij feestelijke gebeurtenissen zoals 
Sinterklaas, Kerst, seizoenen, etc. De leerlingen van groep 8 verzorgen ieder jaar de eindmusical, ter 
afsluiting van het schooljaar en van hun tijd op de Paulusschool. De leerlijn voor de creatieve vakken 
is opgezet en wordt fasegewijs geïmplementeerd.  
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Naast de gebruikelijke activiteiten in de groepen de jongere kinderen zelf een attentie rondom vader- 
en moederdag en de groepen 1 en 2 een ‘wensje’ voor verjaardagen in het gezin. 
  
Lichamelijke oefening 
  
Het doel van onze gymlessen is om de kinderen veel en veelzijdig te laten bewegen. Kinderen 
moeten motorische en sociale vaardigheden ontwikkelen met betrekking tot de verschillende spel- 
en bewegingsvormen. De lessen worden gegeven door een vakdocent gymnastiek.   
Er wordt gewerkt vanuit het vakwerkplan gymnastiek 2019.Dit vakwerkplan wordt jaarlijks aangepast 
en verbeterd door de vakleerkracht. 
  
Ook benaderen we elk jaar een aantal Giesbeekse verenigingen om demonstratielessen te geven. 
Hiermee proberen we de sporten die  bij kinderen minder bekend zijn onder de aandacht te brengen.  
 
Afspraken: 

• Bij blessure: wel mee naar de sporthal, tenzij de leerling niet kan of mag lopen. 

• Bij binnenkomst in de zaal starten met warming-up, behalve als er toestellen in de zaal staan 
(methodeles). In dat geval gaan de kinderen op de lijn staan of zitten. 

• Gymspullen vergeten: Schoenen, sokken, trui uit en meedoen. 

• Na de gymles wordt er door iedereen gedoucht. 

• Handdoek vergeten: handdoek van medeleerling lenen. 
  
 
Verkeer 
  
Voor de groepen 4 t/m 7 wordt de methode Wijzer door het verkeer gebruikt. Wijzer door het 
verkeer is een methode die uitgaat van een gedeelde verantwoordelijkheid voor verkeerseducatie 
tussen ouders en leerkrachten. De leerkrachten zorgen voor de verkeerstheorie en het 
verkeersbewustzijn, de ouders moeten toezien of de aangeleerde vaardigheden in de praktijk 
worden toegepast. 
  
In groep 3 t/m 5 leren de kinderen hoe ze veilig buiten kunnen spelen en zelfstandig veilig van en 
naar school kunnen gaan. In groep 6 en 7 worden de meer complexere verkeerssituaties behandeld 
aangezien de leefwereld van de kinderen snel groter wordt. In groep 8 worden de kinderen 
voorbereid op hun nieuwe route van school naar huis. Er wordt aandacht besteed aan meer 
complexere en gevaarlijke verkeerssituaties. Verder wordt er in groep 7 de verkeersproef voorbereid 
met behulp van diverse additionele materialen. Deze kinderen nemen deel aan het theoretisch en 
praktisch verkeersexamen, georganiseerd door 3VO. 
  
De afspraken die gemaakt zijn over het wachten als men zijn of haar kind ophaalt zijn de volgende;   

• Ouders wachten niet op het rugstreeppad, maar op de voorste parkeerplaatsen van ‘t Schop, 
of bij de kerk; 

• De leerkrachten van groep één en twee kunnen dan beter zien of de kleuters veilig bij hun 
ouders aankomen. De brigadiers krijgen een beter overzicht en de grotere kinderen kunnen 
er makkelijker met de fiets door. 

• Breng uw kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets; 

• Er is dan minder verkeer rond de school waardoor het overzichtelijker wordt. 

• Als u toch met de auto komt, parkeer deze dan op de openbare parkeerplaatsen:  Het 
Dorpsplein, ’t Klooster of aan de Past. Slingerstraat; Dit voorkomt veel ergernis en gevaarlijke 
in- en uitrij manoeuvres op de parkeerplaats van ’t Schop.  



 

19 
 

• Ouders die alleen hun kinderen uit laten stappen, doen dit niet vlak voor de school; Daar 
geldt een stopverbod! Dat heeft ook weer te maken met de overzichtelijkheid voor de 
andere weggebruikers. Laat uw kind op de grindstrook bij ’t kerkhof uit de auto of op de 
Kerkstraat net na ’t stopverbod. (voorbij de pastorie) 

• Houd de Tuinstraat zoveel mogelijk autovrij; De kinderen moeten daar, omdat er geen stoep 
is, noodgedwongen op straat lopen. 

• Stop of parkeer niet op de stoep; 

• De kinderen en andere ouders worden dan gedwongen om op de straat te lopen. 

• Kinderen zijn kinderen. Kinderen zijn impulsief, door hun lengte minder zichtbaar en hebben 
door hun lengte minder overzicht. Ze overschatten zichzelf regelmatig. Ontneem een kind 
zijn/haar jeugd niet (letterlijk nog figuurlijk) 

• Fouten maken is menselijk, dus houd een beetje rekening met elkaar. 
 
Burgerschap 
 
Burgerschapsonderwijs gaat over de ontwikkeling van leerlingen tot democratische burgers. Zij 
krijgen daarvoor kennis en vaardigheden aangeboden, ze worden gestimuleerd eigen opvattingen te 
ontwikkelen en een democratische houding te vormen. Burgerschap is geen apart vakgebied en is 
geïntegreerd bij andere vakgebieden. Zo is er bij aardrijkskunde de staatsinrichting en democratie en 
is de geschiedenis van onze staat ondergebracht bij het vakgebied geschiedenis. Daarnaast zitten ook 
onderdelen van burgerschap verweven in de Kanjertraining en andere vakgebieden.  
  
4.5 Sociaal emotionele ontwikkeling 
  
Op school vinden we het heel belangrijk dat we op een goede manier met elkaar omgaan. Wij willen 
onze kinderen een vertrouwde en veilige omgeving bieden. Jonge kinderen hebben recht op 
bescherming, maar moeten ook leren voor zichzelf op te komen. Ze moeten weten wat ze waard zijn, 
maar ook leren dat ze het niet alleen voor het zeggen hebben. We stimuleren het samenwerken en 
samen spelen. Dat levert natuurlijk wel eens meningsverschillen en wrijvingen op tussen kinderen. 
We proberen zoveel mogelijk te stimuleren, dat de kinderen de problemen zelf oplossen.  
 
Leerkrachten worden in toenemende mate geconfronteerd met gedragsproblemen, waarvan de 
oorzaak in veel gevallen buiten de school ligt. De aandacht, die aan de oplossing van 
gedragsproblemen wordt besteed, gaat echter ten koste van de effectief te besteden leertijd. Vaak 
zijn leerkrachten gedwongen direct en probleemgericht te handelen. Omdat daarvoor meestal een 
concreet probleem de aanleiding is, betekent dit dat de aandacht voor sociaal emotionele vorming 
doorgaans weer ophoudt als het probleem is opgelost. Wij gaan er daarom vanuit dat sociaal 
emotionele vorming een wezenlijk onderdeel is van de ontwikkeling van ieder kind en dat er daarom 
niet mee gewacht moet worden tot er zich problemen voordoen. Wij hebben sociaal emotionele 
vorming daarom ook in het lesprogramma opgenomen. Verder proberen hanteren we diverse 
afspraken en gedragsregels, die ook weer duidelijkheid scheppen tijdens de omgang met elkaar. Op 
deze wijze werken we zowel preventief als probleemgericht.  
 
We gebruiken het programma ‘Kanjertraining’ omdat we het belangrijk vinden dat kinderen leren 
omgaan met gevoelens en emoties. Ze moeten ze leren kennen, herkennen en beheersen. 
  
Als school hebben we procedures vastgesteld hoe te handelen bij plagen of persten. Deze vindt u in 
hfdst.5.2  
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Op school maken we ook gebruik van Taakspel. Wat is Taakspel? Taakspel is een om leerlingen te 
motiveren zich beter aan klassenregels houden. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. 
Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Zo ontstaat er een prettiger klassenklimaat. 
 
Hoe werkt Taakspel? Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. 
De leerkracht of docent bespreekt welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De leerlingen 
stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Alleen dan komen ze in aanmerking voor de 
beloning, die zij van te voren met elkaar afspraken. Bijvoorbeeld een traktatie of een leuk spel. De 
leerkracht of docent deelt tijdens het spelen van Taakspel alleen complimenten uit en negeert 
negatief gedrag. Achtergrond van Taakspel: Taakspel is geïnspireerd op The Good Behavior Game uit 
Amerika. Deze methodiek is gebaseerd op de leertheorie. De belangrijkste technieken uit deze 
theorie voor Taakspel zijn: gedragsinstructie (vertellen welk gedrag gewenst is), modelleren 
(leerlingen leren van elkaar), positieve bekrachtiging van gewenst gedrag (complimenteren/ 
belonen), afzwakken van ongewenst gedrag (door middel van een passende ‘boete’), uitdoven van 
ongewenst gedrag (negeren) en visuele feedback van resultaten (bijvoorbeeld op een teamposter). 
 
Op onze school spelen wij al vele jaren taakspel en wij hebben ervaren dat dit een goed leerklimaat 
ondersteunt. Doordat het te gebruiken is in alle groepen en bij alle lesmomenten kan het ook 
veelzijdig ingezet worden. De leerkrachten in alle groepen zijn hiervoor opgeleid en gecertificeerd.  
 
4.6 Huiswerk  
 
De kinderen hebben t/m groep 4 geen huiswerk. In sommige gevallen wordt in overleg met de 
ouders besloten om thuis iets te oefenen of een werkje af te maken. Het is dan de bedoeling dat 
ouders hierbij assisteren. In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst toetsen van de 
wereldoriëntatievakken, ze krijgen hiervoor een week van tevoren de stof mee, zodat ze dit thuis 
kunnen leren.  
 
In groep 6 hebben de kinderen geregeld een opdracht om thuis te doen. Dit kan zijn: een spreekbeurt 
of boekbespreking voorbereiden, topografie leren, proefwerken voor de zaakvakken, een oefening 
(af)maken of soms opnieuw maken. In groep 7 en 8 krijgen de kinderen elke week huiswerk. Dit zijn 
reken- en taalopdrachten.   
 
 
4.7 Leermiddelen  
 
Alle leermiddelen worden aan de kinderen in bruikleen verstrekt. U wordt dan ook verzocht de 
kinderen te stimuleren zorgvuldig met het materiaal om te gaan. Zonder toestemming worden geen 
boeken mee naar huis genomen. Het is aan te bevelen dat de kinderen van groep 8  i.v.m. huiswerk 
een woordenboek bezitten. 
  
Pennen op school 
Voor het gebruik van pennen zijn er de volgende afspraken gemaakt: 

• De leerkracht bepaalt wanneer een kind toe is aan het schrijven met een pen in plaats van 
een potlood (vaak in groep 4). 

• De leerling mag kiezen uit: een vulpen, een Schneider Schleider Edge pen (balpen) of een 
gele Schneider Tops balpen. Deze worden verstrekt door school, evenals de vullingen 
hiervoor. Wanneer de balpennen leeg zijn, kan de leerling een nieuwe pen halen bij de 
administratie.  

• De leerling kan in overleg met de leerkracht een pen meenemen van thuis. De vullingen 
hiervoor worden niet op school verstrekt en moeten daarom op eigen kosten van thuis 
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meegenomen worden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van dezelfde vullingen als op 
school aanwezig zijn, kunnen deze wel door school verstrekt worden.  

• Wanneer een pen van school stuk gaat door toedoen van de leerling zelf, wordt er eenmalig 
een nieuwe pen verstrekt. Voor elke pen die daarna  stuk gaat (door toedoen van de leerling 
zelf) wordt een bedrag van € 2,- gerekend. De leerling kan een nieuwe pen afhalen tegen 
betaling van  € 2,- bij de administratie.  

Wanneer een pen stuk gaat zonder dat de leerling hier iets aan kan doen, wordt uiteraard een 
nieuwe pen kosteloos verstrekt. 
 
 
 
4.8 Computergebruik 
  
De computer is op onze school een niet meer weg te denken middel om kinderen te ondersteunen 
bij het opdoen van kennis als aanvulling op het basis onderwijsprogramma. Dit geldt zowel voor 
verdieping van kennis als ook voor speciale oefening voor diegenen die wat extra zorg voor een 
bepaald onderdeel behoeven(remediërend). 
  
Vanaf groep 1 staat de pc voor onze leerlingen ter beschikking. 
  
Vele educatieve programma’s op het gebied van taal, rekenen, lezen, wereldoriëntatie staan voor 
onze leerlingen ter beschikking. Voor de kleuters: ondersteunende programma’s op het gebied van 
voorbereidend rekenen, taal,vormen, kleuren en begrippen.  
 
Vanaf groep 3: Programma’s als Veilig Leren Lezen, rekenprogramma’s, extra ondersteuning van 
lezen en spelling en programma’s van Wolters-Noordhoff. Wij volgen de laatste ontwikkeling op dit 
gebied zoveel mogelijk op de voet en proberen, voor zover dit binnen onze mogelijkheden ligt zoveel 
mogelijk up-to-date te blijven. Een speciale ICT-er zorgt voor het onderhoud en netwerkbeheer. 

Koptelefoon op school 
 
Iedere leerling vanaf groep 5 krijgt van de school een gratis ear-in koptelefoon verstrekt. Daarop 
komt de naam van de leerling te staan. De kinderen bewaren hun eigen ear-in koptelefoon in hun la 
en gebruiken deze als ze gaan werken  met de computer. Bij verlies of een kapot gemaakte 
koptelefoon is er een nieuw exemplaar verkrijgbaar bij Linda tegen nieuwprijs (€11,-). Ook kunnen in 
dat geval de kinderen “oortjes” van thuis meebrengen. 

De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 gebruiken nog wel de “oude” koptelefoons 
 
 
4.9 Activiteiten buiten het normale lesprogramma  
 
Gaandeweg het schooljaar zijn er een aantal activiteiten die door of namens de school voor en met 
de leerlingen georganiseerd worden en welke geheel of gedeeltelijk buiten de eerder aangegeven 
schooltijden vallen. Indien ouders bereid zijn te rijden voor school, dienen zij een 
inzittendenverzekering te hebben afgesloten. Onderstaande activiteiten worden jaarlijks 
georganiseerd.  
 
Kinderboekenweek 
Ter gelegenheid van de kinderboekenweek wordt door de plaatselijke bibliotheek een 
tentoonstelling ingericht in de school. Groep 1 t/m 3 gaat op bezoek bij de bibliotheek, waar wordt 
voorgelezen. De groepen 4 t/m 8 lezen een stuk tekst voor uit een zelf gekozen boek. De klassen 
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bepaalt in samenspraak met de leerkracht wie in de klas het beste heeft voorgelezen. De nr. 1 van de 
klas doet mee aan de “beste lezer van de Paulusschool” wedstrijd. De schoolwinnaars krijgen een 
boekenbon cadeau. De beste lezer van groep 7/8 mag deel nemen aan de regionale 
voorleeswedstrijd.   
 
Boekenpret 
 
In de groepen 1 en 2 hebben de kinderen boekenpret. Wat dit inhoud kunt u hieronder lezen.   

• Ieder kind gaat 1x in de 2 weken naar de bieb om een boekje te lenen. De leerkracht gaat 
samen met de kinderen naar de bieb, daar mogen zij een boekje uitzoeken. Het boekje gaat 
in een geel tasje mee naar huis, dat voorzien is van de naam van het kind. Belangrijk is het 
dat u als ouders er zorg voor draagt dat het tasje met het boekje erin op de bewuste 
donderdag weer terug is op school voor de volgende uitleen. De bedoeling is dat u dit boekje 
gedurende deze 2 weken enkele malen voorleest. 

• Bij het biebboekje komt 3 keer per jaar een extra boekje bij n.l. het centrale 
voorleesprentenboek. Ieder kind van de klas krijgt hetzelfde boekje mee naar huis. Aan dat 
boekje wordt op school in die periode ook aandacht besteed. Bij het centrale prentenboek zit 
een speel-ontdekmapje, m.a.w. een mapje met verwerkingsbladen zoals kleurplaten – 
knutselopdrachten – werkbladen – liedje of versje, voor thuis. Een eigen inbreng wordt 
toegejuicht. Deze bladen mogen de kinderen houden, maar het zou leuk zijn als dit mapje in 
eerste instantie mee terug komt naar school, zodat wij er met z’n allen even naar kunnen 
kijken en de kinderen erover kunnen vertellen. Tevens als een soort afsluiting. En aandacht 
bevordert het enthousiasme. Het centrale prentenboek komt na 2 weken tegelijk met het 
geleende boek mee terug naar school. Dit boek blijft eigendom van de bieb. 

• Het “koffertje” met de logeerbeer gaat 1x per week met een kind mee naar huis. In het 
schooljaar komt elk kind 1 a 2 keer aan de beurt. De bedoeling van de logeerbeer is dat de 
beer niet kan slapen voordat hij voorgelezen is. Een kort verslagje van de belevenis met de 
logeerbeer en het voorlezen kunt u samen met uw kind opschrijven in het begeleidend 
schriftje en binnen dezelfde week weer mee naar school te geven.  

 
Sportdag voor alle groepen  
De school organiseert eens per jaar een sportdag. Naast plezier in het bewegen, sporten via een 
aantal disciplines, zoals hardlopen, balwerpen, hindernisbaan, verspringen en hoogspringen, wordt 
veel aandacht gegeven aan sportief gedrag. De dag wordt afgesloten met een prijsuitreiking 
gebaseerd op de resultaten per ploeg en leeftijd. Ook hier speelt sportief gedrag een grote rol 
(Fairplaycup). 
 
Verjaardag leerkracht  
De kleutergroepen hebben een centrale dag in het jaar waarop de leerkrachten hun verjaardag 
vieren. De verjaardagen van de leerkrachten in groep 3 t/m 8 worden in de klas gevierd met de 
kinderen. De invulling van deze feestelijke dag wordt, afhankelijke van welke groep, in samenspraak 
met de kinderen bepaald. Op de dag dat er een verjaardag gevierd wordt, hoeven de kinderen geen 
eten en drinken mee te nemen. Dit staat ook vermeld in de Paulusinfo die tweewekelijks verstrekt 
wordt. Voor de kleuterjuffen wordt er jaarlijks een ‘juffendag’ georganiseerd.   
 
Verjaardag kinderen 
Verjaardag vieren in de kleutergroepen                              
In de kleutergroepen wordt de verjaardag van uw kind uitgebreid gevierd. Wij stellen het op prijs als 
de traktatie een kleinigheidje is (iets wat de kinderen gelijk op kunnen eten) en het liefst zo gezond 
mogelijk. Jongere broertjes en zusjes mogen helaas niet mee tijdens het vieren van de verjaardag van 
uw kind in de klas. Wanneer een kind jarig is, mag hij/zij op die dag één of twee cadeautjes 
meebrengen en laten zien. 
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Wensjes 
Voor de kinderen van groep 1 en 2 bestaat de mogelijkheid een wensje te maken voor de 
verjaardagen van ouders. Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen daarvoor een 
opgavenformulier mee. 
  
Verjaardagen Leerkrachten  
Zoals alle mensen zijn ook de leerkrachten een keer jarig. De kinderen vinden het vaak een fijne en 
speciale dag als dit in de klas gevierd wordt. Welke dag daarvoor gekozen is, kunt u tijdig in de 
weekagenda lezen. 
 
In groep 1 t/m 3 wordt de verjaardag gevierd in het bijzijn van vader en/of moeder. In groep 4 t/m 8 
neemt het kind zelf de traktatie mee naar school en deelt dit uit in overleg met de leerkracht.  
 
