
 
  



Een woord vooraf 

 
Voor u ligt de schoolgids van Basisschool Antonius, 

versie 2017-2018. Deze gids informeert u over 

belangrijke aspecten van onze school. U kunt in 

deze gids informatie vinden over ons onderwijs, over 

de zorg aan leerlingen en over de kwaliteit van ons 

onderwijs. 

 

Ook kunt u lezen over ons personeel en over de rol 

van ouders en vindt u allerlei praktische informatie. 

De gids is handig bij het bepalen van de 

schoolkeuze voor uw kind. Zit uw kind al bij ons op 

school, dan kunt u deze gids als naslagwerk 

gebruiken.  

 

U kunt deze gids in zijn geheel doorlezen, dit hoeft 

echter niet. De inhoudsopgave verwijst u naar het 

door u gezochte onderdeel. Wanneer u snel een 

indruk van de school wilt krijgen, kunt u ook de 

tekst in de kaders lezen. 

 

De gids is tot stand gekomen in goed overleg tussen 

alle geledingen binnen de school en is ter 

instemming voorgelegd aan de 

medezeggenschapsraad. 

 

Aan het begin van ieder schooljaar verschijnt een 

jaarkalender. In deze kalender worden de 

belangrijkste activiteiten opgenomen. 

Actuele informatie leest u in het Antonieuws dat 

ongeveer één keer per maand uitkomt. Tot slot 

wijzen we u op onze website www.antonius-

alverna.nl . 

 

 

Team Antoniusschool
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2  Onze school 

2.1 Algemene gegevens 

2.1.1 Huisvesting 

Antoniusschool Alverna 

Heumenseweg 46 

6603 CZ WIJCHEN 

Tel: 024-6453319 

Mail: antonius@kansenkleur.nl 

Site: www.antonius-alverna.nl 

2.1.2 Het bestuur 

De Antoniusschool maakt deel uit van de 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Deze 

stichting bestuurt alle openbare, katholieke en 

samenwerkingsscholen in de gemeente Wijchen. 

 

2.1.3 Een korte geschiedenis 
In 1896 werd in Alverna een drie klassen tellende  

lagere school voor jongens en meisjes gebouwd. 

Deze werd later uitgebreid tot vijf klassen. Enkele 

jaren later zaten jongens en meisjes niet meer bij 

elkaar en werden twee lokalen bijgebouwd voor de 

zeven klassen tellende jongensschool. 

In 1929 kon de kleuterschool in gebruik genomen 

worden en hoefden de kleuters niet langer naar het 

patronaat. 

Intussen probeerde een pater zusters naar Alverna 

te halen voor de meisjesschool. De bouw van de 

meisjesschool werd steeds uitgesteld, maar op  

2 april 1933 kon eindelijk de school ingewijd 

worden. De dag daarna kwamen 110 leerlingen de 

vijf lokalen bevolken. In 1953 stond er een nieuwe 

meisjesschool. Deze school was noodzakelijk 

geworden, omdat de school uit zijn jasje begon te 

groeien. In 1959 was de nieuwe jongensschool aan 

de Leemweg klaar en werd de oude school gebruikt 

voor openbaar onderwijs. Deze school stond na acht 

jaar weer leeg, en ging later tegen de grond voor de 

aanleg van de vierbaansweg door Alverna. 

In 1977 kwamen de eerste gemengde klassen. De 

Sint Antonius meisjes- en de Sint Antonius 

jongensschool werden één school. 

Met de invoering van de wet op het basisonderwijs 

in 1985 gingen de Sint Jozef kleuterschool en de 

Sint Antonius lagere school samen verder als 

Antoniusschool. In 1986 verliet de laatste “zuster” 

de Antoniusschool. 

In augustus 2000 nam de school haar intrek in het 

gebouw van de voormalige Michielschool. 

2.1.4 Het aantal leerlingen 

Het aantal leerlingen van de Antoniusschool is 

redelijk stabiel. Bij de jaarlijkse leerlingtelling van 1 

oktober telt onze school ongeveer 150 leerlingen. 

Deze leerlingen zijn verdeeld over zes 

combinatiegroepen. 

 

2.2  Waar onze school voor staat 

2.2.1 Onze missie 

De missie van Samenwerkingsstichting Kans en 

Kleur is verwoord in het strategisch beleidsplan en 

luidt ‘Elk kind zijn kans, elke school haar kleur’.  

De Antoniusschool omarmt deze missie van harte.  

Als werkmissie stellen we: 

Wij zien het als onze opdracht om oog te hebben 

voor alle kinderen van Alverna en al hun kwaliteiten 

samen met henzelf en met hun ouders verder te 

ontwikkelen. 

2.2.2 Onze visie 

We hechten veel belang aan een duidelijke visie als 

meetlat voor onze beleidskeuzes en ons dagelijks 

handelen. We houden onze visie “levend” in de 

dagelijkse praktijk. Kernwoorden als ‘het kind zien’, 

‘passend onderwijs’, ‘balans’, ‘plezier’, ‘actief en 

verantwoordelijk’, ‘planmatig’, ‘professioneel’, 

‘samen’, ‘verbinding’ en ‘omgeving’ hebben in deze 

visie een plaats. Als werkvisie geldt: Van de 

ontwikkeling van kinderen hebben we heldere en 

hoge verwachtingen, zowel in cognitief opzicht als 

sociaal-emotioneel en creatief.  