Werkweek voor groep 8 
In september wordt een werkweek georganiseerd met als doel de kinderen bewust te maken van het 
functioneren van de natuur in de breedste zin van het woord. Ook het sociale aspect, 4 dagen samen 
op pad, vinden wij belangrijk. Tevens is er ruimte voor excursies en eventueel een bezoek aan een 
dierentuin. De kosten van de vierdaagse werkweek worden voor het grootste deel gedragen door de 
ouders.   
 
Afscheid groep 8  
Groep 8 neemt ieder jaar afscheid met een musical, verzorgd door de kinderen van groep 8. De 
musical wordt opgevoerd voor alle kinderen, opa’s en oma’s en ’s avonds voor de ouders van 
schoolverlaters.  
 
Bedrijfshulpverlening (B.H.V.) leerkrachten 
Jaarlijks wordt door een instructeur een opfris cursus B.H.V. verzorgd voor alle leerkrachten die een 
B.H.V. diploma hebben.   
 
Kerstviering 
De school bereidt een kerstviering voor op de laatste schooldagen voor de kerstvakantie. Een vorm 
van samen eten maakt hier onderdeel van uit. Er wordt aandacht besteed aan deze feestdag door 
o.a. het kerstverhaal voor te lezen en andere aanverwante activiteiten in de klassen te organiseren.  
 
Kinderpostzegels 
De Paulusschool doet mee aan de landelijke postzegelactie. Groep 7 verzorgt de verkoop en 
bezorging van de zegels en kaarten.     
 
Carnaval 
Carnaval wordt gevierd in samen werking met de plaatselijke carnavalsvereniging. Er wordt een 
jeugdprins en –prinses gekozen. Alle kinderen mogen die dag verkleed op school komen. Uiteraard 
doen de leerkrachten dit ook. Alle klassen verzorgen een gedeelte van het programma. De 
voorstelling wordt bijgewoond door alle kinderen en leden van de carnavalsvereniging.  
 
Verkeersexamen 
Groep 7 doet mee aan het landelijk schriftelijk verkeersexamen. Voor zover mogelijk wordt ook een 
praktische proef afgelegd in samenwerking met de andere scholen van de gemeente Zevenaar.  
 
Lentefeest 
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Ieder jaar wordt er een lentefeest georganiseerd op school. Activiteiten zijn: work-shops, sportieve 
evenementen en er wordt voor een hapje en drankje gezorgd. De opbrengst van deze dag gaat naar 
een door het team te bepalen doel. Dit doel is ten bate van kinderen.  
 
Sinterklaasfeest 
In de onderbouw(groep 1 t/m 4) komt de Sint een bezoekje brengen in de klas en neemt een 
cadeautje mee. De bovenbouw (vanaf groep 5) maakt een surprise voor elkaar.  
 
Het Element  
Het Element verzorgt jaarlijks voor alle groepen een toneel-, dans-, of muziekvoorstelling op school. 
  
 
 
Schoolreisje 
Om het jaar gaan alle klassen op schoolreisje. De bestemming voor de verschillende groepen wordt 
in overleg met de coördinatie ouders vastgesteld.   
 
Schoolfeestdag 
Om het jaar (wanneer er geen schoolreisje is) wordt er een schoolfeestdag georganiseerd. Deze dag 
is een themadag en wordt steeds anders ingevuld. In het verleden hebben we bijvoorbeeld een 
circusdag en een ridderdag georganiseerd.  
 
Dienst Natuur en Milieu Educatie 
Een aantal groepen gaan een of twee keer per jaar naar de Dienst NME in Zevenaar, waar een les in 
natuuronderwijs gegeven wordt. Ook kan iedere groep zich inschrijven voor het lenen van leskisten 
of dieren in de klas.  
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5. De zorg voor kinderen   
 
5.1 Het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen    
 
Toetsen 
Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren. De resultaten die onze kinderen behalen zijn 
dan ook heel verschillend. Wij vinden het belangrijk om daar zo goed mogelijk op in te spelen. De 
voortgang in de ontwikkeling van kinderen en de leerresultaten worden nauwkeurig in de gaten 
gehouden en gemeten. Dit gebeurt op de eerste plaats door de groepsleerkracht in de klas. In de 
kleuterbouw wordt aan de hand van observatielijsten regelmatig bijgehouden hoe de kinderen zich 
ontwikkelen op het gebied van de motoriek, de taalontwikkeling, het kennen van begrippen enz. Er 
worden in de kleuterbouw geen CITO-toetsen afgenomen. Wel wordt er in groep 2 in het voorjaar de 
toets ontluikende geletterdheid afgenomen om te bepalen in hoeverre de leesvoorwaarden voor 
groep 3 beheerst worden.  
 
Vanaf groep 3 worden met name de vorderingen in de basisvaardigheden (taal, lezen, schrijven en 
rekenen) door middel van dictees, toetsen, overhoringen, observaties, beoordeling van het werk, 
nauwkeurig gevolgd. AI deze gegevens worden vastgelegd in de klassenmap en  geven een goed 
beeld van de leerresultaten van de kinderen. Om dit beeld aan te vullen, gebruiken we ook methode-
onafhankelijke toetsen, de LVS toetsen van het Cito. 
  
Twee keer per jaar worden in de groepen 3 t/m 8 de onderdelen: taal (spelling), technisch lezen, 
begrijpend lezen en rekenen getoetst door middel van de LVS toetsen van Cito. Aan het begin van 
het jaar wordt in een toetskalender vastgelegd op welke momenten welke onderdelen precies 
getoetst worden.  
 
De kinderen in groep 8 maken in april de centrale eindtoets. We maken gebruik van de centrale 
eindtoets van Route 8. Deze is van belang bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.  
Naast het inzicht over de prestaties van de kinderen individueel, geven de toetsen ons als 
leerkrachten inzicht hoe we er met ons onderwijs voor staan in een bepaalde jaargroep.  
Na het afronden van de ROUTE 8-eindtoets krijgt de school een eindrapportage. Hierin staan de 
resultaten van de afzonderlijke onderdelen, het schoolniveau en de behaalde referentieniveaus. 
Het referentieniveau geeft aan wat een leerling kan op het gebied van taal en rekenen. Wat het 
referentieniveau inhoudt, is wettelijk vastgelegd. Het niveau wordt aangeduid met 1F/2F of 1S. 
 
Als blijkt dat kinderen extra hulp nodig hebben, maken we daar een plan voor. In dit Onderwijs 
Ontwikkelings Plan(OPP) schrijven we op wat we gaan doen en wat we de kinderen precies willen 
leren. Na een aantal weken kijken we of het gelukt is. Dat doen we om te voorkomen dat deze 
kinderen achterop raken. Als extra hulp nodig is, bespreken we dat altijd met de ouders. Zo blijft u op 
de hoogte welke weg we willen inslaan. Voor sommige kinderen is het nodig de doelen aan te 
passen. Voor kinderen die moeilijk leren stellen we de doelen wat bij (minimumdoelen), maar we 
houden wel in de gaten dat ze, binnen hun mogelijkheden, vooruit blijven gaan. Datzelfde geldt voor 
kinderen die extra begaafd zijn. Daar stellen we dan ook hogere eisen aan. 
  
De verslaglegging  
Iedere leerkracht houdt per jaargroep per leerling een administratie bij in het digitale leerlingdossier. 
Hierin worden de verslagen van overleg, observaties en onderzoek, OPP’s en leerlingbesprekingen 
opgenomen. De groepsleerkracht zorgt voor opneming van de standaardgegevens in het 
leerlingdossier. Verder worden de gegevens van de schoolarts, logopediste en de IJsselgroep in het 
leerling-dossier bewaard. Het leerling-dossier is desgewenst voor de ouders ter inzage. De uitslagen 
van alle methode onafhankelijke toetsen worden ingevoerd in de computer en geven op die manier 
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door de jaren heen een overzicht van de leerlingen individueel en van de groep als geheel. We 
noemen dit het leerlingvolgsysteem.  
 
Rapportage 
De leerlingen ontvangen 2 keer per jaar een rapport. Tussentijds kan indien noodzakelijk/ gewenst 
mondeling contact plaatsvinden tussen de ouders en de school. Als een leerling door verhuizing 
tussentijds de school verlaat, wordt door de school een onderwijstechnisch rapport opgesteld 
conform artikel 26 van de Wet op het basisonderwijs (W.B.O.) Als een leerling naar het voortgezet 
onderwijs gaat wordt een onderwijstechnisch rapport opgesteld dat samen met de uitslag van de 
Cito-toets en het schooladvies ter beschikking wordt gesteld aan de school voor voortgezet 
onderwijs. Dit wordt vooraf met de ouders doorgesproken.  
  
Veranderingen in het kader van Passend onderwijs: 
 
Door de invoering van Passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn er een aantal veranderingen 
doorgevoerd in het samenwerkingsverband de Liemers primair onderwijs, waarin ook de 
Paulusschool actief deel neemt. 
 
Elke school heeft een school ondersteuningsprofiel gemaakt waarin staat beschreven wat een school 
allemaal kan bieden op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte. 
 
Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband  naar 
de school te halen. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het 
gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, rekenen en combinaties daarvan.  
Indien onze school zo’n aanvraag doet wordt u als ouder vooraf hierin gekend.  
 
Als de school zelf niet meer het goede onderwijsaanbod kan realiseren van uw zoon of dochter kan 
een Toelaatbaarheidsverklaring door de school worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. 
Dit kan gaan om een plaatsing op het Speciaal basisonderwijs of om een plaatsing op het speciaal 
onderwijs van cluster 3 of cluster 4. Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan uw zoon of 
dochter worden geplaatst op de betreffende school. Daarvoor zijn een aantal vaste 
instroommomenten afgesproken nl direct na de zomervakantie, na de kerstvakantie en per 1 april. 
Uiteraard geldt ook hier dat u hierin vooraf gekend bent. 
We vinden het van belang dat ouders goed geïnformeerd zijn over het functioneren van hun kind in 
de school. De ouders van de kinderen van groep 1 worden in de loop van het schooljaar een keer 
uitgenodigd om het kind in de klas te zien functioneren (kijkochtend). 
  
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee maal per jaar een rapport mee naar huis. Vanaf groep 5 
worden er tevens cijfers gegeven op basis van proefwerken. Sommige onderdelen als lezen, spellen 
en rekenen lenen er zich goed voor om beoordeeld te worden met cijfers. Na het rapport worden 
ouders uitgenodigd voor een tien minuten gesprek. Vanaf groep 5 zijn ook de kinderen hierbij 
aanwezig. De kinderen maken vooraf een ik-rapport. Indien daartoe aanleiding is, worden ouders 
tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Dit is met name het geval indien we specifieke 
maatregelen overwegen in de vorm van extra hulp, toetsen, doubleren e.d.. Aan het einde van het 
schooljaar is er een facultatieve ouderavond met 10-minutengesprekken.  
 
Als ouders zelf met ons willen spreken zijn ze altijd welkom. We maken daarvoor graag een afspraak 
zodat we er ook even rustig de tijd voor kunnen nemen. Als er op school iets bijzonders is, nemen wij 
contact op met de ouders. Wij willen ook graag dat u contact opneemt met ons als er iets bijzonders 
is waar wij in de school rekening mee zouden moeten houden.  
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5.2 Protocol tegen pesten algemeen. 
  
We zouden graag hebben dat dit hoofdstuk overbodig was op onze school. Welke school, ouder of 
leerkracht wil nu dat er gepest wordt, geen enkele toch? We willen toch een fijne veilige sfeer 
waarbinnen al onze kinderen zich optimaal kunnen ontplooien? Maar de realiteit is dat pesten helaas 
op iedere school voor komt, ook bij ons. En het tegengaan begint met het serieus onderkennen 
ervan. Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen 
(gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/ verzorgers (hierna 
genoemd: ouders). 
 
Wanneer een kind pesten ervaart, is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Deze bepaalt welke 
interventies nodig zijn in overleg met de intern begeleider. De anti-pestcoördinator op school is de 
intern begeleider. Leerlingen kunnen ook naar de intern begeleider wanneer zij gepest worden.  
   
Als pesten optreedt, moeten leerkrachten in samenwerking met de ouders dat kunnen signaleren en 
duidelijk stelling daarin nemen. Zij weten zich daarbij, indien nodig, gesteund   door 
vertrouwenspersonen, de directie en het bestuur van de Paulusschool. Dit maakt pesten een 
probleem dat wij op de Paulusschool onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. 
Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: 
 

• In eerste instantie proberen we pestproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Los van het 
feit of pesten wel of niet op dat moment aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de 
kinderen bespreekbaar worden gemaakt, en gelden gedurende het hele jaar regels en 
afspraken. Dit is de structurele preventieve aanpak die wij nastreven.  

• Wanneer pesten ondanks de structurele inspanningen toch weer de kop opsteekt, wil de 
Paulusschool beschikken over een direct toepasbare incidentele probleemoplossende 
aanpak.  

 
 We willen met dit protocol vijf zaken bereiken:  

I. Hulp aan de slachtoffers. 
II. Hulp aan de pesters. 
III. Mobiliseren van de rest van de klas. 
IV. Achtergrondinformatie, adviezen en steun aan leerkrachten. 
V. Achtergrondinformatie, adviezen en steun aan ouders, verzorgers. 

 
Vertrouwenspersonen. 
  
Op de Paulusschool zijn de volgende personen aangesteld als vertrouwenspersoon:  
 
Vanuit het team: Mevr. Tanja Boeklagen, leerkrachtt. 

Dhr. Cees van Helvoirt, directeur Paulusschool.  
  
Het is hun taak om met raad en daad de groepsleerkrachten terzijde te staan, met name bij 
incidenten die mogelijkheden van de groepsleerkracht overstijgen of indien de pestproblematiek 
groepsoverstijgend is c.q. er verschillende groepen bij betrokken zijn. Tevens kunnen zij in 
voorkomende gevallen het bestuur adviseren over verdergaande corrigerende maatregelen t.o.v. 
pesters indien noodzakelijk. Hoewel geen regel op de Paulusschool is het feit dat beide 
vertrouwenspersonen deel uitmaken van de directie een voordeel, daar waar het de stroomlijning 
tussen vertrouwenspersonen en directie van ondersteuning aan leerkrachten en ouders betreft. Uit 
praktische overwegingen is Cees van Helvoirt de eerste aanspreekpersoon. 
   
 



 

28 
 

 
Klachtenregeling 

Klachtenprocedure 

Het kan voorkomen dat u met bepaalde vragen zit die onvoldoende beantwoord worden door een 
van medewerkers van het samenwerkingsverband. U hebt gesprekken gehad met deze persoon en 
toch bent u niet tevreden met het resultaat. Voor die situaties is er een klachtenprocedure 
opgesteld. Stapsgewijs: 

1. U bespreekt het probleem met de medewerker. Samen zoekt u oplossingen. U komt er niet 
uit. 

2. De directeur van de school wordt benaderd (Cees van Helvoirt). Hoor en wederhoor vindt 
plaats. 

3. Ook langs deze procedure is de kwestie niet opgelost. U doet een beroep op de 
klachtenregeling. Dat kan langs 2 kanalen. 

3a   U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van het bestuur van het 
samenwerkingsverband. Haar naam is Chiene Hulst (chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl). 
Zij is bereikbaar onder nummer: 06-45434266. 

3b   U dient een klacht in bij de klachtencommissie. Die melding verloopt via het 
samenwerkingsverband de Liemers po, Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar. Contactpersoon:  
mevrouw Martine van Dijk. Tel. 0316-341618 

Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. 
Alle informatie hierover is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Structureel preventieve aanpak. 
  
De uitdrukking “voorkomen is beter dan genezen” is zeker op pesten van toepassing. Pesten kan 
grote geestelijke schade opleveren bij zowel slachtoffers als daders. Op de Paulusschool willen we dit 
voorkomen door structureel, dus gedurende het hele schooljaar, en preventief, dus ook al is er op 
dat moment niets gebeurd, het pesten aan te pakken.  
  
De eerste week van het nieuwe schooljaar is de kanjerweek. In alle groepen wordt door de 
groepsleerkracht een kringgesprek met de hele klas gehouden. Daarin worden een aantal afspraken 
gemaakt met de hele groep. Deze worden ook vastgelegd, door alle leerlingen ondertekend (kleuters 
die hun naam nog niet kunnen schrijven kunnen dat via een figuurtje/tekeningetje doen) en 
opgehangen in de klas. Het hele schooljaar hangt hij daar en kan er op terug gekomen worden. 
Leerkrachten kunnen daartoe ter ondersteuning de poster “Pesten, wij doen er iets aan” krijgen op 
de schooladministratie.  
 
Op de algemene ouderavond worden deze afspraken ook onder de aandacht van de ouders 
gebracht. De leerkracht zorgt ervoor dat de klassikale afspraken ook op het klassikale gedeelte van 
de schoolwebsite komen. In ieder geval de volgende afspraken maken deel uit van het 
“afsprakenpakket”: 

• Ik doe niet bij een ander kind, wat ik zelf ook niet prettig vind. 

• We doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen en spreken nooit lelijk over elkaar. 

• Wij sluiten niemand buiten de groep en noemen elkaar bij de voornaam. 
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• Niemand heeft het recht om een ander uit te schelden, te schoppen, te slaan of te spugen. 

• Wordt er gepest dan praten we er thuis en op school over; we houden het niet geheim. 

• Als er iets gebeurt wat je niet leuk vindt, probeer je eerst samen te praten. 

• Kom je er niet uit, dan ga je samen naar meester of juf. 

• We houden ons aan deze afspraken op school en daarbuiten! 
   
Deze afspraken kunnen aangevuld worden met afspraken die in de kring in deze groep als belangrijk 
ervaren worden. B.v.: “Wij laten steeds onze beste kant aan elkaar zien.” Of: “Wij laten elkaar in 
elkaars waarde”. Dit is mede afhankelijk van de leeftijd van de groep.  
 
Gedurende de rest van het schooljaar kan bij (dreigende) pesterijen/incidenten teruggekomen 
worden op de gemaakte afspraken.  
Belangrijk is dat door de leerkracht gestreefd wordt naar begrip en inzicht betreffende het waarom 
van deze regels. Op die manier worden ze eigen (intrinsiek) aan de kinderen en worden het meer dan 
opgelegde regels van bovenaf. De voorbeeldfunctie van de leerkracht en alle andere volwassenen 
rondom het kind, dus ook de ouders/verzorgers, hebben hier een belangrijke rol in. De algemeen 
menselijke respectvolle omgang, die de leerkracht en de ouders zelf laten zien, mag zeker niet 
onderschat worden. De leerkrachten nemen vriendelijk, maar wel beslist, duidelijk stelling. We zijn 
samen verantwoordelijk voor een positief klimaat in de klas en op de hele school. Verschillen zijn er 
en worden aanvaard en/of besproken, maar niet met (verbaal) geweld opgelost. Agressief gedrag 
van leerlingen, leerkrachten of ouders accepteren we niet. Dus we accepteren ook geen pesten. 
  
Ingrijpen en interventies door de leerkracht op gedrag van kinderen in een klas zijn soms 
onvermijdelijk, maar kenmerken zich door 4 elementen: 

1. De leerling wordt aangesproken op het vertoonde (ongewenste) gedrag, niet op de persoon 
zelf. B.v .: “Jan, ik wil niet dat je Piet uitscheldt”. Maar dus niet: “Jan, wat ben je toch weer 
een kl….jong”. 

2. Uitleg van het waarom. “Dat schelden lost je ruzie met Piet niet op.” 
3. Het wel gewenste gedrag als alternatief aangeven. “Probeer er samen met praten uit te 

komen”.  
4. Als er (later) gewenst gedrag vertoond wordt, dit belonen. “Prima Jan, goed overlegd en 

opgelost!”. 
   
Soms zijn in één zin een aantal elementen te combineren:”Jan niet in het schrift van Piet schrijven (1) 
maar in je eigen schrift (3), dan weet ik hoe jij werkt.” (2). Even later : “Prima” (4). Ingrijpen en 
interventies thuis dienen ook deze kenmerken in zich te hebben. Op deze manier geven volwassenen 
gedurende het hele jaar (structureel) het goede voorbeeld in respectvolle omgang (preventief), 
terwijl toch de boodschap duidelijk overkomt. 
  
Incidentele probleemoplossende aanpak. 
  
De praktijk leert dat ondanks een veilige sfeer in de klas, ondanks een positief klimaat op school, 
ondanks het goede voorbeeld van de leerkrachten op school en van de ouders thuis, pesten toch 
regelmatig de kop opsteekt. Dit wordt door de omgeving soms ervaren als een incident. Wij willen 
het aanpakken en reageren erop en willen dat het beter gaat, we willen het probleem oplossen. Daar 
komt de naam incidentele probleemoplossende aanpak vandaan. Helaas is het voor de slachtoffers 
vaak veel meer dan een incident en speelt er soms onderhuids meer af dan wij als volwassene zien. 
   
Belangrijk is het om bij pestgedrag de drie te onderscheiden rollen, die een kind kan hebben, aan te 
geven. We zullen over alle drie de rollen informatie geven, aangeven hoe je signalen  kunt 
herkennen, hoe te ondersteunen als leerkracht of ouder en wat concrete acties kunnen zijn. We 
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besluiten dan dit protocol met het stapsgewijs aangeven hoe wij als school pestgedrag aan zullen 
pakken. 
 
Het gepeste kind, het slachtoffer: 
 
Ieder kind, dat afwijkt van een door de meerderheid vastgestelde norm, loopt een kans zondebok te 
worden. Dat afwijken van de norm kan op vele gebieden zijn. Het kind kan heel goed leren 
(“stuudje”) of juist veel minder (“stomkop”). Het kind is fysiek aantrekkelijk volgens de groep of juist 
niet. Het kind heeft uiterlijke kenmerken die anders zijn dan de groep; rood haar, grote tanden, een 
beugel, een bril. Het kind heeft een andere godsdienst, kleur of haardracht. Het kind heeft een 
andere thuissituatie. Het kind draagt andere kleding. Het kind is slecht in de sport die juist in de klas 
populair is. Het kind heeft een handicap, vertoont ander gedrag. 
  
Het ”anders-zijn” is het sleutelwoord. Als je afwijkt van het gemiddelde, van de norm, loop je een 
grote kans zondebok te worden. Aangezien de norm kan veranderen, kan ieder kind slachtoffer 
worden. Maar het hoopvolle is: een kind kan uit de slachtofferrol komen. Soms wordt pesten 
makkelijk afgedaan alsof het gaat over een simpel plagerijtje, een kwajongensstreek. Dat is niet 
terecht. Allereerst het verschil tussen pesten en plagen.  
 
Plagen is iets dat plaats vindt tussen kinderen die gelijk zijn in sociale en/of fysieke macht. Zij wijken 
niet af van de groepsnorm of die afwijking wordt niet als norm gehanteerd. Een voorbeeld ter 
verduidelijking: Twee jongens zijn bevriend. De ene is zichtbaar dikker dan de andere kinderen in de 
klas, de andere is juist graatmager. In deze groep wordt lichaamsgewicht/omvang niet als norm 
gehanteerd, het doet er gewoon niet toe of je dik of dun bent, verschillen daarin zijn geaccepteerd. 
Hun vaste onderlinge begroetingsritueel en humor bestaat uit de opmerkingen: “Ha, die Laurel!”, 
“Goedemorgen Hardy”.Samen vormen zij een uniek duo in de groep. Zij sluiten elkaar niet uit, maar 
accepteren zichzelf en elkaar en worden door de groep zo geaccepteerd. 
  
Pesten vindt plaats tussen kinderen die niet gelijk zijn in sociale en/of fysieke macht. Het afwijken 
van de groepsnorm wordt door de sociaal of fysiek sterkere partij misbruikt om de zwakkere partij te 
pesten, te treiteren. De begroeting “Hee, dikke” heeft een totaal ander karakter. Een andere reden 
om pesten niet af te doen als kwajongensstreken of  met “dat doen kinderen nu eenmaal” is gelegen 
in de ernstige gevolgen die we zien bij slachtoffers, soms hun leven lang. 
  
Uit hun relaas komen zaken naar voren als: 

• Verlies van zelfvertrouwen. 

• Laag gevoel van eigenwaarde. 

• Faalangst. 

• Wil niet meer naar school. 

• Slecht slapen. 

• Bedplassen. 

• Een diepgeworteld wantrouwen naar medemensen, zelfs als deze goede bedoelingen 
hebben. 

• Eenzaamheid. Geen relaties durven aangaan. 

• Geen kinderen durven hebben, want stel dat zij ook gepest worden? 

• Geen plezier in het leven hebben. 

• Geen zin in het leven hebben, tot zelfmoord aan toe. 
 
Slachtoffers komen door pesten in een negatieve spiraal terecht waar zij zelf zonder hulp niet uit 
komen. Vanuit onzekerheid weten zij niet meer hoe te reageren en gaan steeds vaker met opvallend 
gedrag reageren op pesterijen: Huilen, drift, gillen, terugtrekken, etc. Dat is voor de daders weer een 
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rechtvaardiging om te pesten. “Ik liep (natuurlijk per ongeluk) tegen haar aan en ze begon gelijk te 
gillen, dat is toch niet normaal. Het deed pijn aan mijn oren en om ze stil te krijgen, heb ik ze een 
stomp gegeven.” Vergeten wordt te melden dat alleen al dit speelkwartier er vier keer per ongeluk 
tegen haar aangelopen was. 
 
Mogelijke uitingen van pesten. 

• Altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen. 

• Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven. 

• Briefjes doorgeven. 

• Zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot. 

• Schelden, neerbuigende, vernederende, discriminerende opmerkingen maken. 

• Slaan, schoppen, trappen, aan haren trekken, duwen, omver lopen, etc. 

• Kleding of spullen van het slachtoffer kapot of vies maken. 

• Hinderlijk, intimiderend volgen of om het slachtoffer heen staan. Voor het huis posten. 

• Doodzwijgen. Niemand maakt contact met je, collectief weglopen als het slachtoffer contact 
zoekt. 

• Het slachtoffer als slaaf gebruiken door het geven van opdrachten. “Want anders…” Dit 
kunnen ook opdrachten zijn om snoep of andere spullen voor de daders te kopen of te 
stelen. 

• Uitsluiten. Heel de klas mag op het verjaardagsfeestje komen behalve dat ene kind. 

• Negatieve roddel over het slachtoffer, en/of familie daarvan, verspreiden, via gesprekken, 
mobieltjes, internet. 

• Plaatsen van roddel, rare foto’s (al dan niet ”creatief” aangepast) op internet etc. 
  
 
Begeleiding van de gepeste leerling: 
  
Veel mensen denken dat pesten vooral opgelost wordt door de daders hard aan te pakken. Dit blijkt 
niet zo te zijn. Het beleid dient een meersporenbeleid te zijn waarbij slachtoffers, daders en 
zwijgende middengroep allemaal hun begeleiding kennen. De combinatie is effectiever dan de som 
der losse delen. Door de slachtoffers te begeleiden kunnen zij betere manieren van reageren 
ontwikkelen. 
  
Concreet: 
 
Hulp door leerkrachten. 

• Medeleven tonen, luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest? 

• Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten. Huilen of 
heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling in laten 
zien dat je beter op een andere manier kunt reageren. Zoeken en oefenen van een andere 
reactie, bijvoorbeeld: je niet afzonderen, of niet direct boos worden. Betrek hierin de 
oplossing(en) die het kind zelf heeft.  

• Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt. 

• Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest. 

• Sterke kanten van de leerling benadrukken. Opbouwen zelfvertrouwen. 

• Praten met de daders, ze de kans geven hun kant te belichten, en ze aanspreken, vriendelijk, 
maar beslist en duidelijk. Aangeven wat het ongewenste gedrag is, waarom dat niet kan, wat 
voor gedrag we wel willen zien en dit ook belonen, indien het wordt vertoond. 

• Indien breder: bespreek het in de groep. Refereer aan de gemaakte afspraken. 

• Is dit onvoldoende: Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de 
pester(s). Mogelijke vervolgstappen staan verderop aangegeven.  
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Hulp door ouders: 
 

• Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind. Praat samen over 
mogelijkheden voor uw kind om anders te reageren waardoor het pesten uitdooft.  

• Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat of binnen de (sport)club, lijkt het voor de 
hand te liggen om contact op nemen met de ouders van de pester(s) om het probleem 
bespreekbaar te maken. Dit werkt bijna nooit. Enkel indien u als volwassenen elkaar goed 
kent is dit een optie. Heeft u hier geen vertrouwen in, neem contact op met de 
vertrouwenspersoon voor advies en/of verdere stappen. 

• Als het pesten op verschillende plaatsen, waaronder school, plaats vindt, neem contact op 
met de groepsleerkracht. Deze kan de vertrouwenspersoon om advies vragen. Betreft het 
kinderen uit verschillende groepen van de school, neem dan contact op met de 
vertrouwenspersoon van de Paulusschool. 

• Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect van uw kind vergroot 
worden of weer terug komen. 

• Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.  

• Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt. 

• Verzamel informatie voor uzelf en voor uw kind. Dit kan via school, web-sites, dit protocol, 
boekjes en brochures. 

• Laat je kind de ervaringen opschrijven. Dit kan “van je afschrijven zijn”. Maar ook 
verheldering en inzicht geven. Dit kan zeer emotioneel zijn. Doe dit samen. 

• Geef uw kind verantwoordelijkheid (in een mate die het aan kan). Dit kweekt zelfvertrouwen. 

• Denk aan de optie van sociale vaardigheidstraining. School kan u hierover informeren. 
  
Wat niet te doen als ouders: 
 

• Ga niet zelf het gesprek aan met de pesters. Deze zal u veelal niet serieus nemen, u heeft 
niets over hen te vertellen en het onbedoelde resultaat is vaak het verergeren van de 
problematiek. Daders zullen wel eens even afrekenen met deze verklikker. 

• Ga geen gesprek aan met de ouder(s) van de pester(s). Dit is zelden succesvol. Er kan worden 
ontkent, gebagatelliseerd of er wordt simpel gesteld dat het is uitgelokt. Een andere reactie 
kan zijn het zwaar (fysiek) straffen van de dader door deze ouders. De dader kan dit dan later 
verhalen op het slachtoffer. “Door jouw schuld kreeg ik klappen, nu jij ook.” 

• Probeer niet om de pesters “om te kopen”. U organiseert een feestje of neemt ze mee naar 
de film. Kinderen hebben dit door en meestal heeft het averechts effect. Het feestje mislukt 
en het uitstapje wordt een bezoeking. 

• Ga uw kind niet overbeschermen, b.v. door het tot op de speelplaats te brengen. Uw kind 
komt dan in een uitzonderingspositie en wordt sneller doelwit. “Moet mama je aan het 
handje brengen?” 

• Vaak vragen slachtoffers, als ze het verteld hebben, er niet verder over te praten met 
anderen, het kind kan bang zijn voor de dader(s) als bekend wordt dat hij/zij geklikt heeft. 
Beloof dit nooit en leg dit uit. Als u dit beloofd heeft, kunt u immers geen hulp van b.v. 
school meer inroepen, zonder de belofte aan uw kind te verbreken. 

  
Het pestende kind, de dader. 
  
Hulp nodig voor de pester, de dader? Hard aanpakken gewoon. Misschien logisch om zo te denken 
als je kind net huilend thuis komt als slachtoffer. Toch zijn  pesters vaak kinderen die op de een of 
andere manier klem zitten en ook hulp nodig om uit die situatie te komen.  
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Het kan zijn dat het kinderen zijn met een problematische thuissituatie. Soms met weinig echte 
aandacht van hun ouders, ze kunnen door ouders, als ze ook maar iets fout doen, zwaar (fysiek) 
gestraft worden of  uitgescholden. Er is soms geen toezicht en ze worden thuis juist niet gecorrigeerd 
als ze afwijkend (agressief) gedrag vertonen. Soms zien ze thuis steeds het verkeerde voorbeeld.   
  
Andere pesters komen wel uit een warm gezin, maar zitten op een (sport)club met leiding die 
(verbaal) agressief gedrag laat zien of is er daar sprake van het voortdurend met elkaar de competitie 
aan gaan op een ongezonde, anderen uitsluitende manier.  
 
Andere oorzaken van pestgedrag kunnen zijn: Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten 
voelen), voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt (je moet stoer doen, maar wil dat 
eigenlijk niet), een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt. 
  
Er zijn nog veel meer oorzaken mogelijk, maar de laatste mogelijke oorzaak die we hier willen 
noemen: Het kind is zelf slachtoffer geweest en om te voorkomen, dat dit nogmaals gebeurt, wordt 
dit kind zelf pester. Ook de gevolgen voor de pesters, de daders, kunnen bij niet ingrijpen, zwaar zijn: 

• Zij hebben een grotere kans om in de criminaliteit terecht te komen. 

• Zij hebben een grotere kans, dat ze dit gedrag ook vertonen in relaties, waardoor deze 
eerder verstoord raken. Ook de relatie met eventuele eigen kinderen zal eerder verstoord 
raken. Het valt hen zwaarder een evenwichtige relatie gebaseerd op respect op te bouwen. 
De problematiek wordt, bij niet ingrijpen, door de opeenvolgende generaties aan elkaar 
overgedragen. Door de daders te begeleiden kunnen ook zij betere manieren van reageren 
ontwikkelen. 

 
Concreet:  
  
Hulp door leerkrachten. 
  

• Praten met de daders, ze de kans geven hun kant te belichten. Zoeken naar de reden van het 
ruzie maken/ pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling, buitengesloten voelen, 
omgevingsfactoren). 

• De daders op hun gedrag aanspreken, vriendelijk, maar wel beslist en duidelijk. Aangeven 
wat het ongewenste gedrag is, waarom dat niet kan, wat voor gedrag we wel willen zien en 
dit ook belonen indien het wordt vertoond. Refereren aan de gemaakte afspraken in de 
groep. 

• Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste. 

• Excuses aan laten bieden.  

• In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft. 

• Bij het niet effectief zijn van bovengenoemde maatregelen kan straf op zijn plaats zijn. 
Belangrijk daarbij: je geeft de straf als leerkracht, omdat de gemaakte afspraken niet zijn 
nagekomen door de dader. Op deze manier neem je als leerkracht duidelijk stelling en 
doordat het van jou uitgaat voorkom je dat na schooltijd het slachtoffer teruggepakt wordt. 
Probeer te straffen in relatie tot de overtreding. B.v.: Heeft de dader via internet het 
slachtoffer belachelijk gemaakt, dan kan de straf bestaan uit het een week niet op internet 
mogen onder schooltijd (en thuis in overleg ouders). 

• Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind; wat is 
de oorzaak van het pesten?  

• Kom je er niet uit, inschakelen van de vertrouwenspersoon voor het nemen van verdere 
stappen. Zie verderop in dit protocol. 
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Hulp door ouders: 
  

• Neem het probleem van uw kind serieus. Denk niet: “Mijn kind doet zoiets niet” of  “laat ze 
het zelf maar uitvechten”. We snappen dat de boodschap niet leuk is, maar weglopen voor 
de realiteit levert geen oplossing op. 

• Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden. 

• Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen, zodat die weg te nemen is. 

• Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. 

• Corrigeer agressief gedrag van uw kind, komt u er zelf niet uit, roep professionele hulp in. 

• Besteed op positieve wijze extra aandacht aan uw kind. 

• Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport. 

• Spreek uw kind aan op zijn/haar gedrag, vriendelijk, maar beslist en duidelijk. Aangeven wat 
het ongewenste gedrag is, waarom dat niet kan, wat voor gedrag u wel wilt zien en dit ook 
belonen indien het wordt vertoond. 

• Maak uw kind duidelijk dat u en school dezelfde lijn volgen en samenwerken. 

• Denk aan opties als sociale vaardigheidstraining, schoolgericht maatschappelijk werk, 
videohome training, jeugdgezondheidszorg, huisarts, GGD, etc. School kan u hierover 
informeren.  

  
 Wat niet te doen als ouders: 
   

• Straf niet fysiek. Het beste is om pas te straffen als hij of zij, ondanks gesprekken en andere 
activiteiten, blijft doorgaan.  De straffen moeten dan niet fysiek zijn. Het is beter privileges in 
te houden. B.v.: Heeft uw kind via internet het slachtoffer belachelijk gemaakt, dan kan de 
straf bestaan uit het een week niet op internet mogen (idem op school in overleg met de 
leerkracht). 

• Geef niet het verkeerde voorbeeld, door b.v zelf verbaal of lichamelijk geweld te gebruiken. 
  
De grote middengroep.  
De groep pesters is ongeveer 10%, de groep slachtoffers is helaas niet veel kleiner. Blijft over een 
grote middengroep van zo’n dikke 80%. Zij pesten zelf niet, worden niet gepest. Waarom zouden zij, 
of hun ouders, zich druk maken over pesten?  
  
Je kunt je beroepen op idealistische argumenten. Je bent een beter mens, als je opkomt voor 
slachtoffers en stelling neemt tegen negatief gedrag. Je kunt voor de morele ontwikkeling van je kind 
graag een rechtvaardige en eerlijke omgeving zien of louter goede voorbeelden. Allemaal waar, maar 
er is ook een heel pragmatisch argument. De verdeling in percentages over de drie rollen kan wel 
stabiel zijn, maar er wordt regelmatig van rol gewisseld. Slachtoffers komen in de middengroep, 
maar kunnen ook de nieuwe daders worden. Je zit eerst veilig in de middengroep, maar de normen 
veranderen en zo ineens ben jij het slachtoffer, of de dader. De dader heeft het zo bont gemaakt, dat 
de groep hem uitstoot en tot nieuw slachtoffer maakt. Iedereen heeft er dus belang bij dat de 
middengroep zo groot mogelijk is (liefst 100%) en stabiel.  
  
Hulp door leerkrachten: 
  

• Deze groep vertoont het gewenste gedrag. Zorg dat de hele klas merkt dat je dit ziet,  
stimuleer en waardeer dit. 

• Houd in de kring en bij andere gelegenheden, het gedrag van deze groep als norm aan. 

• Bespreek ook met deze groep met enige regelmaat elementen uit de klassikale afspraken. 
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Hulp door ouders: 
 

• Neem de ouders van het gepeste kind serieus. Maak pesten tot een gemeenschappelijk 
probleem. 

• Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan. Leer je kind de 
goede sociale vaardigheden. Die dragen bij aan de groei naar een evenwichtige volwassene. 

• Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag. 

• Geef zelf het goede voorbeeld. 

• Leer uw kind voor anderen op te komen. 

• Leer uw kind voor zichzelf op te komen. 
  
Maatregelen ten aanzien van de dader als het pesten niet stopt. 
  
De leerkracht ziet of weet dat een leerling wordt gepest. De hierboven beschreven stappen en 
interventies leveren onvoldoende resultaat op voor de gepeste. De pester gaat door. In zo’n geval 
gaat de leerkracht ter bescherming van het (de) slachtoffer(s) over tot straf. De leerkracht neemt 
daarbij duidelijk stelling ten aanzien van het gedrag dat niet geaccepteerd wordt. Het straffen is 
opgebouwd in 6 fasen; afhankelijk hoelang de pester door blijft gaan met zijn/ haar pestgedrag en 
geen verbetering vertoont in zijn / haar gedrag: 
 
Fase 1: 

• Een of meerdere pauzes binnen blijven. 

• Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn. 

• De ouders halen hun kind in de klas op. 

• Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of haar rol in het 
pestprobleem. 

• Na straf, door kort gesprek: bewustwording voor wat hij/zij met het gepeste kind heeft 
uitgehaald.  

• Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze   
afspraken komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan 
de orde. 

  
Fase 2:                                                                                                                              

• Als voorafgaande acties op niets uitlopen, en het pesten een structureel karakter lijkt te 
krijgen, start de leerkracht met het bijhouden van een dossier hierover. De medewerking van 
de ouders van de pester wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te 
maken. De leerkracht houdt nu alle activiteiten bij in het dossier. Dit is noodzakelijk om 
eventueel in fase 5 vergaande stappen te kunnen ondernemen. 

  
De vertrouwenspersoon en de directeur (indien niet verenigd in één persoon) worden door de 
leerkracht vanaf deze fase verplicht in het overleg betrokken. Enerzijds om het (de) slachtoffer(s) en 
leerkracht(en) te ondersteunen, anderzijds ook om de stellingname van de hele school te 
onderstrepen. Doelen in deze fase: Op de eerste plaats: Veiligheid bieden aan slachtoffers. Op de 
tweede plaats: Begeleiding aan de daders om pestgedrag te doorbreken. 
  
Fase 3: 

• Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de 
Schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk. Indien 
de ouders van de daders hier niet aan mee willen werken, zal de directeur van de school de 
ouders mededelen, dat bij voortgaande weigering school niet anders kan, dan tot fase 4, 5 of 
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zelfs 6 over te gaan. School kiest dan voor veiligheid van de slachtoffers, boven de hulp aan 
de dader. 

  
Fase 4: 

• Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk in een 
andere groep te plaatsen, binnen de school. Dit is een maatregel waartoe de beslissing bij de 
directeur ligt, maar deze zal uiteraard altijd eerst overleggen met betrokken leerkrachten. 

  
  
 
Fase 5: 

• In extreme gevallen kan een leerling voor een bepaalde periode geschorst worden. Enkel het 
schoolbestuur is daartoe bevoegd, op voordracht van de directeur. Hiervan wordt altijd door 
de directeur melding gemaakt aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Zevenaar. 

  
Fase 6:  

• Als zelfs tijdelijke schorsing geen verbetering oplevert, kan het schoolbestuur besluiten, op 
voordracht van de directeur, om tot verwijdering van de leerling van school over te gaan. De 
directeur zal dan gedurende max. zes weken proberen, samen met de leerplichtambtenaar 
van de gemeente Zevenaar, een andere reguliere basisschool, een SBO – school of SO-school 
te bewegen om deze leerling op te nemen. Mocht dit niet lukken, dan zullen ouders in 
overleg met de leerplichtambtenaar, tot een oplossing moeten komen en stopt de 
verantwoordelijkheid van de school voor deze leerling. 

  
 
5.3 De speciale hulp voor zorgkinderen 
 
We willen als team samen de verantwoordelijkheid dragen voor het wel en wee van de kinderen bij 
ons op school. Wij doen ons uiterste best elk kind zoveel mogelijk de zorg te geven die het nodig 
heeft. Dit geldt voor alle kinderen: kinderen die gewoon meedraaien, kinderen die extra aandacht 
nodig hebben en kinderen die iets meer aankunnen. Op onze school hebben we verschillende 
mogelijkheden om kinderen te helpen. Eerst proberen we met extra uitleg, hulp en oefening de 
kinderen zolang mogelijk binnen het groepsprogramma te houden. Als dit niet lukt, overlegt de 
leerkracht met de intern begeleider. Samen bespreken ze hoe verder gegaan zal worden; een 
observatie, een toets, het inzetten van andere materialen of extra hulp.  
 
Intern Begeleider   
  
Om de zorg binnen onze school goed te laten verlopen is er 1 teamlid  aangesteld als Intern 
Begeleider. We zeggen kortweg IB 'er. Onze IB-er is Karin Roekens 
  
Tot de taak van de intern begeleider hoort: 

• het zorg dragen voor de leerlingenzorg en het leerlingvolgsysteem.  

• het houden van leerlingbesprekingen  

• het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten bij de zorg van individuele leerlingen 

• het stimuleren van een planmatige aanpak van de leerling-zorg 

• het onderhouden van externe contacten; zoals een Onderwijsbegeleidingsdienst, het 
samenwerkingsverband, etc. 

• gesprekken voeren met ouders van zorgleerlingen. 

• het ontwikkelen en stimuleren van veranderingen op onderwijsgebied 

• de intern begeleider bewaakt de afspraken die er gemaakt worden 
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Leerlingbespreking  
 
Twee keer per jaar worden de vorderingen van de leerlingen, waaronder de uitslagen van de toetsen, 
door de groepsleerkracht besproken met de Intern Begeleider. Er wordt gekeken naar de progressie 
van de leerlingen individueel en op groepsniveau. De IB-er helpt de leerkracht bij het opstellen van 
een plan om kinderen binnen de groep op eigen niveau verder te kunnen helpen of om bepaalde 
oplossingen in te plannen binnen de groep (groepsanalyse).  
 
Extra middelen bij uitval of verrijking 
  
Er zijn kinderen die een extra hulpvraag hebben. Deze kan ontstaan doordat een kind ergens op 
uitvalt, bijv. leerstofbeheersing, adequaat sociaal gedrag kunnen vertonen, etc. Onze school heeft 
daarvoor extra materialen op allerlei vakgebieden. Dit materiaal wordt gebruikt door de IB-er  en 
groepsleerkrachten. Er zijn bijvoorbeeld boekjes voor moeilijk lezende kinderen en extra werkbladen 
voor het aanleren van de tafels. Daarnaast ook praktische informatie zoals hoe om te gaan met een 
kind waarbij de diagnose ADHD, PDD-NOS, etc., is gesteld. De kinderen met dyslexie maken gebruik 
van het computerprogramma Kurzweil. 
  
Er is ook extra materiaal en aandacht voor de zeer goede leerlingen. Het schoolbestuur heeft in haar 
meerjarenbegroting hiervoor ook nadrukkelijk geld vrijgemaakt. Binnen de groepen streven we naar 
zoveel mogelijk materialen die de goede leerlingen motiveren en uitdagen om zelfstandig aan het 
werk te gaan. De ICT-mogelijkheden zijn daarbij ook belangrijke hulpmiddelen. Het 
documentatiecentrum en de computers zijn ook belangrijke hulpmiddelen.  
 
Hulp van buitenaf  
 
Indien de hulp, zowel binnen de groep, als buiten de groep, niet tot voldoende resultaat leidt, wordt 
door de IB-er , in overleg met de ouders, elders om ondersteuning gevraagd. Afhankelijk van het 
probleem komt deze hulp van de jeugdarts, logopediste,  samenwerkingsverband (ambulante 
begeleiding). Soms resulteert dit in extra hulp voor  logopedie, fysiotherapie, deelname aan een 
speelpraatgroep of individuele training op het gebied van ernstige lees/taalproblemen, etc.  
 
5.4 Stappen in zorg.  
  
De plek van de leerlingbegeleiding binnen de zorgstructuur van het samenwerkings verband. 
 
Leerlingzorg 
De zorg voor de leerlingen krijgt in een aantal stappen gestalte. Zij vindt plaats door 

• de groepsleerkracht; 

• Mevrouw K. Roekens (aan de school verbonden Intern Begeleider); 

• externe adviseurs zoals:      
de schoolarts;      
logopediste;     
ambulant begeleider van het SWV De Liemers 
Commissie Leerling Ondersteuning (CLO);           

        Mercurion 36           
        6903 PZ Zevenaar,            

Tel. 0316 - 341618.      
Mw. A. van den Akker, voorzitter;      
dhr. C. van Helvoirt, secretaris;  
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• Stichting Onderwijs op Maat, Bureau Onderwijszorg ‘de Liemers’ 
coördinator:            
Hr. O. Kamps                 
Mercurion 36                             
6903 PZ Zevenaar 
telefoon: 0316 – 341618             

  

• Marant (voormalige O.B.D.) 
bezoekadres: Aamsestraat 84A, 

6662 NK Elst (gld) 
postadres:  Postbus 198, 

6660 AD Elst (gld) 
telefoon: 0481-439300 

  

• IJsselgroep  (O.B.D.)    
adres:  Bachlaan 11                             

7002MZ Doetinchem 
telefoon: 0314-374101                          

 
Jeugdgezondheidszorg / Schoolarts 
 
De zorgstructuur 
  
Alle basisscholen in de Liemers hebben hun leerlingenzorg op een overeenkomstige manier geregeld. 
De leerlingenzorg is onder te  verdelen in verschillende zorgniveaus. De verschillende niveaus 
worden hieronder kort beschreven.  
  
1.Algemene zorg in de groep   
 
De leerlingen in dit niveau ontvangen de  basis hulpverlening in de groepen 1 t/m 8. In dit zorgniveau 
gaat het om goed onderwijs voor alle leerlingen: dus onderwijs dat is aangepast aan de 
onderwijsbehoeften van deze leerlingen. In de groep gaat de leerkracht op een professionele wijze 
om met de verschillen in onderwijsbehoeften van de leerlingen. Afhankelijk van deze behoeften 
biedt de leerkracht een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen. De groepsleerkracht neemt zelf 
beslissingen over deze algemene zorg aan zijn/haar leerlingen. 
  
2.Extra zorg in de groep   
 
In dit niveau gaat het om de extra zorg die aan een kind gegeven wordt binnen de groep. Het kan bij 
het bieden van deze extra zorg gaan om individuele hulp of hulp aan een groepje leerlingen bij een of 
meer vakken, om begeleiding van gedrag, de motoriek of om een combinatie van deze 
aandachtsvelden. De leerkracht zoekt in samenwerking met de intern begeleider naar mogelijkheden 
om aan de extra onderwijsbehoeften van deze leerlingen te voldoen en vertaalt dit in een passend 
aanbod.  
 
3.Speciale zorg in de groep na intern onderzoek   
 
Leerlingen in dit niveau worden door de eigen leerkracht of door bv. de intern begeleider van de 
school onderzocht en/of geobserveerd. Er wordt daarna een plan opgesteld waarin wordt 
beschreven wat de specifieke onderwijsbehoeften zijn, wat er aan gedaan kan worden, hoe het plan 
uitgevoerd kan worden en wanneer gekeken wordt of het plan effect heeft. Dit kan worden 
vastgelegd worden in blokplannen of een individueel onderwijs-ontwikkeling-plan (OPP). Beslissingen 
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over de voortgang van deze speciale zorg aan deze leerling worden op schoolniveau en dus niet 
alleen door de leerkracht genomen en uitgevoerd. De afspraken worden ook op schoolniveau 
vastgelegd (leerlingvolgsysteem). De ouders van de leerling moeten met de inhoud en de uitvoering 
van het voorgenomen plan akkoord kunnen gaan.    
  
4.Speciale zorg na consultatie   
 
Als onvoldoende hulp kan worden geboden en er over de aanpak van deze leerling vragen blijven die 
de school niet kan beantwoorden, kan de hulp van een externe deskundige ( leerlingbegeleider, 
ambulant begeleider, preventief ambulant begeleider Rec) worden ingeroepen. Dit kan en mag pas 
geschieden na schriftelijke toestemming door de ouders/verzorgers. De school gebruikt hiervoor het 
zorgformulier. De externe deskundige biedt ondersteuning bij de hulpvraag van de leerkracht. Naar 
aanleiding van de bevindingen stelt de leerkracht in samenwerking met de extern deskundige en de 
intern begeleider een plan op dat op de school wordt uitgevoerd. 
  
Beslissingen over de voortgang van de speciale zorg aan deze leerling worden op schoolniveau en dus 
niet alleen door de leerkracht genomen en uitgevoerd. De afspraken worden dan ook op 
schoolniveau vastgelegd. De ouders/verzorgers van de leerling moeten met de inhoud en de 
uitvoering van het voorgenomen plan akkoord kunnen gaan. 
  
5. Verwijzing naar (tijdelijke) speciale zorg buiten de school.  

  
Ook al moet de nadruk van de zorg in de groep, bij de groepsleerkracht en binnen de school liggen, in 
bepaalde gevallen kan externe bovenschoolse hulp gewenst zijn. Deze hulp kan op 3 manieren vorm 
krijgen binnen ons samenwerkingsverband:  
1. Een leerarrangement binnen de eigen school, waarbij de school een plan maakt en het 
samenwerkingsverband de bekostiging hiervoor verzorgt. 
2. Een leerarrangement buiten de eigen school (bijvoorbeeld een taalklas of plusklas op een andere 
school) 
3. Een tijdelijke verwijzing naar een andere school (bijvoorbeeld een locatie waar leerlingen met een 
migratieachtergrond begeleidt worden en de Nederlandse taal aanleren).  
  
6.(Tijdelijke) plaatsing in het speciaal basisonderwijs   
 
Wanneer een school aangeeft dat een leerling niet verder kan worden begeleid, zal worden bekeken 
of overplaatsing naar een school voor speciaal basisonderwijs noodzakelijk is. Dit gebeurt door de  
Commissie Leerlingen Ondersteuning (CLO) op basis van een ingevuld zorgformulier. Wanneer deze 
CLO constateert dat voor deze leerling onvoldoende hulp kan worden geboden in de gewone 
basisschool, dan kan het kind een beschikking van toelaatbaarheid tot het speciaal basisonderwijs 
krijgen. De ouders kunnen met de afgegeven beschikking hun kind aanmelden bij de school voor 
speciaal basisonderwijs. In ons samenwerkingsverband is dat de Schilderspoort. In principe zijn alle 
plaatsingen tijdelijk. Na een intensieve begeleiding op De Schilderspoort wordt bekeken of een 
leerling teruggeplaatst kan worden naar de eigen basisschool of een andere basisschool. Voor elke 
terug te plaatsen leerling wordt een begeleidingsplan opgesteld. In praktijk komt het nog niet zo vaak 
voor dat leerlingen worden teruggeplaatst en verlaten bijna alle leerlingen van De Schilderspoort de 
school wanneer zij naar het voortgezet onderwijs gaan. 
 
De plek van de leerlingbegeleider in de zorgstructuur  
Huidige situatie: de school stelt vast (binnen de leerlingbespreking)dat externe hulp gewenst is 
(niveau 4). Deze hulpvraag kan divers zijn. In geval van een onderzoek, observatie door een 
leerlingbegeleider formuleert de school een hulpvraag, middels het zorgformulier. De school / het 
bestuur bepaalt zelf welke leerlingbegeleider van welke dienst wordt ingeschakeld. De school/het 
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bestuur heeft hiertoe een contract  gesloten met een begeleidingsdienst. De school / het bestuur is 
hierin autonoom en volledig zelf verantwoordelijk. De kosten zijn voor rekening van de school / het 
bestuur.   
 
Afwegingen bij toekomstige situatie 
In de ontwikkeling naar Passend Onderwijs is het streven om te komen tot een centrale 
“loketfunctie”. Een plek, waar alle hulpvragen binnenkomen en van waaruit ondersteuning geboden 
wordt om de gevraagde hulp snel en adequaat in te zetten. Binnen deze ondersteuning zal de 
orthopedagoog / psycholoog een taak hebben.   
  
Voor klachten ten aanzien van de Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) is als 
vertrouwenspersoon benoemd mr. R.H. van de Beeten. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 
0316-527752. 
  
Het S.W.V. De Liemers draagt ook zorg voor de organisatie van een klachtencommissie. De 
Paulusschool heeft zich aangesloten bij deze klachtencommissie. In paragraaf 6.7 leest u over de 
klachtenregeling meer. 
  
5.5 De overgang naar het voortgezet onderwijs  
 
Aan het einde van groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit 
vele vormen van onderwijs. De begeleiding en advisering van de uiteindelijke keuze gebeurt door de 
leerkracht van groep 8. De entreetoets van groep 7 vormt het begin van dit keuzetraject. Eind 
oktober is er een ouderavond waarop de gehele procedure wordt toegelicht en besproken met de 
ouders. Belangrijke aandachtspunten op deze avond zijn: het schooladvies, de rol van de ouders, de 
Centrale Eindtoets (Route 8), de aanmelding, en de open dagen van het voortgezet onderwijs. 
Begin november krijgen de ouders een pre-adviesgesprek. De kinderen zijn ook bij dit gesprek 
aanwezig. In de maanden november t/m maart zijn er vele open dagen/avonden. Het is belangrijk 
deze te bezoeken met uw kind. Een aantal keren gaan wij met de gehele klas naar open dagen. 
In februari zijn de adviesgesprekken met ouders en leerlingen. Voor 1 maart moeten de leerlingen 
zijn aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. 
Vervolgens wordt in april de Centrale eindtoets van Route 8 afgenomen. 
  
5.6 Onderwijskundig rapport   
  
Als de kinderen de school verlaten, aan het eind van groep 8, in geval van verhuizing of anderszins, 
wordt een onderwijskundig rapport opgemaakt voor de ontvangende school. De ouders 
ondertekenen dit rapport. 
   
Kinderen die al naar een ander school zijn gegaan, brengen van hun school een uitschrijvingverklaring 
mee. In de praktijk komt het erop neer dat wij deze uitschrijving van de vroegere school krijgen 
toegestuurd. Zo kunnen wij ons als nieuwe school een goed beeld vormen van de betreffende 
leerling. 
 
5.7 Verantwoording onderwijsresultaten 
 
Als gekeken wordt naar de eindopbrengsten is in de periode 2017-2018-2019 door de groepen 8 
onder de ondergrens van de inspectie gescoord. Dit betekent dat er onvoldoende leerresultaten 
gerealiseerd zijn ten opzichte van de verwachtingen naar aanleiding van de samenstelling van de 
populatie. Als vervolgens dieper geanalyseerd wordt, en naar het gemiddelde resultaat op de 
referentieniveaus over de laatste drie schooljaren wordt gekeken, is te zien dat we de leerlingen wel 
op functioneel niveau (1F) voldoende laten uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Er is sindsdien 
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een verbetertraject opgestart, dit heeft ervoor gezorgd dat de resultaten aanmerkelijk verbeterd zijn 
en we ondertussen de benodigde referentieniveaus wel behaald hebben.  
 
In 2019 was al te zien dat de school een inhaalslag heeft gemaakt op taalverzorging. De percentages 
1F/2F-1S zijn  gestegen met 6,1%. In 2020 is vanwege de Corona-crisis de eindtoets van groep 8 niet 
afgenomen. In 2021 zijn de resultaten sterk verbeterd. De streefniveaus liggen boven de 
signaalwaardes. Bij leesvaardigheid is het landelijk gemiddelde behaald, bij taalverzorging ligt dit nipt 
eronder en bij het rekenen kunnen we nog een kleine inhaalslag maken.  
Er kan geconcludeerd worden dat de leerkrachten van groep 7 en 8 een aanpak hebben toegepast 
die bijdraagt aan verbetering van de resultaten. Deze aanpak is vastgelegd en wordt in de komende 
schooljaren  doorgezet Daarnaast wordt teambreed intensief gewerkt aan structurele 
onderwijsverbetering zodat we steeds beter recht kunnen doen aan de mogelijkheden van de 
leerlingen. De kengetallen zijn terug te vind via de volgende link: 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/giesbeek/11880/rooms-katholieke-
paulusschool/resultaten.  
 