We werken doelgericht vanuit duidelijke doorgaande 

leer- en ontwikkelingslijnen in een uitnodigende 

leeromgeving en een positief, open en veilig klimaat. 

 

Antoniusschool 

het kind zien 

passend onderwijs 

balans 

plezier 

actief en verantwoordelijk 

planmatig 

professioneel 

samen 

verbinding 

omgeving 

mailto:antonius@kansenkleur.nl
http://www.antonius-alverna.nl/
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3 Het onderwijs op onze school 

3.1 Het personeel 

Of het nu gaat om het werk voor de klas of het 

geven van extra zorg aan uw kind, altijd is de 

leerkracht de bepalende factor.  

Op onze school werken fulltimers en leerkrachten 

met een parttime betrekking.  

De directie wordt gevormd door de directeur. 

Het managementteam wordt gevormd door de 

bouwcoördinator en de directeur; de intern 

begeleider heeft een adviserende rol. 

We werken aan de kwaliteit van de individuele 

leerkracht en van het team als geheel. Als team 

scholen we ons samen continu bij en ook individueel 

werken leerkrachten aan hun professionalisering. 

We streven naar maximaal twee verschillende 

leerkrachten voor één basisgroep.  

Daarnaast vinden wij het belangrijk om bij te dragen 

aan de toekomst van ons onderwijs, door met 

regelmaat stagiaires te begeleiden. 

3.1.1 Aanspreekpunten in onze school 

 

Directie 

 

Voor informatie over de school of een aanmelding 

van een leerling, kunt u terecht bij de directeur van 

de school. Wilt u een gesprek over een ander 

onderwerp, wees dan vrij om contact op te nemen. 

 

Administratie 

Onze administratief medewerkster verzorgt de 

financiële en leerlingenadministratie.  

 

Specialisme  

Binnen onze school hebben een aantal leerkrachten 

naast hun lesgevende taak ook een specialisme 

onder hun hoede. Hun taak is om op dit gebied op 

de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen en 

deze, wanneer daar behoefte en ruimte voor is, een 

plek te geven binnen onze school. Dit gaat altijd in 

samenwerking met het team. 

De volgende specialisten zijn verbonden aan onze 

school: 

 Specialist onderbouw- jonge kind 

 Specialist rekenen 

 Specialist taal 

 Specialist gedrag 

 Specialist eigentijds onderwijs, ict en 

techniek 

 Intern cultuur coördinator  

Gezamenlijk vormen deze specialisten de werkgroep 
onderwijs. Samen met de directeur en de intern 

begeleider geven zij inhoud aan de koers van de 

school. 
 

Intern begeleider  

De intern begeleider coördineert onze leerlingenzorg 

en coacht leerkrachten bij de uitvoering ervan.  

Zij werkt twee dagen per week als intern begeleider; 

haar derde werkdag staat ze in principe voor de 

groep.  

Wilt u zorg omtrent uw kind met haar bespreken, 

dan kunt u een afspraak maken. 

 

Leerkrachten 

In alle gevallen is de groepsleerkracht van uw kind 

uw eerste aanspreekpunt in de school. Mocht er een 

specifieke vraag of situatie zijn rondom uw kind, kan 

de groepsleerkracht u naar de juiste persoon 

verwijzen. 

 

Klachten 

 

Heeft u een verschil van mening, waar u samen met 

de leerkracht niet uit komt, dan kunt u zich wenden 

tot de directeur. 

Met een ernstige klacht wendt u zich tot de interne 

of externe vertrouwenspersoon. (zie 6.5)  

3.2. Taken en taakverdeling 

Naast lesgeven zijn er veel uiteenlopende taken te 

verrichten in onze school. Alle leerkrachten in 

tijdelijke of in vaste dienst nemen deel aan de 

uitvoering van die taken. In het taakbeleidsplan van 

de school worden deze taken jaarlijks vastgelegd. 

Leerkrachten hoeven niet bij alle activiteiten van de 

school aanwezig te zijn, dat is afhankelijk van hun 

werkdagen en hun betrokkenheid bij de organisatie 

van de betreffende activiteit. De zwaarte van hun 

takenpakket is in verhouding met de omvang van 

hun functie. Alle klassenouders krijgen van de 

Ouderraad een overzicht waarin staat welke 

leerkrachten aanspreekpunt zijn voor bepaalde 

taken en activiteiten. 

3.3 Verdeling over de groepen 

Elk jaar worden de leerlingen zorgvuldig over de 

groepen verdeeld. Over de precieze groepsverdeling 

en de bezetting door leerkrachten van een volgend 

schooljaar informeren we u steeds vóór de 

zomervakantie. 



3.4 Het aantal uren onderwijs 
Kinderen moeten in de jaren dat ze naar school 

gaan 7520 lesuren krijgen. Sinds de invoering van 

het vijf gelijke dagen model (2016-2017) zijn deze 

uren gelijkwaardiger verdeeld over de verschillende 

groepen. De komende jaren moeten de groepen in 

de bovenbouw nog wat extra uren maken om aan 

het juiste aantal uren over acht jaar te komen. We 

werken toe naar 910 uur per jaar in groep 1-2 en 

950 uur per jaar in groep 3 t/m 8.  

 

3.5  Het onderwijs 

3.5.1 Sociaal-emotionele vorming 

Onze maatschappij vraagt om mensen die goed 

kunnen samenwerken en rekening kunnen houden 

met elkaar. Ook vraagt ze om mensen die 

zelfstandig zijn. Verantwoordelijkheidsgevoel vinden 

we erg belangrijk. Daarnaast stimuleren we 

zelfsturing, samenwerken en samen spelen. 

Sinds het schooljaar 2008-2009 werken we met het 

programma De Vreedzame School. Dit programma 

past goed binnen onze visie en werkwijze. 

 

Doelen van De Vreedzame School zijn: 

- leerlingen op een goede manier met conflicten 

om leren gaan; 

- leerlingen meer verantwoordelijk maken, een 

stem geven, op eigen benen zetten; 

- een positieve omgang met elkaar; 

- de klas en school tot een democratische 

gemeenschap maken, waarin iedereen zich 

betrokken en verantwoordelijk voelt. 

- educatie burgerschap 

Meer informatie kunt u vinden op 

www.devreedzameschool.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

3.5.2 Wat en hoe leren kinderen? 

In de eerste jaren, groep 1 en 2, bieden we ons 

onderwijs zowel ontwikkelingsgericht aan als vanuit 

een beredeneerd aanbod. Bij de ontwikkeling van 

het kind worden de juiste activiteiten gezocht. Daar 

waar mogelijk gaan we uit van de beleving en 

ervaring van de kinderen. Hun ervaringen bepalen 

mede de invulling van een thema. Doelgericht 

bouwen we met de kinderen aan taalontwikkeling, 

rekenontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, 

cognitieve ontwikkeling en creatieve ontwikkeling. In 

groep 1-2 werken we aan de lees- en rekenvoor-

waarden. Methodisch leesonderwijs start in groep 3.  

Wij vinden het belangrijk dat ouders thuis het 

(voorbereidend) leesproces stimuleren door samen 

met de kinderen boekjes (voor) te lezen.  

In groep 3 tot en met 8 worden verschillende 

methodes gebruikt voor lezen, Nederlandse taal en 

rekenen. Wereldoriëntatie bieden we samen met de 

creatieve vakken geïntegreerd en thematisch aan. 

We gebruiken hiervoor het programma Alles-in-1.  

Sommige activiteiten kunnen alleen plaatsvinden 

met hulp van ouders. Wij rekenen op u!  

Sociaal-emotioneel 

Veiligheid voor ieder kind 

Conflicten oplossen 

Durf tonen 

Respect hebben 

Verantwoordelijk zijn 

Betrokken zijn 
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Vakgebied Groep Methode 

Alle ontwikkelings-

gebieden 

Taal 

Rekenen en 

wiskunde 

 

1/ 2  

Thema’s 

Fonemisch 

Bewustzijn 

Gecijferd 

Bewustzijn 

Aanvankelijk 

technisch lezen 

 

Voortgezet 

technisch lezen 

 

Begrijpend lezen 

3 

 

 

4 t/m 8  

 

 

4 t/m 8 

Veilig leren lezen 

 

 

Alles apart 

 

 

Alles apart 

Nederlandse taal 4 t/m 8  

Rekenen en 

wiskunde 

3 t/m 8 Wereld in Getallen  

Wereldoriëntatie 

 

Muziek/Drama/ 

Tekenen/ 

Handvaardigheid 

3 t/m 8 Alles-in-1 

Sociaal-Emotionele 

Vorming en Actief 

Burgerschap 

1 t/m 8 De Vreedzame 

School 

Levensbeschouwe-

lijke vorming 

1 t/m 8 Projecten/lessen 

rondom 

verschillende 

geloofsovertuiging

en 

Verkeer 4 t/m 8 Jeugdverkeers-

krant 

Engels 7 en 8 Alles-in-1 

Schrijven 3 t/m 8 Handschrift 

Gymnastiek 1 en 2 

 

3 t/m 8 

Bewegen in het 

speellokaal 

Basislessen 

bewegings-

onderwijs 

3.5.3 Interactieve Gedifferentieerde Directie 

Instructie (‘IGDI’)  

Sinds schooljaar 2010 – 2011 leggen we de doelen, 

werkwijze en differentiatie binnen een groep vast in 

groepsplannen en hanteren we bij het geven van 

instructie het IGDI-model (Interactieve 

Gedifferentieerde Directe Instructie). De uitleg die 

leerkrachten geven, wordt geplaatst binnen de 

voorkennis van leerlingen, is leerdoelgericht en 

houdt rekening met verschillen tussen leerlingen. 