5.8 Jeugdgezondheidszorg 
  
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 
jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft zijn eigen 
JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Het team 
voor de Paulusschool is: 

• Charlotte van Gent, jeugdarts 

• Margriet Maris-Prins 

• Wendy de Geest, jeugdverpleegkundige 

• Chantal Wolf, doktersassistent 
 
Standaardonderzoeken 
Op de basisschool krijgen de kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeur rond 6 jaar en rond 
10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook 
wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn 
bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met 
daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het 
gedrag van uw kind.  
 
Spreekuren 
Wij nodigen u samen met uw kind uit voor het spreekuur als uit het onderzoek bijzonderheden zijn 
gekomen. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft. Dit kan gaan over de ontwikkeling, 
gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei) of opvoeding van uw kind. Denk hierbij aan eten, slapen, 
zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).  
 
Nog vragen of een afspraak maken:  
Bel ons op werkdagen op telefoonnummer 088-3556000 of mail naar: ggd@vggm.nl 
Ga naar https://ggdgm.nl/kind-opvoeding/kinderen-4-12-jaar  
 
Slapen 
Wist u dat: 
Kinderen door slaaptekort concentratieproblemen kunnen krijgen, maar ook juist drukker kunnen 
zijn? 
Kinderen door het licht van tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen? 
Er een verschil is tussen nachtmerries en nachtangst? 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/giesbeek/11880/rooms-katholieke-paulusschool/resultaten
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/giesbeek/11880/rooms-katholieke-paulusschool/resultaten
mailto:ggd@vggm.nl
https://ggdgm.nl/kind-opvoeding/kinderen-4-12-jaar
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Er in thee ook cafeïne zit en dit dus invloed kan hebben op het slapen? 
Kinderen groeien in hun slaap en dat ook het immuunsysteem versterkt wordt door slaap? 
Er ook een medische oorzaak kan zijn voor slaapproblemem? 
Melatonine (en lichaamseigen stof om in slaap te komen) vrij verkrijgbaar is maar dat het afgeraden 
wordt het zonder doktersadvies te gebruiken? 
Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap krijgt, is dat het binnen een half uur na wakker 
worden, zin heeft in ontbijt? 
Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven om zo min mogelijk invloed op het slapen te 
hebben? 
Wilt u meer weten of heeft u zorgen over het slapen van uw kind, kijk dan op de website voor onze 
folder of maak een afspraak op het spreekuur.  
 
5.9 Logopedie  
 
De werkzaamheden van de logopedist op de basisscholen in Zevenaar zijn gericht op de preventie 
van stem-, spraak-, taal- en gehoorproblemen en het adviseren van de leerkracht/ school daar waar 
de problemen invloed hebben op de (leer-)ontwikkeling. Onderdeel hiervan is de logopedische 
screening 5-jarigen; een aantal kinderen in de leeftijd van 4 jaar en 9 maanden tot en met 5 jaar en 9 
maanden worden gescreend. In overleg met de ouders geeft de leerkracht aan welke kinderen voor 
de screening aangemeld worden. Ouders wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd voor de 
logopedische screening.  
 
Nadat de kinderen van een groep gescreend zijn, bespreekt de logopedist de bevindingen met de 
leerkracht. Daarna worden de ouders, over het algemeen schriftelijk, op de hoogte gebracht. Daar 
waar de logopedist overleg met de ouder(s) / verzorger(s) wenst, neemt zij telefonisch contact op. Zo 
ook als diepgaander logopedisch onderzoek gewenst is en / of  logopedische behandeling. Indien 
onderzoek of behandeling geïndiceerd is wordt  doorverwezen naar een logopedist met een eigen 
praktijk. 
  
Sinds 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist met een eigen 
praktijk. Logopedie is direct toegankelijk (DTL).  De logopedist die uw kind gescreend heeft geeft een 
kopie van de screening aan u mee die u aan de logopedist met een eigen praktijk kunt afgeven. Niet 
alle zorgverzekeraars vergoeden de DTL. Raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden. Desgewenst 
schrijft de logopedist die uw kind gescreend heeft een brief die u bij uw huisarts af kunt geven.  
  
Nadat de kinderen van de school logopedisch gescreend en de ouders geïnformeerd zijn, vindt 
terugkoppeling plaats met de intern begeleider. Deze zal naar aanleiding van de logopedische 
screening, met toestemming van de ouder(s) /verzorger(s), bijvoorbeeld kinderen voor een 
screeningsaudiogram aanmelden bij de jeugdarts wanneer twijfel  bestaat over het gehoor. Kinderen 
uit hogere groepen kunnen ook aangemeld worden voor een onderzoek/ gesprek. Dit kunt u het best 
doen in overleg met de leerkracht en/ of de intern begeleider van de school. Voor vragen en/ of 
opmerkingen is de logopedist over het algemeen telefonisch het best bereikbaar op dinsdagmiddag.  
 
De logopedist die de Paulusschool bezoekt is: 
Liesbeth Timmerije 
Logopedie op Scholen De Liemers 
Mercurion 36 
6903 PZ ZEVENAAR 
0316-343730 
e-mail:    logopedie@wsnsdeliemers.nl 
internet:  www.wsnsdeliemers.nl   
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6. De ouders / en of verzorgers.  
 
6.1 Ouders en schooll 
  
Om de samenwerking tussen ouders, leerlingen en school goed te laten verlopen is het absoluut 
noodzakelijk om elkaar goed op de hoogte te houden van belangrijke zaken, gebeurtenissen, 
veranderingen, ontwikkelingen, bijeenkomsten etc. Een van de manieren waarop wij daar van onze 
kant gestalte aan geven is door middel van de tweewekelijkse Paulusinfo. Deze vindt u in 
SchOudercom bij het nieuws.  
 
Open School                                                        
U bent van harte welkom op onze school. Niet alleen om te kijken, maar ook om daadwerkelijk mee 
te doen; bijvoorbeeld als helpende moeder/vader. Alleen met uw assistentie kunnen die, voor het 
onderwijs zo leuke en leerzame, zaken plaatsvinden. Ook bent u welkom als lid van de 
medezeggenschapsraad. Meer informatie van en over de medezeggenschapsraad vindt u elders in 
deze schoolgids. Loopt u gerust eens binnen in school! Echter, om te zorgen dat wij u ook echt 
kunnen ontvangen, stellen wij een telefoontje of briefje vooraf zeer op prijs. Een fijne en goede 
school voor uw kind kan alleen ontstaan uit een goede samenwerking van ouders en leerkrachten, 
die op wederzijds vertrouwen is gestoeld.   
 
Wij stellen een goed contact met de ouders zeer op prijs, zoals hierboven reeds is aangegeven. Van 
onze kant organiseren we daarom informatieavonden; wordt ieder rapport gevolgd door een 
mondeling verslag en kunt u altijd met de leerkracht van uw kind een afspraak maken voor een 
gesprek. De leerkracht is degene, die u het meest direct kan informeren over het reilen en zeilen van 
uw kind in de klas. Echter, onder schooltijd staan alle leerkrachten voor hun groep. Belt u dus vóór of 
na die tijd, of geeft u een briefje mee aan uw kind. 
   
U en uw kind 
Het is erg gemakkelijk, wanneer uw kind het adres waar hij/zij woont, uw telefoonnummer waar u 
bereikbaar bent en zijn/haar verjaardag leert te onthouden. 
 
Naar school gaan  
Voor nieuwe leerlingen van groepen 1 en 2: Alvorens uw kind 4 jaar wordt, bestaat de mogelijkheid 
om uw kind 3 dagdelen in de groep te laten kennis maken, zodat hij/zij een concreet beeld van de 
groep krijgt. Een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht contact met u op, 
om in overleg afspraken hierover te maken.  
 
Kinderen die tot vier weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, komen direct daarna op school. 
Kinderen die vier weken voor de zomervakantie, tijdens of al snel na de zomervakantie 4 jaar 
worden, mogen op de zogenaamde ‘doordraaidag’, dit is de laatste woensdag voor de zomervakantie 
meedraaien in de groep, zodat hij/zij alvast kennis kan maken met zijn/haar juf en de andere 
kinderen van de groep. Op de doordraaidag is groep 8 reeds vertrokken en schuiven alle groepen 
door, om al voor de zomervakantie als groep met de nieuwe leerkracht kennis te maken en samen te 
werken ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar.  
 
Kinderen van de groepen 1 t/m 8 mogen 5 minuten voor aanvang schooltijd in de klas komen 
worden. Ouders zijn welkom bij deze inloop. Ouders zijn welkom vanaf 8:15, om 8:20 starten de 
lessen (in aanwezigheid van de ouders). Om 8:30 vertrekken de ouders.   
 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zetten hun fiets in de fietsenrekken op het schoolplein. De 
kinderen van de groepen 1 t/m 4 zetten hun fiets bij de kerk in de zijbeuken. Fietsen graag netjes in 
de rekken plaatsen.   
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Pengreep 

Een goede pengreep is belangrijk voor het aanvankelijke schrijfproces in groep 3. Het vasthouden en 
gebruiken van een potlood gebeurt echter al op peuter- en kleuterleeftijd. In die periode is het al van 
groot belang te letten op een goede pengreep. Een fout aangeleerde pengreep is namelijk heel 
moeilijk of in veel gevallen zelfs helemaal niet meer af te leren. In de kleutergroep letten wij dus al 
op de pengreep en proberen deze, waar nodig, te verbeteren. Het is voor de kinderen echter heel 
lastig om dit al kleurend in de gaten te houden en bovendien zijn zij daar ook nog veel te jong voor! 
Om de kinderen een handje te helpen, wordt er geadviseerd om driehoekige of extra dikke potloden 
te gebruiken. Deze vergemakkelijken een goede pengreep. Daarnaast is er speelgoed wat een goede 
pengreep bevordert, zoals klei, kralen, puzzels, klein lego, zandbakken, theeserviesjes e.d. Laat uw 
kind vooral gewoon lekker op zijn of haar eigen initiatief tekenen en (in-)kleuren, uw kind is nog maar 
een peuter en is pas toe aan een “goede“ pengreep op kleuterleeftijd. NB. De meest ontwikkelde en 
efficiënte pengreep is de dynamische driepuntsgreep, zie plaatje.  

· Pak het potlood vast tussen duim en wijsvinger; net boven het afgeslepen 
gedeelte. 
· Het potlood rust op het kootje van de middelvinger; net onder het nagelbed. 
· Het potlood ligt schuin in de hand in het kuiltje bij de duim.  

Dit stuk is geschreven in overleg met Nel Prikken en Linda Verhoef. Zij zijn 
werkzaam als kinderfysiotherapeut in het Fysiotherapeutisch centrum Rheden- 
de Steeg. 
 

Doordraaimoment en algemene ouderavond  
  
In de laatste week van het schooljaar (donderdag) is er een ‘doordraaimoment’ waarbij kinderen 
naar de volgende groep en leerkracht gaan om kennis te maken en voor te bereiden op het nieuwe 
schooljaar. Op de dinsdagavond in de tweede  week van het schooljaar organiseert school een 
algemene informatieavond voor ouders / verzorgers. Voor de pauze is er ruimte voor het 
schoolbestuur en de medezeggenschapsraad om zaken uit te leggen en toe te lichten en geeft de 
directie in grote lijnen aan welke veranderingen er het komende schooljaar op de rol staan. Alle 
medewerkers van school worden aan de ouders voorgesteld. Na de pauze gaan de ouders / 
verzorgers de klas in, maken kennis met de nieuwe leerkrachten en krijgen van de groepsleerkracht 
(en) te horen wat er het komende jaar in de groep gaat gebeuren. Naast algemene informatie, 
ontvangen de ouders / verzorgers per groep, van de leerkracht van hun kind, informatie over de gang 
van zaken, o.a. over de gebruikte materialen, de leerstof van dat jaar, afspraken etc. 
  
Ook voor de ouders / verzorgers van kleuters die voor het eerst onze school gaan bezoeken is deze 
avond van belang. Zij horen dan o.a. bij welke leerkracht hun kind in de groep komt. Indien er 
meerdere kinderen in het gezin op school zitten zullen de ouders een keuze moeten maken welke 
groep bezocht wordt. 
 
10 minuten avond zonder rapport 
  
Medio november organiseert school een 10 minutencontactavond. De ouders / verzorgers 
ontvangen een week vooraf een uitnodiging om over de vorderingen en het reilen en zeilen van hun 
kind te komen praten. Dit wordt niet begeleid door een rapport. Het is voor uw kind belangrijk om 
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hier tijd voor vrij te maken en te komen. Ook als alles perfect verloopt met de ontwikkeling van uw 
kind is het fijn als dat ook bevestigd wordt. Vanaf groep 5 komen de kinderen mee naar dit gesprek. 
 
10 minuten avond met rapport 
  
In februari ontvangt u een rapport. Een week nadat het rapport is meegegeven, worden de zgn. tien 
minuten gesprekken gehouden. U wordt n.a.v. het rapport in de gelegenheid gesteld om 10 minuten 
met de groepsleerkracht te praten samen met uw kind (vanaf groep 5). 
  
Rapport met facultatieve 10 minuten avond. 
  
Enkele weken voor het einde van het schooljaar ontvangt u het overgangsrapport. Hierna volgt een 
facultatieve ouderavond. Wanneer u een gesprek prettig vindt, kunt u zich hiervoor opgeven.  
   
Kijkochtenden  
 
Om ouders / verzorgers zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de gang van zaken in de groep 
van hun kind, organiseert iedere onderbouwgroep kijkochtenden. Ook op andere momenten bent u 
welkom op school in de diverse groepen. Om te zorgen dat uw bezoek ook echt gelegen komt, stellen 
wij het zeer op prijs, wanneer u van tevoren een afspraak maakt.   
 
Communicatie met ouders 

Op onze school maken we gebruik van SchOuderCom (school-ouder-communicatie), een 
oudercommunicatieplatfom. Alle schoolmedewerkers en ouders krijgen een loginmogelijkheid op 
SchouderCom en kunnen in een beveiligde omgeving met elkaar communiceren. SchouderCom richt 
zich op de interactieve communicatie in een beveiligde digitale omgeving. Daarnaast worden ouders 
met blogs en foto’s op de hoogte gehouden. Alle communicatie tussen de school en ouders blijft 
overzichtelijk bij elkaar. Door het synchroniseren van de schoolagenda met de eigen agenda houdt 
de ouder ook makkelijker overzicht over bijvoorbeeld informatieavonden, geplande 
rapportgesprekken en het huiswerk van de kinderen. Daarnaast kunnen ouders op een makkelijke 
manier contact opnemen met bijvoorbeeld een leerkracht, of met een andere ouder voor een 
speelafspraak voor uw kind. Zij bepalen zelf welke instellingen ze willen hanteren (bijvoorbeeld wel 
of niet de mogelijkheid om met andere ouders onderling contact op te nemen).  

Persoonlijke gegevens 
Van elke leerling wordt een afzonderlijk leerling-dossier bijgehouden zowel op papier als 
elektronisch. Deze gegevens worden achter slot en grendel bewaard. Ouders hebben het recht de 
dossiers die hun eigen kind aangaan in te zien.  
 
Persoonsgebonden nummer (PGN) = Burgerservicenummer. Ook in het basisonderwijs is het nu 
verplicht de burgerservicennummers van leerlingen op te nemen in de administratie, ten behoeve 
van de elektronisch gegevensuitwisseling tussen scholen en overheid. 
 
Extra contacten 
 
Mede om dit reëel mogelijk te maken zijn leerkrachten in ieder geval dagelijks (op hun werkdagen) 
op school aanwezig van 8.00 uur tot 16.00, behoudens vergaderingen, cursussen, etc. 
  
Kleine mededelingen kunnen voor of na schooltijd zo worden gedaan. Voor een gesprek dient u een 
afspraak te maken. Mochten er van de kant van school uit redenen zijn om extra contact te hebben 
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dan zullen wij niet aarzelen om met u een afspraak te maken in het vertrouwen dat u daar ook tijd 
voor vrij zult maken. 
  
Een fijne en goede school voor een kind kan alleen ontstaan uit een goede samenwerking van ouders 
/ verzorgers en leerkrachten, die elkaar wederzijds vertrouwen. 
  
Verhuizen 
  
Als een leerling door verhuizing tussentijds de school verlaat, dienen de ouders / verzorgers dit 
schriftelijk d.m.v. een ondertekende brief  aan de directeur mede te delen c.q. te bevestigen. Er 
wordt door de school een onderwijskundig rapport opgesteld conform art. 26 van de W.B.O. (Wet op 
het basisonderwijs). Hierin staan gegevens die de nieuwe school nodig heeft om gelijk adequaat en 
efficiënt aan de slag te kunnen. Hoewel er geen verrassingen in staan heeft u als ouder / verzorger 
het recht om dit rapport van uw eigen kind in te zien. 
  
Ziek melden 
  
Indien uw kind ziek is dan verwachten wij van de ouders / verzorgers dat dit tussen 8.00 uur – 8.30 
uur aan school gemeld wordt door de ouders / verzorgers. Dit kan telefonisch (0313 – 631273), 
schriftelijk of mondeling. Ziekmeldingen kunnen niet via SchouderCom gemeld worden. 
  
Paulusinfo 
  
Iedere twee weken ontvangen alle gezinnen een “Paulusinfo”. Een bondige informatiebrief, met 
daarin praktische, actuele informatie die ouders en kinderen op de hoogte houden van de dagelijkse 
gang van zaken op de Paulusschool. De Paulusinfo staat op de website en wordt gepubliceerd in het 
nieuws binnen SchOudercom. Digitaal verspreiden brengt milieu- en financieel voordeel met zich 
mee. Ouders die geen toegang hebben tot het internet kunnen hem via het secretariaat van de 
school  geprint aanvragen in de vorm van een gratis abonnement. 
  
Schoolgids 
  
Deze schoolgids, met daarin een algehele weergave van de werkwijze op de Paulusschool, is 
beschikbaar via de website van de Paulusschool. Ouders die geen toegang hebben tot het internet 
kunnen het boekje, of delen daarvan, via het secretariaat  van de school geprint aanvragen.  
 
Vlekkenlijst 
 
Vlekkenlijst 

• Ballpoint: op katoen te verwijderen met spiritus en ammonia. Op wol of synthetische stof: 
met alcohol of spiritus. 

• Bloed: grondig spoelen in koud water. Oude vlekken spoelen in zout- of sodawater. 

• Gras: gewoon wassen. Hardnekkige vlekken deppen met alcohol of chloroform 

• Inkt: weken in azijn, melk of karnemelk. Indien nog zichtbaar: wit katoen met bleekwater, en 
gekleurd katoen met citroensap behandelen. 

• Oost-Indische inkt: zo snel mogelijk wassen in lauw water of zeepsop. 

• Multicol-lijm: vóór het wassen "groentezakpapier" met de ruwe zijde op de vlek leggen; 
lauwe strijkbout op de gladde kant van het papier; lijm smelt dan in het papier. Alternatief: 
lijm verwijderen met aceton of multicol- verdunner (niet alle stoffen kunnen hiertegen). Of 
de vlek er met koud water uithalen. 
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• Plakkaatverf: niet borstelen of stomen en geen oplosmiddelen gebruiken. Is de verf nog nat, 
dan kledingstuk uit doen en onder de kraan met water en zachte zeep uitspoelen. Is de verf 
droog, dan kleding in warm water weken en vervolgens uitspoelen met water en zachte 
zeep. 

• Kleurpotlood: verwijderen met terpentine. 

• Kleurkrijt: stevig uitborstelen. 

• Plaksel: lost op in heet water. 
 