Kinderen die de stof snel beheersen gaan na een 

korte uitleg zelf aan de slag. Kinderen die extra 

uitleg nodig hebben, krijgen deze aan de 

instructietafel. Niet alleen in de soort instructie, 

maar ook in de lestijd wordt gedifferentieerd. 

Indien nodig krijgen leerlingen verlengde lees-, 

spelling- of rekentijd. Door leerlingen interactief bij 

de uitleg te betrekken, stimuleren de leerkrachten 

dat kinderen zelf actief denken en leren.  

 

Samenwerkend en zelfstandig leren 

Door coöperatieve werkvormen in te zetten, 

vergroten leerkrachten niet alleen de efficiency en 

effectiviteit van de lestijd, maar ook de betrokken-

heid en de actieve en verantwoordelijke rol van 

kinderen. Op de Antoniusschool hebben we gekozen 

voor ‘structureel-coöperatief leren’: we hanteren 

werkvormen met een vaste en door iedereen 

gehanteerde opbouw om kinderen stapsgewijs het 

samenwerken aan te leren. 

Naast samenwerkend leren is zelfstandig werken en 

leren een belangrijke voorwaarde voor het 

differentiëren en het zelfverantwoordelijk leren. Dit 

houdt niet in dat de kinderen stil en alleen moeten 

werken. Kinderen leren hulp te vragen aan andere 

kinderen en om gericht antwoorden te geven. Ook 

leren ze om te gaan met uitgestelde aandacht van 

de leerkracht. De leerkracht kan, terwijl een groot 

deel van de klas zelfstandig en/of samen de lesstof 

verwerkt, een kleine groep verlengde instructie 

geven. 

Het zelfstandig en samen werken van leerlingen en 

de uitgestelde aandacht van leerkrachten worden 

voor de kinderen zichtbaar gemaakt met stoplichten. 

U ziet deze bij ons op school in elk klaslokaal 

hangen. 

 

Stoplicht op rood: 

 Kinderen zijn stil aan het werk. 

 Geen overleg mogelijk. 

 Uitgestelde aandacht van de leerkracht. 

Leerkracht geeft (verlengde) instructie. 

Stoplicht op oranje: 

 Kinderen mogen (zachtjes) met elkaar 

overleggen. 

 Kinderen geven aan (via een kaartje) dat ze 

hulp nodig hebben. 

 Uitgestelde aandacht van de leerkracht. 

Leerkracht geeft (verlengde) instructie. 

Stoplicht op groen: 

 Kinderen mogen (zachtjes) met elkaar 

overleggen. 

 Kinderen geven met een kaartje aan dat ze hulp 

van de leerkracht nodig hebben. 
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 Leerkracht geeft hulp aan individuele kinderen 

en beantwoordt vragen van kinderen.  

 

3.5.4 ICT 

De computer is niet meer weg te denken op school. 

Kinderen leren al jong met de computer omgaan. In 

bijna alle ontwikkelings- en vakgebieden wordt de 

computer gebruikt. In alle klassen staan computers 

met methodegebonden software en met software 

die bij de extra zorg wordt gebruikt. Daarnaast 

zetten we in de bovenbouw de computer in bij 

wereldoriëntatie en werkstukken. De kinderen leren 

op deze wijze omgaan met internet en andere 

informatiebronnen. In de groepen 1 tot en met 8 

gebruiken we een smartbord of touchscreen bij de 

instructie. Dit zorgt voor een meer interactieve 

manier van lesgeven. Tevens zijn er in iedere klas 

vier tablets die rouleren onder de kinderen. 

De aula van onze school is een multifunctionele 

ruimte met twaalf computers. Daarnaast hebben we 

er een goed documentatiecentrum in ingericht. Met 

de computers kunnen leerlingen zoeken naar 

informatie en geschikte boeken.  

 

3.5.5 Cultuur  

De Antoniusschool wil de verschillende kwaliteiten 

van de kinderen evenwichtig ontwikkelen. Naast 

cognitieve ontwikkeling vinden wij het aanspreken 

en ontplooien van creativiteit van belang.  

Wij proberen een positief klimaat te scheppen 

waarin kinderen en leerkrachten respect hebben 

voor elkaar, voor andere mensen en andere 

meningen. Creatieve presentaties (tentoonstel-

lingen, vieringen, verhalen) worden schoolbreed  

aan elkaar getoond. Dit versterkt de betrokkenheid 

van kinderen bij wat ze leren en leert hen aandacht 

voor elkaar te hebben en met respect naar elkaars 

producten te kijken. 

Ons cultuurbeleid realiseren wij als volgt: 

 Er is een ‘intern cultuur coördinator’ aangesteld 

op school. Zij is lid van het ‘Kunst en Cultuur 

Coördinatiepunt’  van Wijchen. Van daaruit 

worden voor alle kinderen minimaal twee 

activiteiten per jaar georganiseerd.  

Er is een meerjarenplan, zodat alle kinderen met 

alle disciplines te maken krijgen. 

 De Antoniusschool beschikt over een eigen 

beleidsplan en activiteitenplan cultuureducatie. 

 We werken met het programma Alles-in-1 met 

leerlijnen die aansluiten bij de kerndoelen. De 

wereldoriënterende vakken en de creatieve 

vakken worden in dit programma geïntegreerd 

rond herkenbare thema’s.  

 We organiseren vieringen en tentoonstellingen. 

3.5.6 Bewegingsonderwijs en spel 

De kinderen in de onderbouw hebben meer speeltijd 

dan andere kinderen. Spelen kan ook betekenen dat 

de leerkracht met de kinderen een spel doet. Alle 

kinderen krijgen iedere week gymnastiek. In het 

groepsinformatieblad (ontvangst in eerste 

schoolweek)  kunt u lezen wanneer de kinderen de 

lessen bewegingsonderwijs krijgen. 

3.5.7 Huiswerk 

Kinderen leren niet alleen op school. We hopen dat 

ouders ook thuis hun kinderen op allerlei mogelijke 

manieren stimuleren om te leren. Dit kan door voor 

te lezen, door te stimuleren dat kinderen zelf lezen, 

door samen te kijken naar ‘goede’ televisie-

programma´s en door verantwoord computer-

gebruik. In alle groepen is het mogelijk dat de 

leerkracht u vraagt om samen met uw kind bepaalde 

activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld ten 

behoeve van extra zorg voor uw kind.  

 

Omdat leerlingen in het voortgezet onderwijs 

veelvuldig te maken krijgen met huiswerk vinden wij 

het als basisschool belangrijk dat de leerlingen in de 

groepen 7 en 8 een positieve attitude ontwikkelen 

t.a.v. het maken van huiswerk. 

 

Doel van huiswerk. 

 

Het maken van huiswerk heeft twee doelen: 

 De leerlingen krijgen de gelegenheid om thuis 

extra werk te doen als ondersteuning voor 

bepaalde vakgebieden. 

 De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het 

maken van hun huiswerk. In de praktijk 

betekent dit , dat ze door het maken van 

huiswerk de onderstaande deelvaardigheden 

kunnen vergroten. 

Vaardigheden die aangeleerd worden: 

- Wanneer maak je huiswerk?  

- Op welke plaats maak je je huiswerk?  

- Wat doe je als je iets niet snapt?  

- Hoe vul je een agenda in?    

- Waar leg ik mijn huiswerk neer als het af is?  

 

Deze vaardigheden zijn van groot belang op het 

voortgezet onderwijs. 
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3.5.8 De katholieke identiteit 

Naast lessen Levensbeschouwelijke Vorming, 

vieringen en projecten en acties voor goede doelen 

dragen communieactiviteiten bij aan onze katholieke 

identiteit. 

 

De Eerste Heilige Communie 

Wijchen heeft een Interparochiële Werkgroep Eerste 

Communie (IWEC). Deze begeleidt met de pastores 

de voorbereiding van ouders en kinderen op de 

Eerste Heilige Communie. Voor de communieviering 

in Alverna is er een aparte subwerkgroep. Alle 

ouders van kinderen die de Eerste Communie 

zouden kunnen gaan doen, worden door de 

werkgroep in het begin van het schooljaar via de 

school benaderd. De ouders kunnen dan zelf kiezen 

of en waar hun kind aan de voorbereiding op de 

Eerste Communie deelneemt. 

De school heeft ook contact met de werkgroep 

zodat school- en parochieactiviteiten zo goed 

mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden. 

 

 
 

Vormsel 

Elk jaar worden ouders van kinderen uit groep 8 in 

de periode februari-maart via school door de 

Vormselgroep benaderd, met de vraag of zij wensen 

dat hun kind het Vormsel krijgt toegediend. 

Gastouders en de Vormselgroep geven invulling aan 

de voorbereidingen op het Vormsel. 

3.6 Buitenschoolse en buitenlesactiviteiten 

3.6.1 Schoolreis 

Tweemaal per drie jaar gaan de kinderen op 

schoolreis. In het derde jaar vindt de 

sportolympiade in Wijchen plaats. 

Hiervoor hanteren wij een meerjarenplanning, zodat 

kinderen niet ieder jaar hetzelfde programma 

hebben.  

Het schoolreisje kan een educatief karakter hebben. 

3.6.2 Activiteiten groep 8 

Na acht jaar onderwijs verdienen kinderen een 

waardige afsluiting van hun basisschooltijd. Vandaar 

dat zij op schoolkamp gaan, meestal eind april, 

begin mei. Aan het eind van het schooljaar bereiden 

zij een musical voor. Deze musical spelen zij voor de 

kinderen van de school en, op hun afscheidsavond, 

voor ouders. 

3.6.3 Schoolsport 

De school organiseert een sport- & speldag waarop 

niet de prestatie centraal staat maar de sportieve 

ontmoeting. Wanneer mogelijk combineren we deze 

met de Koningsspelen. Naast de sportdag neemt de 

school indien mogelijk ook deel aan het 

handbaltoernooi (groep 5 tot en met 8) en het 

schoolvoetbaltoernooi (groep 7/8) en 

streetsoccertoernooi (groep 5). In de eerste weken 

van juni vindt de Wijchense avondvierdaagse plaats. 