Diversen 
 
Verzamelen 
Het is erg verstandig en leuk wanneer kinderen plaatjes over allerlei onderwerpen verzamelen. Oude 
tijdschriften zijn daarvoor zeer geschikt en een zelfgemaakte enveloppe kan als opbergplaats dienst 
doen. Werkstukken maken kan nu extra leuk worden. Kosteloos materiaal kunnen wij zeer goed 
gebruiken zoals: doosjes, closetrollen, lapjes enz. Verzamelt u ze voor ons? De kinderen kunnen ze 
aan de klassenleerkracht afgeven als daar om gevraagd wordt. Oude, maar nog bruikbare, liefst voor 
kinderen ietwat aparte kleding kunnen we goed voor toneel gebruiken. Denkt u b.v. aan hoeden, 
dassen, jurken, colberts, overalls, werkkleding enz.   
  
Projecten 
We werken in de onderbouw met projecten, d.w.z. dat we jaarlijks een keuze maken uit 
verschillende onderwerpen, die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van het kind. Zo'n 
onderwerp staat een aantal weken centraal, d.w.z. van daaruit vinden zoveel mogelijk activiteiten 
plaats. Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas: liedjes, versjes, toneelstukjes, tekeningen, knutselwerkjes, 
gesprekken in de kring, hebben in die periode altijd een link met het Sint- gebeuren. De aankondiging 
van het thema staat altijd vermeld in de Paulusinfo. Het is de bedoeling dat u ook thuis met uw 
kind(eren) over dat onderwerp praat en eventueel plaatjes uit b.v. tijdschriften etc. mee naar school 
geeft. 
 
 
6.2 Medezeggenschapsraad 
  
Waarom is er een MR? 
  
In de loop der jaren is de wens gegroeid om de positie van ouders in het onderwijs meer te 
versterken. Om dat te bereiken is in januari 2007 de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) in 
werking getreden. Het bestuur van de Paulusschool en de Medezeggenschapsraad (de MR) van de 
school hebben overlegd over de toepassing van de WMS. Deze wet biedt versterking van de 
onderlinge communicatie en het formele overleg over aangelegenheden, met uitzondering van 
persoonsgebonden zaken, in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen 
en personeelsleden. Het bestuur en de MR hebben concrete afspraken gemaakt over de 
communicatie over en weer en de informatieverstrekking aan alle bij de school betrokken personen. 
  
In de MR zijn de ouders en het personeel gesprekspartners van het bevoegd gezag. 
De ouders en personeelsleden hebben dus invloed op allerlei zaken die te maken hebben met het 
onderwijs. De personeelsgeleding wordt gekozen uit en door het personeel. De oudergeleding wordt 
gekozen uit en door de ouders.  
 
De medezeggenschapsraad bestaat uit zes (6) leden van wie  
-     drie (3) leden door en uit het personeel worden gekozen; en 
-     drie (3) leden door en uit de ouders worden gekozen. 
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De huidige samenstelling van de MR: 
 
Mw. L. Zweers 
Mw. A. van Beersum, secretaris 
Mw. S. Fasse 
Mw. A. aan de Meulen 
Dhr. J. Bakker, voorzitter 
Mevr. E. Garssen 
  
Verkiezingen:  
 
De leden van een medezeggenschapsraad worden gekozen door middel van verkiezingen. De 
medezeggenschapsraad regelt de verkiezingen en is verantwoordelijk voor een goed verloop van het 
verkiezingsproces. Een lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van drie jaar. 
Een lid van de medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en is in principe herkiesbaar. 
 
Wat doet de MR? 
  
De gezamenlijke inbreng van ouders en personeel bepaalt mede de inhoud en de organisatie van het 
onderwijs op de school. De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. 
Daarmee komen we op de twee soorten rechten, die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. 
Adviesrecht wil zeggen, dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat 
betekent niet, dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor 
beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het bestuur kan zonder instemming van de MR 
dergelijke besluiten niet nemen. 
  
Ouderbijdrage. 
  
Omdat er binnen de school ook activiteiten worden georganiseerd die niet volledig uit het 
schoolbudget bekostigt worden, vraagt de MR aan de ouders een vrijwillige financiële bijdrage. De 
hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks met instemming van de MR vastgesteld en vermeld in het 
actuele informatieblad. De hoogte van de ouderbijdrage wordt in redelijkheid vastgesteld. 
  
Hoe doet de MR zijn werk? 
  
De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De vergaderdata staan in de Paulusinfo. De vergaderingen 
zijn in principe openbaar. Twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering met het bestuur en 
de MR. Op de algemene ouderavond aan het einde van het schooljaar presenteert de MR haar 
jaarverslag. Het financiële jaarverslag wordt aan het eind van het jaar besproken met het bestuur. 
 
Indienen agendapunten door personeel en ouders:  
  
De ouders en het personeel van de school kunnen de secretaris schriftelijk verzoeken een onderwerp 
of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de Medezeggenschapsraad te 
plaatsen. Op de Paulusinfo treft u in het kort aan waarover er in de MR is gesproken en besloten. Van 
elke vergadering wordt een verslag gemaakt, welke op verzoek kan worden ingezien bij de voorzitter, 
secretaris of penningmeester. Ook wordt er gemaakt van de website van de Paulusschool. 
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6.3 Coördinatie ouders en ouderhulp  
 
Alle vormen van ouderhulp worden verdeeld door de coördinerende ouders. Zij verzorgen o.a. de 
inkopen voor feesten zoals sinterklaasfeest, kerstfeest etc. Voorts: mede organiseren van 
schoolreisje/schoolfeestdag, sportdag,  het verzamelen en ordenen van alle helpende ouders / 
verzorgers en nog heel veel meer.   
 
Ouderhulp   
  
Gesteld mag worden, dat de school niet kan functioneren zonder de hulp van vele enthousiaste 
ouders / verzorgers. Er zijn tal van activiteiten, waarbij de hulp van ouders / verzorgers gevraagd en 
gewenst wordt. Ouderhulp wordt gevraagd bij kopiëren, bij uitstapjes, bij kleine klusjes, bij 
sporttoernooien, bij feesten, bij schoolreisje en sportdag, enz.. Als u graag wilt ondersteunen bij 
activiteiten op school kunt u dit doorgeven aan de leerkracht.  
 
De ouderhulp wordt gecoördineerd door de coördinatie ouders.  
 
Uiteraard is deze hulp aan voorwaarden gebonden. Alles wat tijdens deze bezigheden wordt 
waargenomen is vertrouwelijk: over gedrag of prestaties van leerlingen mag niets naar buiten 
worden gebracht. 
  
6.4 Lunch 
 
Op school wordt het 5 gelijke-dagenrooster gehanteerd. Dit betekent dat de kinderen op school 
lunchen onder begeleiding van leerkrachten. Graag willen wij u verzoeken een gezonde lunch mee te 
geven. Ook het buitenspelen tijdens de pauzes zal begeleid worden door leerkrachten. De groepen 4 
t/m 8 spelen van 12:00 tot 12:15 spelen de kinderen buiten, waarna in de klas van 12:15 tot 12:30 
gegeten wordt. De groepen 1 t/m 3 spelen van 12:15 tot 12:30 buiten en eten daarvoor. Op deze 
manier hebben de groepen buiten alle ruimte om te spelen.  
 
 
6.5 Hoofdluiscontrole  
 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen 
kan deze besmetting gemakkelijk van de ene naar de andere overgebracht worden. De school is, 
ongewild, zo'n plaats. Wij zijn van mening dat zowel school als ouders / verzorgers samen 
verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van hoofdluis.  
 
Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor 
de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de 
ouders / verzorgers om de kinderen te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen.  
 
Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden werken we met een nieuw protocol vanuit de 
Jeugdgezondheidszorg. Een essentieel onderdeel hierbij is de ouderbrigade die elke eerste maandag 
na een vakantie alle kinderen van school nakijkt op hoofdluis. Ook kan de werkgroep extra 
ingeschakeld worden in periodes dat het hoofdluisprobleem weer wat actiever is. Het bestuur heeft 
deze wijze goedgekeurd. 
  
Wanneer hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf meegedeeld 
worden, maar zal de directeur telefonisch contact met de ouders van het kind opnemen.  
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6.6 Klachtenregeling  
 
De klachtenregeling is door het bestuur vastgesteld. De klachtencommissie waar onze school bij 
aangesloten is, opereert vanuit het Samenwerkingsverband De Liemers en behelst 3 kamers, 
klachten over onderwijs, klachten over machtsmisbruik, klachten over seksuele intimidatie en 
discriminatie. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van 
strafmaatregelen, beoordeling van de leerlingen, de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, 
discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.  
 
De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen, naar wij hopen, in goed 
onderling overleg kunnen worden opgelost. De weg leerkracht -directie - schoolbestuur is hiertoe de 
meest voor de hand liggende. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of 
indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u zich schriftelijk wenden 
tot de regionale klachtencommissie.  

Klachtenprocedure samenwerkingsverband. 
Het kan voorkomen dat u met bepaalde vragen zit die onvoldoende beantwoord worden door een 
van medewerkers van het samenwerkingsverband. U hebt gesprekken gehad met deze persoon en 
toch bent u niet tevreden met het resultaat. Voor die situaties is er een klachtenprocedure 
opgesteld. Stapsgewijs: 

1. U bespreekt het probleem met de medewerker. Samen zoekt u oplossingen. U komt er niet 
uit. 

2. De directeur van het samenwerkingsverband (Otto Kamps) wordt geïnformeerd. Hoor en 
wederhoor vindt plaats. Telefoonnummer 0316-341618 

3. Ook langs deze procedure is de kwestie niet opgelost. U doet een beroep op de 
klachtenregeling. Dat kan langs 2 kanalen. 

3a   U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van het bestuur van het 
samenwerkingsverband. Haar naam is Chiene Hulst. Zij is bereikbaar onder nummer: 06-45434266. 

3b   U dient een klacht in bij de klachtencommissie. Die melding verloopt via het 
samenwerkingsverband de Liemers po, Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar. Contactpersoon: mevrouw 
Martine van Dijk. Tel. 0316-341618 

Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. 

Alle informatie hierover is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Schoolcontactpersoon  
In onze school zijn mevr. Karin Roekens (leerkracht),  dhr C.v. Helvoirt, (directeur) 
schoolcontactpersonen. Hun belangrijkste taken zijn:  
 

• contact opnemen met ouders als een kind melding maakt van seksuele intimidatie;  

• oog hebben voor de uitwerking van gebeurtenissen van agressie, geweld, discriminatie en 
seksuele intimidatie;  

• het verzorgen van de eerste opvang bij een klacht in gevallen waarvan de ouders niet 
rechtstreeks naar de leerkracht of de directeur willen gaan;  

• indien nodig, de procedure rond de klachtenregeling bespreken met ouders met mogelijke 
verwijzing naar bestuur, de vertrouwenspersoon of andere instanties.  
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7. Regels en afspraken  
 
7.1 Aanmelden/plaatsing 
  
Het hele jaar door kunnen leerlingen voor onze school worden aangemeld. Aanmelden kan bij de 
directeur, of bij diens afwezigheid, bij de plaatsvervangend-directeur. Deze regelt de plaatsing. 
Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. groepsgrootte, samenstelling van de groep, de 
problematiek van de leerling, etc. 
  
In de meeste gevallen wordt de leerling toegelaten. Maar niet iedere aanmelding wordt gevolgd door 
een plaatsing. Indien er sprake is van een bijzondere hulpvraag wordt er een commissie gevormd. 
Deze bestaat uit de directeur, de betreffende groepsleerkracht en de IB-er. Samen beoordelen zij of 
de leerling geplaatst kan worden. 
  
Het besluit om een leerling niet te plaatsen wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de ouders 
meegedeeld.  
 
7.2 Leerplicht 

Leerplicht 

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie 

(een havo- of vwo diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2) hebben. Voor leerlingen van 

5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is 

geregeld in de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en 

ervoor zorgen dat het kind naar school gaat.  

Vrijstelling van schoolbezoek 

In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo 

kent de leerplichtwet extra verlof voor bijzondere omstandigheden, religieuze feestdagen en extra 

vakantieverlof door de aard van het beroep van de ouder(s)/ verzorger(s). 

Om hier toestemming voor te krijgen moeten ouder(s)/ verzorger(s) verlof aanvragen bij de 

schooldirecteur of wanneer het een aanvraag boven de tien schooldagen betreft bij de 

leerplichtambtenaar. De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de 

genoemde mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen van 

verlof. Geen redenen voor verlof zijn: 

• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan 

• verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn 

• familiebezoek in het buitenland 

• vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding 

• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 

• vakantie in verband met een gewonnen prijs 

• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte 

Als ouder(s)/ verzorger(s) en hun kind(eren) zonder toestemming van de schooldirecteur of de 

leerplichtambtenaar toch op vakantie gaan, dan is er sprake van luxe verzuim.  
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Ongeoorloofd schoolverzuim 

Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school 

verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt of 

buiten de schoolvakanties op vakantie gaat (luxe verzuim) moet de school dit melden bij de 

leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling en zal in 

gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede samenwerking tussen de leerling, de 

ouder(s)/ verzorger(s) en de school,  het schoolbezoek te herstellen. 

Sancties bij ongeoorloofd verzuim 

De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de 

eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe 

verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing 

naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten 

om een straf en/ of een geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening, 

Jeugdreclassering, opgelegd worden. 

Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre? 

Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht 

gemeenten in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en 

scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim 

en voortijdig schoolverlaten. Ook is de leerplichtambtenaar vaak lid van de Zorg- en Adviesteams op 

scholen. Als er sprake is van verzuim of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en 

begeleiden bij problemen en kan helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de 

leerplichtambtenaar zich in om, samen met ouder(s) en hulpverlenende instanties,  een passende 

onderwijsplek te vinden voor leerlingen die door omstandigheden thuis zitten. Kijk voor meer 

informatie op www.rblmidden-gelre.nl. 

Als school werken we in het kader van Leerplicht veel samen met het Regionaal Bureau Leerlingzaken 
Midden-Gelre. Hier vallen jeugdigen onder die wonen in één van de volgende gemeenten: Arnhem, 
Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Als school hebben wij 
een vast contactpersoon vanuit het RBL.  
 
Wij werken met het RBL samen in de volgende situaties: 

• Wettelijk verzuim: hiervan is sprake wanneer een jeugdige 16 uur in 4 aaneengesloten weken 

(vermoedelijk) ongeoorloofd verzuimt. Dit melden wij aan DUO. Zij geven dit door aan het 

RBL. Het doel is om samen te kijken hoe de jeugdige zo snel mogelijk weer volledig deel kan 

nemen aan het onderwijs. Het RBL werkt volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim 

(MAS). 

• Luxe verzuim: hier is sprake van wanneer een jeugdige zonder toestemming van de directeur 

eerder op vakantie gaat of een dagje uit is. In bijzondere gevallen kan een jeugdige vrij 

krijgen buiten de schoolvakanties. Vraag hier als ouder altijd schriftelijk, via het 

aanvraagformulier van de school, toestemming voor bij de directie van de school. 

Als de directie geen toestemming geeft en de jeugdige verschijnt niet op school, dan wordt 

dit via DUO gemeld bij het RBL. Een gevolg kan zijn dat de leerplichtambtenaar proces 

verbaal opmaakt wegens het overtreden van de Leerplichtwet.  
 

http://www.rblmidden-gelre.nl/
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Kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij gemachtigd om de 
leerplichtambtenaar in te schakelen. Uw kind mag  met vier jaar naar de basisschool. Voordat Uw 
kind 4 wordt mag het bij ons 3 dagdelen komen kijken. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de 
groepsleerkracht een maand voor de vierde verjaardag. De eerste schooldag is de dag na uw kinds 
vierde verjaardag.  
 
7.3 Schooltijden  
 
Groep 4 t/m 8: ma t/m vrij 8:20 – 14:00 uur 
Groep 1 t/m 3:  ma t/m don 8:20 – 14:00 uur 
  vrij  8:20 – 12:15 uur 
 
Ouders mogen de kinderen om 8:15 in het lokaal brengen, om 8:20 uur starten de lessen, om 8:30 
uur vertrekken de ouders 
 
7.4 Ophalen en wegbrengen 
 
Kinderen mogen met de fiets naar school komen. De ruimte om de fiets te stallen is op school 
beperkt. Daarom is afgesproken dat de kinderen van groep 5 t/m 8 de fiets in de fietsenstalling op 
het schoolplein plaatsen. De kinderen van groep 1 t/m 4 plaatsen de fietsen in de zijbeuken van de 
kerk (m.u.v. de laatste zijbeuk dichtbij de zij-ingang i.v.m. begrafenissen etc.). Na school mogen er 
geen fietsen bij de kerk achterblijven. Zorgt u voor een goed slot op de fiets. De school is niet 
aansprakelijk voor schade die tijdens schooluren aan de fietsen wordt toegebracht.  
 
Door de gemeente en de school zijn een aantal maatregelen genomen, die ervoor zorgen dat uw kind 
op een redelijk veilige manier de Kerkstraat kan oversteken. Overigens ligt de verantwoordelijkheid 
voor het veilig naar en uit school gaan, bij de ouders zelf.  Wij vragen u dringend te zorgen voor een 
vrij uitzicht voor kinderen die oversteken naar en van school. DUS géén auto’s met draaiende motor 
op de rijweg.  
  
Om de verkeerssituatie rond de school zo veilig mogelijk te houden zodat de kinderen zo jong 
mogelijk zelfstandig naar school kunnen, waardoor de drukte om de school minder wordt, dus ook 
overzichtelijker en veiliger, zijn er een aantal afspraken gemaakt om de verkeersveiligheid van en 
naar school te verhogen. Graag zouden wij willen zien dat u zich ook dit jaar weer aan deze afspraken 
wilt houden. Daarom de afspraken nog even op een rijtje:  

• Ouders wachten niet op het rugstreeppad, maar op de voorste parkeerplaatsen van ‘t Schop, 
of bij de kerk; 

• De leerkrachten van groep één en twee kunnen dan beter zien of de kleuters veilig bij hun 
ouders aankomen. De brigadiers krijgen een beter overzicht en de grotere kinderen kunnen 
er makkelijker met de fiets door. 

• Breng uw kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets. Er is dan minder verkeer rond de 
school waardoor het overzichtelijker wordt.  Als u toch met de auto komt, parkeer deze dan 
op de openbare parkeerplaatsen:  Het Dorpsplein, ’t Klooster of aan de Past. Slingerstraat; 
Dit voorkomt veel ergernis en gevaarlijke in- en uitrij manoeuvres op de parkeerplaats van ’t 
Schop. 

• Ouders die alleen hun kinderen uit laten stappen, doen dit niet vlak voor de school. Daar 
geldt een stopverbod! Dat heeft ook weer te maken met de overzichtelijkheid voor de 
andere weggebruikers. Laat uw kind op de grindstrook bij ’t kerkhof uit de auto of op de 
Kerkstraat net na ’t stopverbod. (voorbij de pastorie) 

• Houd de Tuinstraat zoveel mogelijk autovrij. De kinderen moeten daar, omdat er geen stoep 
is, noodgedwongen op straat lopen. 
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• Stop of parkeer niet op de stoep. De kinderen en andere ouders worden dan gedwongen om 
op de straat te lopen. 

• Kinderen zijn kinderen. Kinderen zijn impulsief, door hun lengte minder zichtbaar en hebben 
door hun lengte minder overzicht. Ze overschatten zichzelf regelmatig. Ontneem een kind 
zijn/haar jeugd niet (letterlijk nog figuurlijk) 

• Fouten maken is menselijk. Dus houd een beetje rekening met elkaar. 
  