De Antoniusschool is een trouwe deelnemer. 

Groep 8 neemt deel aan de schoolzwemwedstrijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4 Vieringen 

Wij vieren als katholieke school alle christelijke 

feesten. Daarnaast hebben we regelmatig school-

vieringen, zowel voor de onderbouw als voor de 

bovenbouw, meestal rond het thema van Alles-in-1.  
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4 De zorg voor kinderen  

4.1  De opvang van nieuwe leerlingen 

Wij stellen het op prijs als ouders bewust voor de 

Antoniusschool kiezen. Een bewuste keuze is een 

betere garantie voor een succesvolle schooltijd! Voor 

een kennismaking met de school kunnen ouders van 

peuters terecht bij de onderbouwcoördinator. 

Ouders van leerlingen die al elders naar school 

gaan, nemen contact op met de directeur.  

Viermaal per jaar is er een inloopweek waarbij alle 

ouders/verzorgers of betrokkenen bij het kind 

welkom zijn om een kijkje te nemen in de klas. (pilot 

dit schooljaar) 

4.1.1  Het aanmelden van leerlingen 

U kunt uw kind het gehele jaar door aanmelden. 

Voor de schoolorganisatie is het prettig als u dit zo 

vroeg mogelijk doet. U kunt hiervoor een afspraak 

maken en/of het inschrijfformulier invullen.  

Na de schriftelijke aanmelding krijgt u van de school 

een bevestiging. 

 

Plaatsing van leerlingen: 

- De directeur van de Antoniusschool is 

verantwoordelijk voor plaatsing van leerlingen. 

- In groep 1 en 2 zorgt de onderbouwcoördinator 

voor informatie en plaatsing. 

- Wij hebben als doel elk aangemeld kind ook te 

plaatsen. 

- We laten in principe geen vierjarigen instromen 

tussen 1 december en de kerstvakantie. 

 

Indeling in een groep 

Bij het verdelen van de leerlingen over (combinatie-) 

groepen, houden we als school rekening met de 

onderwijsbehoeften van kinderen, met aantallen 

jongens en meisjes en met vriendschappen. Indien 

mogelijk plaatsen wij broertjes/zusjes en tweelingen 

niet in dezelfde groep. 

Uiteraard mag u uw wensen kenbaar maken en 

luisteren we naar u. De school bepaalt uiteindelijk 

waar uw kind wordt geplaatst.  

 

Praktische informatie voor nieuwe ouders 

Bij plaatsing van uw kind ontvangt u van school de 

nodige praktische informatie. 

4.1.2  Het afmelden van leerlingen 

Het afmelden van een leerling, bijvoorbeeld bij een 

verhuizing, dient zorgvuldig te gebeuren.  

U neemt daarvoor contact op met de directie. Voor 

uitschrijving is een Bewijs van Inschrijving van de 

nieuwe school nodig. U geeft ons naam en adres 

van de nieuwe school zodat wij de nieuwe school 

een Onderwijskundig Rapport toe kunnen sturen. In 

dit rapport staat informatie over het functioneren en 

de onderwijsbehoeften van het kind. De directie is 

verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan 

de nieuwe school. 

4.2 Passend onderwijs 

Goede zorg voor alle kinderen betekent dat 

leerkrachten rekening houden met de verschillen in 

onderwijsbehoeften tussen kinderen. Dit noemen we 

passend onderwijs. 

Op onze school zijn we al geruime tijd bezig om 

passend onderwijs in de groepen vorm te geven. In 

onze groepsplannen beschrijven we per vakgebied 

hoe we door te differentiëren tegemoet komen aan 

de onderwijsbehoeften van kinderen. De leerkracht 

onderzoekt voortdurend wat een kind kan, wat hij 

nog moet leren en welke ondersteuning en instructie 

hiervoor nodig zijn. Kinderen krijgen hierbij de 

mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te leren 

dragen voor hun ontwikkeling en voor hun werk. 

Om passend onderwijs te realiseren blijven 

leerkrachten hun didactische en pedagogische 

vaardigheden ontwikkelen. We volgen trainingen, 

kijken bij elkaar in de klas en verdiepen ons tijdens 

vergaderingen in de verschillende aspecten van 

passend onderwijs. 

Meer informatie over hoe we als Antoniusschool ons 

onderwijs ‘passend’ maken, vindt u in ons 

Schoolondersteuningsprofiel. Dit document is op te 

vragen bij de directie.  

4.3 Het volgen van de leerlingen 

Vanaf het moment dat uw kind is ingeschreven 

wordt het gevolgd. Elk kind krijgt een dossier. Hierin 

worden de belangrijkste gegevens van uw kind 

bewaard. Uiteraard kunt u als ouder het 

leerlingdossier van hun kind inzien; het is handig om 

dan bijtijds een verzoek in te dienen bij de 

leerkracht. Als school gaan we zorgvuldig om met 

de informatie van en over kinderen. Dossiers 

worden zorgvuldig bewaard.  

 

 

Met het Cito-leerlingvolgsysteem houden wij de 

resultaten op de halfjaarlijkse landelijke niet-

methodegebonden toetsen bij. Op deze manier 

kunnen wij zien hoe uw kind zich ontwikkelt in 
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vergelijking met andere kinderen in Nederland. De 

resultaten op de cito-lvs-toetsen worden steeds 

toegevoegd aan de halfjaarlijkse rapportage naar 

ouders en kinderen.  

Naast de lvs-toetsen maken de kinderen regelmatig 

methodegebonden toetsen. De resultaten hiervan 

leest u in de rapportage.  

4.4 Het jonge kind 

Vroeger werd wel eens beweerd: “Leren begint in 

groep 3”. Niets is minder waar. De eerste 

levensjaren van het kind zijn van wezenlijk belang 

voor een goede ontwikkeling.  

Ons onderwijs in groep 1 en 2 is ontwikkelings-

gericht. Op deze plaats kunnen we uiteraard niet 

alle ontwikkelingsaspecten beschrijven; wel noemen 

we hier graag de extra aandacht die we in de eerste 

jaren van de basisschool besteden aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling en de taal- en reken-

ontwikkeling. 

            

4.5 Het kind met een andere taal 

Op de Antoniusschool zitten een paar kinderen uit 

een ander land. Dat vinden we fijn, omdat we onze 

kinderen graag willen laten leren van kinderen uit 

andere culturen. Waar noodzakelijk bieden wij deze 

kinderen extra begeleiding. Soms volgen kinderen 

tijdelijk een paar ochtenden per week het 

‘taalarrangement’ op het OnderwijsZorgCentrum 

4.6 De overgang naar het voortgezet  

 onderwijs 

Vanaf groep 6 bespreken leerkrachten met ouders 

de verwachtingen voor het voortgezet onderwijs. De 

scores van kinderen op de toetsen van het 

leerlingvolgsysteem geven hiervoor een goede 

indicatie. Uiteraard vullen wij deze gegevens aan 

met dagelijkse observaties en toetsgegevens. 

  

Advies, Cito-eindtoets en schoolkeuze 

In het najaar van groep 8 bespreken ouders, leerling 

en groepsleerkracht het advies voor het voortgezet 

onderwijs. Eind januari/begin februari noteert de 

leerkracht van groep 8 het definitieve advies op het 

aanmeldingsformulier dat door alle scholen voor het 

voortgezet onderwijs in de regio wordt gebruikt. De 

leerkracht motiveert deze keuze met behulp van de 

resultaten in de groep. Ook de werkhouding van de 

leerling speelt een belangrijke rol.  

In april nemen de kinderen deel aan de Cito-

eindtoets. Het voortgezet onderwijs vraagt naast 

een schooladvies een landelijk genormeerde 

toetsuitslag. Het advies van de basisschool is 

doorslaggevend. De uiteindelijke schoolkeuze is een 

verantwoordelijkheid van de ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de periode januari/februari organiseren alle 

scholen voor voortgezet onderwijs in de regio 

informatieavonden en open dagen. Wij vinden het 

van groot belang dat u met uw kind meerdere 

scholen bezoekt. De ervaring leert dat de meeste 

kinderen dan beter kunnen meedenken over hun 

eigen schoolkeuze.  

Ook wanneer uw kind onze school verlaten heeft, 

blijven wij het nog enkele jaren volgen. Scholen 

voor voortgezet onderwijs houden ons op de hoogte 

van de vorderingen. Wij vinden een goede nazorg 

belangrijk en willen bovendien graag weten of wij 

de goede adviezen hebben gegeven. 

4.7 De zorg voor kinderen met specifieke 

 behoeften 

4.7.1 Differentiatie 

Dankzij een leerrijke omgeving daagt de school 

leerlingen telkens weer uit om goede prestaties te 

leveren. Hierbij proberen wij aan te sluiten bij de 

onderwijsbehoeften van individuele leerlingen.  

In goed overleg met ouders kan ervoor gekozen 

worden om een leerling naast de basisstof extra  

werk en verdiepings- of verrijkingstaken aan te 

bieden. Op deze manier komen wij tegemoet aan de 

talenten van (meer)begaafde kinderen.  
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Er zijn ook leerlingen die moeite hebben met het 

basisprogramma. In de afgelopen jaren heeft het 

team steeds meer ervaring opgedaan in het 

begeleiden van deze kinderen. Wij kiezen ervoor om 

alle kinderen het basisprogramma te laten volgen. 

Kinderen die daar extra ondersteuning voor nodig 

hebben, krijgen verlengde instructie en extra tijd.  

 

De in het vorige hoofdstuk beschreven kenmerken 

van ons onderwijs – interactieve gedifferentieerde 

directe instructie, differentiatie op basis van 

groepsoverzichten en beschreven in groepsplannen 

en samenwerkend en zelfstandig werken - 

bevorderen dat leerkrachten alle kinderen in de 

groep de juiste begeleiding bieden. Om voor alle 

kinderen de goede hulp te organiseren, krijgen 

leerkrachten sturing en ondersteuning van de intern 

begeleider (IB’er). Alleen in uitzonderlijke gevallen 

worden kinderen buiten de groep begeleid. 