Wij vragen u dringend te zorgen voor een vrij uitzicht voor kinderen die oversteken naar en van 
school. DUS géén auto’s met draaiende motor op de rijweg. Daarnaast willen wij u verzoeken het 
Rugstreeppad vrij te houden. Wij willen u allemaal hartelijk danken dat u zich aan deze afspraken 
houdt, waardoor het voor uw kind, maar ook voor de kinderen van een ander, veiliger wordt.  
  
7.5 Ziekmelding 
 
Is uw kind ziek? Belt u dan s.v.p. vóór 8.30 uur naar 0313-631273. Wij maken ons dan niet ongerust 
en hoeven u niet onnodig te bellen. (Bovendien zou de leerkracht hiervoor de groep alleen moeten 
laten.) U kunt ons telefonisch bereiken op 0313 – 631273. 
 
Probeert u afspraken met de tandarts, de orthodontist enz. zoveel mogelijk buiten de schooluren te 
plannen.  
 
7.6 Extra verlof  
 
Bij ander verzuim dan ziekte, moet u contact opnemen met de directie van de school. Verzoeken, om 
buiten de vrije dagen van de school op vakantie te gaan, moeten SCHRIFTELIJK met opgaaf van 
reden, bij de schooldirectie worden aangevraagd. Alleen wanneer er sprake is van DRINGENDE 
GEVALLEN, zal hier gehoor aan gegeven worden.  
  
Dat kinderen leren zich aan regels en afspraken te houden (daaronder vallen ook  de vastgestelde 
tijden van de schoolvakanties), lijkt ons een belangrijk opvoedkundig doel. Wij zijn bovendien van 
mening, dat de verantwoordelijkheid voor extra verlof, en mogelijk daaruit voortkomende 
leerstofachterstand bij de ouders ligt . 
  
7.7 Toelating, schorsing en verwijdering  
 
Schorsing en verwijdering. Als het niet goed gaat op school….  
Opvoedkundige maatregelen.  
 
Ondanks alle positieve en preventieve maatregelen die een school neemt, kan het nodig zijn om 
leerlingen te corrigeren. Wanneer een leerling de gedragsregels overtreedt die binnen de school 
gelden, dan kan hierop worden gereageerd met een opvoedkundige maatregel. Opvoedkundige 
maatregelen zijn pedagogische handelingen die beogen sociaal gewenst gedrag te bevorderen en 
leerlingen proberen te vormen. Voorbeelden van opvoedkundige maatregelen zijn het geven van een 
time-out, een leerling na laten blijven of een leerling strafwerk geven.  
 
Opvoedkundige maatregelen worden door een leerkracht aan een leerling opgelegd. Opvoedkundige 
maatregelen hangen nauw samen met het pedagogisch klimaat op school: pedagogisch beleid, 
gedragsregels, veiligheid, straffen en belonen, methodes en pesten. We gaan er vanuit dat de 
schoolaanpak in verreweg de meeste gevallen voldoende is voor de leerling. Indien een speciale 
aanpak op school is vereist voor een leerling dan gaat de school met ouders hierover in gesprek. NB. 
Ouders wordt om advies gevraagd over de aanpak, hun mening wordt zeer serieus genomen, maar 
beslissing over de aanpak ligt bij de school.   
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Ordemaatregelen.  
Er zijn maatregelen in het primair onderwijs waarvan je als directeur of bestuur hoopt dat het niet 
nodig zal zijn. Maar als het toch noodzakelijk is, is het van belang dat de verantwoordelijkheden, 
verplichtingen en mogelijkheden van ouders, school en bestuur duidelijk zijn.  
Ordemaatregelen zijn in oplopende volgorde van zwaarte:  
 

1. De schriftelijke berisping, waarschuwing;  

2. De overplaatsing naar een andere (parallel) klas of een andere vestiging van de school;  

3. De schorsing;  

4. De verwijdering.  
 
(Omdat ordemaatregelen 3 en 4 de rechtspositie van leerlingen raken, geldt dat uitsluitend het 
bevoegd gezag gerechtigd is tot het opleggen van deze ordemaatregel. Daartoe neemt de directeur 
van de school contact op met het bevoegd gezag.)  
Bij de beslissing om al dan niet over te gaan tot het opleggen van een ordemaatregel, dienen alle 
relevante omstandigheden van de casus te worden meegewogen. Wil het bevoegd gezag overgaan 
tot het opleggen van een ordemaatregel, dan is het onder andere van belang dat:  
• Er een evenredige verhouding bestaat tussen de overtreding die de leerling heeft begaan en de 
ordemaatregel die wordt opgelegd;  

• De leerling enige mate van schuld heeft gehad aan de normschending;  

• De ordemaatregel door het bevoegd gezag wordt opgelegd conform de procedurele regels die 
hiervoor gelden.  
 
Ad 1.& 2. Procedure bij berisping, waarschuwing of overplaatsing naar een andere groep of 
vestiging van de school.  
Indien de school een schriftelijke berisping of overplaatsing van een leerling overweegt, stelt de 
directeur het bevoegd gezag hiervan schriftelijk met redenen op de hoogte. De directeur hoort 
vooraf gaande aan de berisping of overplaatsing de ouders en doet hiervan (schriftelijk) verslag aan 
het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag weegt de ordemaatregel en bekrachtigt de schriftelijke 
berisping dan wel overplaatsing achteraf. Ouders worden in de gelegenheid gesteld om indien 
gewenst hierover in gesprek te gaan met het bestuur.  
 
Ad.3. Schorsing  
De Wet op het Primair Onderwijs vermeldt dat een leerling met opgave van redenen voor een 
periode van ten hoogste één week geschorst kan worden (artikel 40c WPO en artikel 40a WEC) . Het 
schorsingsbesluit dient schriftelijk aan de ouders bekend worden gemaakt. Wanneer de schorsing 
langer dan één dag duurt, dient ook de Onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave van redenen 
geïnformeerd te worden. Schorsing is een ingrijpende maatregel, zowel voor de school als voor de 
leerling en diens ouders. Daarom beslist niet de directeur over de schorsing, maar het bevoegd 
gezag. Wanneer het bevoegd gezag besluit om een leerling te schorsen, dan betekent dit dat de 
leerling tijdelijk het recht op deelname aan het onderwijs wordt ontzegd. Schorsing kan worden 
gezien als een ultieme mogelijkheid voor de school om aan een leerling een waarschuwing te geven 
voor bepaald ontoelaatbaar gedrag De duur van de schorsing zal in verhouding moeten staan tot de 
aard en de ernst van de overtreding.  
Procedure:  
• De directeur verzoekt het bevoegd gezag schriftelijk met opgaaf van redenen om een leerling te 
schorsen.  

• Het bevoegd gezag past hoor en wederhoor toe: ouders, directeur en leerkracht worden 
uitgenodigd voor een gesprek.  
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• Als de omstandigheden eisen dat het bevoegd gezag de leerling per direct moet schorsen, dan 
worden de ouders na het schorsingsbesluit gehoord.  

• De schorsingsdagen worden door de directeur gebruikt om met de ouders in gesprek te gaan om 
deze ernstige waarschuwing te onderstrepen en afspraken te maken over het vervolgtraject.  

• In het schorsingsbesluit moet het bevoegd gezag de redenen van schorsing, de ingangsdatum van 
de schorsing en de duur van de schorsing aangeven. Daarnaast geldt voor openbare scholen dat zij in 
het schorsingsbesluit een bezwaarclausule moeten opnemen waarin moet staan vermeld dat als de 
ouders het niet eens zijn met de inhoud van het besluit, zij hier binnen zes weken na dagtekening 
een bezwaarschrift tegen kunnen indienen bij het bevoegd gezag. Voor bijzondere scholen geldt dat 
als de ouders het niet eens zijn met de inhoud van het schorsingsbesluit, zij dit besluit kunnen 
aanvechten bij de burgerlijke rechter. Dit leidt echter niet tot opschorten van de schorsing.  

• Bij schorsing blijft de onderwijskundige relatie met de leerling bestaan. Dit betekent dat de school 
er voor zorg moet dragen dat wordt voorkomen dat de geschorste leerling een onderwijsachterstand 
oploopt gedurende de periode van schorsing. In de praktijk betekent dit dat de leerling de 
beschikking krijgt over materialen en een lesprogramma.  
 
Ad. 4. Verwijdering.  
De verwijdering van een leerling is geregeld in artikel 40 lid 11 WPO en artikel 40 lid 18 WEC. 
Verwijdering kan worden aangemerkt als een eenzijdige rechtshandeling van het bevoegd gezag van 
een school, waarbij aan een leerling de verdere toegang tot de school wordt ontzegd. Er is sprake van 
verwijdering, wanneer het bevoegd gezag de leerling niet langer ingeschreven wenst te hebben. 
Definitieve verwijdering van een leerling is niet mogelijk dan nadat de school/het schoolbestuur 
ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Het gaat hier om 
een resultaatsverplichting (zorgplicht) voor de verwijderende school; er moet een nieuwe school 
voor de leerling gevonden zijn die bereid is om de leerling op te nemen. Die andere school kan 
overigens ook een school of instelling voor speciaal (voortgezet) onderwijs zijn. Daarvoor is dan wel 
een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband vereist.  
Verwijdering is een ingrijpende maatregel, zowel voor de school als voor de leerling en diens ouders. 
Daarom beslist niet de directeur over de verwijdering, maar het bevoegd gezag. De schoolleiding is 
zelf meestal betrokken geweest bij de voorbereiding van het besluit door middel van gesprekken met 
de ouders en het team. Er kan sprake zijn van een vertrouwensbreuk. Het bevoegd gezag staat in het 
algemeen op grotere afstand van de dagelijkse praktijk en kan de kwestie dus ook met die afstand 
beoordelen.  
Verwijdering kan voor de leerling verstrekkende gevolgen hebben. Hij verlaat een vertrouwde 
omgeving, er is een breuk in zijn ontwikkelingsproces en er bestaat het risico van een terugslag op 
zijn verdere ontwikkeling. Het is daarom van groot belang dat het verwijderingsbesluit aangeeft hoe 
het bevoegd gezag een afweging heeft gemaakt tussen het belang van de school bij verwijdering en 
het belang van de leerling om op de school te blijven. Die belangen kunnen per geval verschillen.  
Er bestaan voor het bevoegd gezag drie gronden om een leerling te verwijderen:  
1. De school kan niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen.  

2. Er is sprake van ernstig wangedrag van de leerling of de ouders.  

3. Het gedrag van de leerling of de ouders is in strijd met de grondslag van de school. Deze 
verwijderingsgrond geldt alleen voor het bijzonder onderwijs. Dit item wordt hier niet nader 
uitgewerkt.  
 
Ad 1. De school kan niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen.  
Van belang hierbij is of:  
1. de leerling formeel thuishoort in of toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs dan wel;  

2. de leerling formeel thuishoort in het reguliere basisonderwijs.  
 



 

57 
 

Voor leerlingen die al onderwijs volgen op een school, maar die inmiddels extra ondersteuning 
behoeven, geldt dat de school eerst zelf moet proberen om de gevraagde ondersteuning te bieden. 
Wanneer de school deze ondersteuning niet zelf kan bieden, moet het voor een plek op een andere 
school zorgen. Over een dergelijke beslissing overleg moet overleg worden gevoerd met de ouders 
van de leerling. Het bevoegd gezag heeft hierbij te maken met een onderzoeksplicht ter beoordeling 
van de vraag of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen. De volgende items zijn dan 
van belang.  

• De aard van de handicap en de daaruit voortvloeiende onderwijsbeperking;  

• De beschikbare formatie en expertise van de leerkrachten;  

• De mogelijkheid om alle leerlingen de vereiste aandacht te geven;  

• De beschikbare externe hulp;  

• Afstemming tussen de benodigde ondersteuning van de leerling en de beschikbare 
ondersteuning.  

• Voorts moet het bevoegd gezag het ondersteuningsplan in zijn onderzoek betrekken.  

• De school zal elk geval afzonderlijk moeten bekijken en het belang van het kind tegen dat van 
de school afwegen.  

• Van belang is vooral dat deze afwegingsprocedure zorgvuldig is en dat adviezen deskundig, 
onafhankelijk en zoveel mogelijk eenduidig zijn. Bovendien moet de stem van de ouders 
voldoende worden gehoord.  

 
Ad 2. Er is sprake van ernstig wangedrag van de leerling of de ouders.  
Van wangedrag kan in uiteenlopende situaties sprake zijn: (herhaaldelijk) schoolverzuim, overtreding 
van de schoolregels, agressief gedrag, bedreiging, vandalisme dan wel seksuele intimidatie. 
Verwijdering is een sanctie. Ook het wangedrag van ouders, zoals (herhaalde) intimidatie van 
leerkrachten, kan een reden zijn om een leerling te verwijderen. Of het bevoegd gezag tot 
verwijdering kan overgaan, hangt van de omstandigheden van het geval af. Er is geen algemene lijn. 
Het wangedrag moet in elk geval ernstig zijn.  
 
Procedureel is het volgende van groot belang:  
a) Er zijn gedragsregels hoe het bevoegd gezag/school met wangedrag omgaat en wanneer de grens 
voor verwijdering is bereikt;  
b) (Lichtere) maatregelen ter voorkoming (zoals opvoedkundige maatregelen, specifieke aanpak of 
schorsing) van herhaling hebben gefaald  

c) De leerling/ouders is/zijn gewaarschuwd dat bij eerstvolgende herhaling tot verwijdering wordt 
overgegaan.  
 
Ad a. Als een leerling niet weet wat de regels van de school zijn, kan de leerling niet op grond van 
overtreding van die regels worden verwijderd. Verwijdering dient daarom gebaseerd te zijn op een 
schoolreglement dat regels en grenzen stelt aan het gedrag van leerlingen (en personeel) en 
aangeeft wanneer het bevoegd gezag sancties kan opleggen.  
 
Ad b. Wanneer de leerling (of zijn ouders) ondanks eerdere gedragsafspraken en ondanks een laatste 
waarschuwing zijn gedrag niet verbetert, kan het bevoegd gezag, afhankelijk van de overige 
omstandigheden, tot verwijdering overgaan. Een licht vergrijp kan door herhaling uitgroeien tot 
ernstig wangedrag. Daarnaast is wangedrag denkbaar waarbij onmiddellijke verwijdering is geboden, 
zonder de genoemde eerdere maatregelen of voorafgaande waarschuwing. Dit geldt alleen in zeer 
ernstige gevallen. Voor de school kan van belang zijn dat zonder verwijdering de rust en de veiligheid 
op de school niet langer gegarandeerd kan worden. Het is raadzaam in de verschillende stadia van de 
procedure de Inspectie voor het Onderwijs te raadplegen en de adviezen mee te nemen in de 
besluitvorming.  
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Procedure bij verwijdering.  
 

1. De directeur brengt het bestuur op de hoogte van het voornemen tot verwijdering. Dit gebeurt 
(indien het niet gaat om een noodsituatie) met een schriftelijke onderbouwing met inachtneming van 
de items op bladzijde 3 en 4.  

 

2. Alvorens tot verwijdering over te kunnen gaan hoort het bestuur de directeur, de groepsleerkracht 
en eventueel het team. Het bestuur/de directeuren nemen contact op met de onderwijsinspectie. 
Geven deze gesprekken geen aanleiding meer om voor de laatste keer een oplossing te zoeken voor 
de situatie dan wordt de verwijderingsprocedure in gang gezet.  

 

3. Het bestuur besluit tot een voornemen tot verwijdering en nodigt de ouders schriftelijk uit voor 
een gesprek. (Over het algemeen hebben bestuur en ouders al contact gehad n.a.v. waarschuwing of 
schorsing.) De school stelt een onderwijskundig rapport op over de leerling.  

 

4. In dit gesprek laat het bestuur weten aan de ouders dat het bevoegd gezag niet langer bereid is de 
oplossing op de huidige school te zoeken en dat er een nieuwe fase in werking treedt die op 
verwijdering is gericht. Het gesprek dient om van de ouders te vernemen wat zij van de 
voorgenomen verwijdering vinden. Voor dit gesprek is een goede onderbouwing (zie punt 1) 
noodzakelijk: waarom het belang van de ouders en de leerling moet wijken voor het belang van de 
school. In dit gesprek wordt ook de verdere procedure aan de orde gesteld en hoe ouders bezwaar 
kunnen maken. Het bezwaar schort de het verwijderingsbesluit niet op.  

 

5. Vormt het gesprek met de ouders geen aanleiding om van het voornemen af te zien, bericht dit 
dan schriftelijk en onderbouwd, met verwijzing naar het gesprek, aan de ouders en het personeel. Dit 
is wettelijk niet verplicht maar bevordert de zorgvuldigheid van de besluitvorming.  

 
6. Voor alle gronden van verwijdering geldt dat het bevoegd gezag slechts definitief tot verwijdering 
(schriftelijk) over kan gaan als een andere school bereid is om de leerling toe te laten. Dit betekent 
dat het bevoegd gezag een resultaatsverplichting heeft en op zoek moet gaan naar een andere 
school voor de te verwijderen leerling. Openbare en bijzondere scholen dienen zich daarbij niet te 
beperken tot de eigen denominatie. Voor alle  
schoolbesturen geldt dat zij zich evenmin beperken tot scholen die bij het eigen 
samenwerkingsverband zijn aangesloten. In het geval dat de leerling formeel thuishoort in of 
toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs is het van belang dat de leerling ook daadwerkelijk tot 
die school wordt toegelaten. Als een andere school bereid is gevonden de leerling op te nemen heeft 
het bevoegd gezag voldaan zijn resultaatsverplichting. Indien ouders hun kind niet willen inschrijven 
op deze school, zullen zij zelf een andere school moeten zoeken.  
 
Indien ouders het er niet mee eens zijn.  
Ouders tegen een verwijderingsbesluit bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag. Dit 
bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat het verwijderingsbesluit is genomen, zijn ingediend. 
Vervolgens dient het bevoegd gezag binnen vier weken een beslissing op het bezwaar te nemen.  
Er is een onafhankelijke commissie ingericht waarbij iedere school op grond van de wet is 
aangesloten. Deze commissie heet landelijke Klachtencommissie Onderwijs en Onderwijsgeschillen 
en ressorteert onder de Stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl).  
Voordat de ouders naar de Geschillencommissie gaan, kunnen zij als tussenstap de 
Onderwijsconsulenten inschakelen. Onderwijsconsulentenkunnen bemiddelen in de fase waarin nog 
geen geschil aanhangig is bij de commissie.  
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Deze Geschillencommissie Passend Onderwijs brengt op verzoek van ouders binnen 10 weken een 
oordeel uit over de beslissing tot verwijdering. Aan deze commissie kunnen, naast geschillen over 
verwijdering, ook geschillen over (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning 
behoeven en de vaststelling en bijstelling het ontwikkelingsperspectief van een leerling worden 
voorgelegd. Wanneer de ouders ook bij het schoolbestuur bezwaar hebben gemaakt tegen de 
verwijdering, dient het schoolbestuur het oordeel van de commissie af te wachten voordat er over 
het bezwaar besloten wordt. Het oordeel van de commissie is niet bindend. Het schoolbestuur moet 
zowel aan de ouders als aan de commissie aangeven wat het met het oordeel van de commissie 
doet. Als het schoolbestuur van het oordeel afwijkt, moet de reden van die afwijking in de beslissing 
vermeld worden.  
Vervolgens kunnen ouders zich tot de rechter wenden. Voor het openbaar onderwijs is dat de 
bestuursrechter, en voor het bijzondere onderwijs de civiele rechter. Bij beide rechters kan ook een 
spoedprocedure worden gestart om verwijdering (voorlopig) te voorkomen. 
 
7.8 Lesuitval  
 
De school is aangesloten bij de invalpool "PON". Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn dan wordt 
er binnen de school naar een oplossing gezocht. Mocht er voor de volgende dag geen passende 
oplossing zijn gevonden, dan krijgt uw kind een brief mee naar huis, waarin een opgaaf van reden 
staat waarom uw kind de volgende dag niet naar school hoeft te komen. Er zullen nooit kinderen 
naar huis worden gestuurd zonder vooraf de ouders daarvan in kennis te hebben gesteld. 
  
7.9 Roken  
 
Veel bijeenkomsten van de ouders vinden plaats in ruimten waar kinderen aanwezig zijn of de 
volgende dag moeten werken. Er zijn een aantal kinderen, die ernstig in de problemen raken.  
 
Denkt u daarbij aan de cara- patiënten.  
 
DAAROM IS HET VERBODEN TE ROKEN OP HET GEHELE SCHOOLTERREIN.  
 
7.10 Eten en drinken op school 
  
De leerlingen mogen voor de pauze van 10.00 iets te eten en/of iets te drinken meenemen. Vers fruit 
is daarbij een goede combinatie van beide. Ook tijdens de lunch is gezonde voeding een goede 
keuze. Niet te veel en verpakt in een bakje of een drinkbeker. Elke woensdag is ‘waterdag’, waarbij 
kinderen gestimuleerd worden om water te drinken.  
  
 7.11 Gezondheid en milieu  
 
Ook wij, ouders, leerlingen en leerkrachten van de Paulusschool, worden in toenemende mate 
geconfronteerd met problemen met ons leefmilieu.  Eén, voor kinderen zeer zichtbaar probleem is 
de groeiende hoeveelheid huisvuil.  
 
Om dit aan te pakken zijn alle Nederlandse gemeenten in 1994 begonnen met het gescheiden 
inzamelen van huisvuil. Ook wij als school werken daar aan mee. Niet alleen composteren we zelf 
(een gedeelte) van ons afval; ook proberen we de hoeveelheid afval die ontstaat zoveel mogelijk 
terug te dringen. Dit kan alleen met ieders hulp. We hebben, in goed overleg met het schoolbestuur 
en de M.R., daar ook enkele afspraken over gemaakt, die voor de hele school gelden.   
 



 

60 
 

Het meest in het oog lopende is het feit dat kinderen hun drinken in vaste, kunststof drinkbekers 
mee dienen te nemen. Eenmalige verpakkingen van appelsap etc. zijn niet toegestaan. De redenen 
daarvoor:   

• Het is veel beter voor het milieu om dezelfde drinkbeker steeds opnieuw te gebruiken. 

• Kinderen dienen dit jong te leren.  

• Het kost ouders minder geld; literpakken zijn voordeliger dan 0,2 l. verpakkingen.  

• Het is voor school voordeliger; de afvoer van al dat afval kost veel geld; wij doen daar liever 
leukere dingen mee!  

• De hoeveelheid zwerfafval rond de school is mede hierdoor verminderd.  
 
Daarnaast stellen we het op prijs als onze leerlingen in hun hele doen en laten zo milieubewust 
mogelijk bezig zijn. We denken dan aan zaken als niet méér water en elektriciteit gebruiken dan 
nodig is, recyclen waar mogelijk, en voorkomen van vervuiling, etc. Samen kunnen we de problemen 
niet oplossen, maar we kunnen wel een bijdrage leveren aan een betere en schonere leefwereld voor 
onze kinderen.    
 
7.12 Rampenplan  
 
Er is een rampenplan vastgesteld, dat regelt wie welke taken heeft in geval van een noodsituatie. U 
kunt dit desgewenst inzien op school. Van belang is, dat de kinderen onder schooltijd onder de 
verantwoordelijkheid van de leerkrachten vallen. Als dus de sirene gaat, betekent dit, dat de 
kinderen in de school gehouden worden. U mag ze dan niet komen ophalen, totdat de noodsituatie is 
opgeheven. Ook als er sprake is van evacuatie van de school, leren de kinderen, dat ze bij hun 
leerkracht moeten blijven, en niet naar huis mogen.  
 
Hetzelfde geldt voor helpende ouders: als zich een noodsituatie voordoet, moeten zij bij de 
betreffende leerkracht en groep blijven, en mogen zij niet op zoek gaan naar hun eigen kinderen. Het 
is de bedoeling jaarlijks een ontruimingsoefening te houden met de brandweer. 
  
7.13 De ouderbijdrage  
 
De wet verplicht ouders hun kinderen onderwijs te laten volgen. Het Rijk moet op grond van deze 
wet dus zorgen voor (gratis) onderwijs. Elke school kent een vrijwillige ouderbijdrage waaruit een 
aantal aanvullende activiteiten voor en door uw kinderen zoals de viering van het sinterklaasfeest, de 
schoolfeestdag etc. worden bekostigd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig en betaling is niet verplicht 
maar wel zeer gewenst. Zonder de ouderbijdrage zouden deze waardevolle activiteiten moeten 
komen te vervallen.  
 
Een aantal activiteiten voor de kinderen, zoals het sinterklaasfeest, carnaval en het schoolreisje 
worden uit de vrijwillige ouderbijdrage bekostigd. De bijdrage per schooljaar is  € 35,00 per kind. Er 
zijn  3 instapmomenten voor wat betreft de ouderbijdrage: 
 
Instroom tussen 1 augustus en 1  januari lopend schooljaar:  € 35,00 (bijdrage geheel schooljaar) 
Instroom tussen 1 januari en 1 mei lopend schooljaar:  € 26,25 
Instroom tussen 1 mei en 1 augustus lopend schooljaar: € 0,00 
 
Wilt u s.v.p. bij betaling de naam, achternaam en groep van uw kind vermelden. Gaarne voor 1 
december van het schooljaar. Bankrekeningnummer NL57 RABO 032.16.61.796 van Rabobank 
Doesburg-Giesbeek t.n.v. R.K Onderwijsstichting Giesbeek-Lathum. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking. 
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Onze school hecht zeer veel waarde aan de ‘werkweek’ van groep 8. Dit is een jaarlijks terugkerend, 
zeer leerzaam evenement, waar de groep veel leert over de natuur, samenwerken, zichzelf. Ouders 
betalen voor dit kamp los van de reguliere ouderbijdrage.  
 
7.14  Reglement van sponsering. 
 
Hoewel sponsering in het primair onderwijs relatief weinig voorkomt en vaak bescheiden van 
omvang is, is het goed om daar heldere afspraken over te hebben. 
 
Op de Paulusschool geldt: 
Sponsering is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

• Het moet helder en inzichtelijk zijn waar de sponsorbijdrage uit bestaat.  

• De sponsor werkt aan of met producten c.q. diensten die niet strijdig zijn met de opvoeding 

van kinderen. Zo is b.v. de tabaksindustrie niet welkom als sponsor. 

• De sponsorbijdrage mag niet strijdig zijn met het schoolbelang.  

• Het moet helder en inzichtelijk zijn wat de eventuele tegenprestatie vanuit school moet zijn.  

• De tegenprestatie vanuit school voor de sponsering mag op geen enkele wijze invloed 

hebben op het curriculum, prestaties of beoordelingen van individuele of groepen leerlingen. 

Praktisch gezien betekent dit dat de tegenprestatie bestaat uit mededeling of vermelding 

van. 

• Sponsering loopt altijd via de directeur-bestuurder. Dat is ook de verantwoordelijke persoon 

voor het handhaven van de voorwaarden en/of afspraken. In geval van twijfel ook de 

verantwoordelijke persoon om de knoop door te hakken. 

 

7.15 Mobiele telefoons op school 

 

• Kinderen mogen geen mobieltjes onder schooltijd gebruiken. Dit is inclusief de ochtendpauze 
en vanaf het moment van op school verschijnen. Het continu afgaan (sorry juf, vergeten uit 
te zetten!) en communiceren geeft te veel afleiding en storing in het lesgebeuren. Wij zijn 
niet tegen het bezit ervan, maar tegen het storende gebruik onder lestijd en het misbruik van 
mobieltjes bij pestgedrag. Het is verstandig om ze dus gewoon thuis te laten. 
 

• Als leerlingen toch een mobieltje bij zich hebben dat afgaat onder lestijd, dan neemt de 
leerkracht het mobieltje in tot het einde van de lesdag. Dan krijgt het kind het weer terug 
van de leerkracht. 

 

• Bij herhaalde storingen kan de leerkracht besluiten om het mobieltje aan de ouders mee 
terug te geven. Dit na overleg met de leerling en ouders over het voorkomen van verstoren 
van de lessituatie. 

 

• We fouilleren de kinderen niet bij aankomst op het schoolplein. Als kinderen dus op geen 
enkele manier, dus niet zichtbaar, niet hoorbaar en geen misbruik i.v.m. pesten, blijk geven 
van het bij zich hebben van een mobieltje wordt hij ook niet gebruikt tijdens schooltijden en 
heeft niemand er last van. 

 

• Het bij zich hebben van mobieltjes is altijd voor eigen risico. School draagt op geen enkele 
wijze verantwoordelijkheid voor het beschadigen van mobieltjes; op wat voor wijze dan ook. 
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• In situaties waarin deze afspraken niet voorzien gebruiken leerkrachten, ouders en directie in 

goed onderling overleg hun gezond verstand. 

8. Diensten en voorzieningen  
 
8.1 Jeugdarts  
 
De jeugdarts houdt regelmatig en op vaste tijden een spreekuur op school. Data worden in de 
Paulusinfo bekend gemaakt. Mensen die dat willen, kunnen een beroep op haar doen. Om u enig 
idee te geven voor welke vragen en problemen u bij de jeugdarts terecht kunt, kan onderstaande lijst 
een hulpmiddel zijn. Uiteraard kunt u ook met andersoortige vragen en problemen bij de jeugdarts 
terecht. Website: http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid  
Email: ggg@vggm.nl 
Tel.: 022-3556000 (werkdagen tussen 9:00 – 12:00 en 13:00 – 17:00 uur) 
 
8.2 Logopedie  
 
De werkzaamheden van de logopedist op de basisschool zijn gericht op de preventie van stem-, 
spraak-, taal- en gehoorproblemen. Jaarlijks worden een aantal kinderen in de leeftijd van 4 jaar en 9 
maanden tot en met 5 jaar en 9 maanden gescreend. De leerkracht bespreekt dit met de ouders en 
zal hiervoor de ouders schriftelijk om toestemming vragen. Indien diepgaander logopedisch 
onderzoek gewenst is, zal dit in een aantal gevallen op school kunnen plaatsvinden. In andere 
gevallen en voor logopedische behandeling zal doorverwezen moeten worden naar een logopedist 
met een eigen praktijk. Nadat de betreffende kinderen van een groep gescreend zijn, zullen de 
bevindingen met de leerkracht besproken worden. Over het algemeen worden ouders schriftelijk op 
de hoogte gebracht van de bevindingen. Daar waar de logopedist overleg met de ouder(s) / 
verzorger(s) wenst, zal telefonisch contact opgenomen worden. 
  
Kinderen uit alle groepen kunnen door leerkracht, ouders of jeugdarts voor advies, screening of 
onderzoek worden aangemeld. Ook hiervoor dienen ouder(s)/ verzorger(s) schriftelijk hun 
toestemming te geven. Voor vragen en/ of opmerkingen is de logopedist over het algemeen 
telefonisch het best bereikbaar op dinsdagmiddag. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek dan 
kunt u hier een afspraak voor maken. 
  
Logopedie op Scholen De Liemers 
Mercurion 36 
6903 PZ ZEVENAAR 
0316-341618 
 
8.3 Externe zorg 
  
Onze school kan gebruik maken van externe deskundigen indien gewenst. Dit kan zijn een 
orthopedagoog of ambulant begeleiders. Ook via het samenwerkingsverband is externe expertise 
beschikbaar.  
  
Hun werk omvat: 

• Op verzoek van ouders en leerkrachten bekijken, testen en adviseren wanneer uw kind 
problemen op school heeft. 

• Informatie geven aan leerkrachten en bestuur op onderwijskundig gebied. 

• Cursussen organiseren voor de leerkrachten. 
  
  

http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
mailto:ggg@vggm.nl


 

63 
 

De onderwijsconsulenten 

 

Onderwijsconsulenten bieden kosteloos advies en begeleiding.  Zij kunnen meedenken en 
bemiddelen bij de  schoolkeuze van een kind met behoefte aan extra ondersteuning.  Sinds de Wet 
op passend onderwijs moeten scholen zorgen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig  hebben 
op een passende onderwijsplak terecht komen.  Daartoe zijn duidelijke afspraken en procedures 
afgesproken in het samenwerkingsverband. Maar soms komen ouders en school er samen niet uit. 
Dan kan het interventie team worden ingeschakeld . Daarnaast is er nog de mogelijkheid om de 
onderwijsconsulent in te schakelen. Het gaat dan om ernstige problemen met de plaatsing van een 
leerling met een handicap, ziekte of stoornis, dat extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld: 

• Een leerling kan niet terecht op de school naar keuze; 

• Ouders en school worden het niet eens over het handelingsdeel van het 

Ontwikkelperspectief; 

• De school wil uw kind schorsen of verwijderen; 

• Een leerling is langer dan 4 weken thuis. 

In deze gevallen kunt u contact opnemen voor een intakegesprek. Onderwijsconsulenten kunnen 
ouders en scholen helpen bij deze problemen. Zij bieden kosteloos advies en begeleiding.  De 
consulenten zijn onafhankelijke deskundigen op het gebied van onderwijs.  Zowel ouders (wettelijk 
vertegenwoordigers) als de school of een instantie kunnen de onderwijsconsulent inschakelen. De 
ouders moeten in het laatste geval wel toestemming geven.   
Voor meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl. 
Aanmelden kan via voorgenoemde website of telefonisch: 070 3122887.  
 
8.4 Dienst NME 
  
De dienst voor Natuur en Milieu-Educatie is een gemeentelijke instelling voor alle basisscholen in de 
regio. Door de activiteiten van de dienst wordt getracht een bijdrage te leveren aan het biologie- en 
natuuronderwijs op de scholen. We maken als school gebruik van deze dienst. Vooral het lenen van 
lesmateriaal en dieren komt voor. Ook worden voor verschillende groepen activiteiten verzorgd, die 
ondersteund worden door de dienst.  
 
8.5 Inspectie 
  
De inspectie waaronder onze school valt, is gevestigd in Utrecht. 
  
Adres:  Inspectiekantoor Utrecht 

Park Voorn 4 
Postbus 2730 
3500 GS  Utrecht. 

Telefoon: 030 – 6690600 
  
E-mail: p.reijns@owinsp.nl (de heer P. Reijns) 
  
8.6 Het Element  
 
Elk jaar organiseert de stichting Het Element voorstellingen op het gebied van muziek, dans, film, 
toneel en theater. Deze voorstellingen worden door alle groepen bekeken en/ of bezocht. 
  
internet:  www.het-element.nl  

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
mailto:p.reijns@owinsp.nl
http://www.het-element.nl/
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9. Schooljaar 2022-2023 
 
9.1 Groepsindeling schooljaar 2023 - 2023 
  

Groep Leerkracht  

Groep 1 Claudia Hendriks Dianne Broshuis 

Groep 2/4 Tanja Boeklagen Karin Roekens 

Groep 3 Aukje Jonkers Eva Garssen 

Groep 5 Yin Nie Lam Han van Eerten 

Groep 6 Jitske de Jong Han van Eerten 

Groep 7 Wouter Berns   

Groep 8 Joop Bakker  

Ondersteuning Anita aan de Meulen  

Gymlessen   

  
9.2 Vakantierooster 2022-2023 
 
Eerste schooldag schooljaar 2022-2022 is woensdag 7 september  
 
GIESE KERMISDAGEN: 05-09-2022 en 06-09-2022 
HERFSTVAKANTIE: 22-10-2022 t/m 30-10-2022 
KERSTVAKANTIE: 24-12-2022 t/m 08-01-2023 
VOORJAARSVAKANTIE: 18-02-2023 t/m 26-02-2023 
GOEDE VRIJDAG: 07-04-2023 
PASEN, 2E PAASDAG: 10-04-2023 
MEIVAKANTIE, incl.Koningsdag: 22-04-2023 t/m 07-05-2023 
HEMELVAART: 18-05-2023 en 19-05-2023 
PINKSTEREN: 29-05-2023 
ZOMERVAKANTIE: 15-07-2023 t/m 27-08-2023 
 
Studiedagen zijn nog niet ingepland. 
 
De directeur, Cees van Helvoirt, is ook dit schooljaar op woensdagmiddag coördinator en voorzitter 
van de CLO (Commissie Leerling Ondersteuning) voor het Samenwerkingsverband ‘De Liemers”. Die 
middag is hij dus niet op school. 
 
9.3 Rooster 
 
Wettelijk verplicht zijn de volgende tijden:  
 

• Leerlingen uit de eerste vier leerjaren genieten gemiddeld 880 uur onderwijs per jaar. 

• Overige leerlingen: minimaal 1000 uur per jaar. 

• Dit alles in ten hoogste 5,5 uur per dag. Bovendien zijn de tijdstippen en lengtes van pauzes 
wettelijk begrensd en geregeld, alsmede een aantal vakanties. 

  
Schooltijden                                                                  

Maandag Groep 1 t/m 8 8:20 – 14:00  

Dinsdag Groep 1 t/m 8 8:20 – 14:00  

Woensdag Groep 1 t/m 8 8:20 – 14:00  

Donderdag Groep 1 t/m 8 8:20 – 14:00  

Vrijdag Groep 1, 2 en 3 8:20 – 12:15  
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Groep 4 t/m 8 8:20 - 14:00 

 

Tijd Maandag Donderdag Tijd Woensdag 

8:30 – 10:00 uur Groep 7 Groep 6 8:30 – 9:15 uur Groep 2 

10:15 – 12:00 uur Groep 4 Groep 3 9:15 – 10:00 uur Groep 1 

12:30 – 14:00 uur Groep 5 Groep 8   

 
 
 9.4   Contacten: 
 
Naam en adres:                        
 
Paulusschool 
Kerkstraat 68 
6987 AD Giesbeek 
tel. 0313- 631273 
 
Algemeen: 
email: admin@paulusschool-giesbeek.nl  
 
Directeur:   
Cees van Helvoirt   
email:   c.vhelvoirt@paulusschool-giesbeek.nl   
 
Plaatsvervanger: 
Karin Roekens 
email:  k.roekens@paulusschool-giesbeek.nl   
 
Email leerkrachten: 
Anita a.d Meulen a.admeulen@paulusschool-giesbeek.nl  
Joop Bakker  j.bakker@paulusschool-giesbeek.nl  
Aukje de Groot  a.dgroot@paulusschool-giesbeek.nl  
Cees van Helvoirt c.vhelvoirt@paulusschool-giesbeek.nl  
Claudia Hendriks c.hendriks@paulusschool-giesbeek.nl  
Eva Garssen  e.garssen@paulusschool-giesbeek.nl  
Jitske de Jong  j.dejong@paulusschool-giesbeek.nl  
Karin Roekens  k.roekens@paulusschool-giesbeek.nl  
Han van Eerten  h.veerten@paulusschool-giesbeek.nl  
Dianne Broshuis d.broshuis@paulusschool-giesbeek.nl  
Tanja Boeklagen t.boeklagen@paulusschool-giesbeek.nl  
Wouter Berns  w.berns@paulusschool-giesbeek.nl  
Yin Nie Lam  y.lam@paulusschool-giesbeek.nl  
Linda Soethof  admin@paulusschool-giesbeek.nl 
 
Website: 
www.paulusschool-giesbeek.nl 
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