4.7.2  Intern begeleider en Zorgteam 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de 

leerlingenzorg. De intern begeleider begeleidt in 

eerste instantie de leerkrachten. Zo ondersteunt ze 

haar collega’s bij het opstellen van 

groepsoverzichten en groepsplannen. Ze stelt samen 

met de leerkracht handelingsplannen, 

activiteitenplannen en stappenplannen op, waarmee 

de leerkracht zorgleerlingen optimaal kan 

begeleiden. Een andere belangrijke taak is het 

organiseren van een goede samenwerking met 

ouders van zorgleerlingen. Ook bevordert zij het 

tijdig inroepen van deskundige hulp van buitenaf. 

Verder is een IB’er verantwoordelijk voor de 

organisatie van de leerlingvolgsysteem-toetsen en 

voor de analyse van de resultaten. De intern 

begeleider vormt samen met de directeur het 

zorgteam van de school. 

Meerdere keren per jaar overleggen alle Wijchense 

IB’ers over de voortgang en kwaliteit van de leerling 

zorg (Netwerk Intern begeleiders) 

4.7.3  Samenwerking rond de zorg 

Wanneer een kind niet zomaar meekan met het 

basisprogramma, bespreekt de leerkracht dit 

uiteraard met de ouders. De leerkracht probeert met 

extra instructie en begeleiding de leerling te helpen. 

Wanneer dit onvoldoende resultaat oplevert kan de 

leerkracht het probleem voorleggen in een 

leerlingbespreking. De leerkracht krijgt advies van  

de intern begeleider. Zij nemen zo nodig een 

didactisch onderzoek af. Samen stellen leerkracht en 

intern begeleider een plan op. Wanneer dit niet tot 

succes leidt, wordt de leerling besproken in een 

consultatieve leerlingbespreking met de ortho-

pedagoog of onze schoolondersteuner. 

Vanzelfsprekend worden ouders hierover eerst 

geïnformeerd. Soms zijn zij bij de leerling-

consultatie aanwezig. 

Indien de uitvoering van de handelingsadviezen van 

de orthopedagoog niet tot het gewenste effect leidt, 

kan de leerling ingebracht worden in het Kernteam 

van de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur (zie 

paragraaf 4.7.6). Het Kernteam helpt zoeken naar 

de juiste hulp voor de leerling.  

Soms kan ouders geadviseerd worden om extern 

nader onderzoek of begeleiding aan te vragen. In 

dat geval, maar ook als op eigen initiatief van 

ouders extern onderzoek en/of externe hulp is 

ingeroepen, is het goed als de bevindingen daarvan 

met school gedeeld worden: als school stemmen we 

de begeleiding graag zo goed mogelijk af op wat 

een kind nodig heeft. Uiteraard bespreken we met 

ouders, welke hulp we als school wel of niet kunnen 

realiseren. Ook in dit opzicht hechten we aan open-

heid naar en een goede samenwerking met ouders. 

4.7.4  De contacten met ouders 

Voor alle kinderen maar vooral voor kinderen die 

speciale zorg en ondersteuning vragen, vinden we 

de contacten met hun ouders van groot belang.  

De Antoniusschool streeft ernaar om eventuele 

specifieke behoeften al in een vroeg stadium te 

achterhalen en van het begin af aan zorgvuldig met 

de ouders te overleggen over te nemen stappen. 

4.7.5  Advies  

Samen met alle Wijchense scholen, inclusief de 

school voor speciaal basisonderwijs, realiseren wij 

een systeem van leerlingenzorg op verschillende 

niveaus (in de groep, op school en tussen de 

scholen van Kans & Kleur). 

Als op school en in de consultatie met onze 

orthopedagoog blijkt dat er voor uw kind extra 

advies c.q. hulp nodig is, consulteren wij de 

coördinator van het OnderwijsZorgCentrum en/of 

schakelen wij de hulp in van het Kernteam.  

Alle activiteiten zijn gericht op de kwaliteit van zorg. 

Doel is dat zoveel mogelijk kinderen de benodigde 

specifieke zorg op de eigen basisschool of op een 

andere basisschool in Wijchen ontvangen. Mocht 

extra hulp binnen de groep, de school of de 

collegascholen niet tot het gewenste resultaat 
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leiden, dan kan het Kernteam adviseren om samen 

met u een andere onderwijsvorm te zoeken. 

 

4.7.6  Kernteam  

Het Kernteam is een team binnen ons 

samenwerkingsverband, dat scholen, kinderen en 

ouders ondersteuning biedt op het gebied van zorg. 

Het Kernteam functioneert als één loket voor alle 

hulpvragen van scholen. De directe contacten met 

het kernteam verlopen via onze intern begeleider. 

In het Kernteam zijn vertegenwoordigd: 

- Orthopedagoog SBO-school (de Bolster) 

- Schoolmaatschappelijk werk (Sociaal Wijkteam) 

- Schoolarts 

Voorzitter van het team is de directeur van het 

OnderwijsZorgCentrum. Taken van het Kernteam 

zijn: 

- Advisering en ondersteuning ten behoeve van 

de interne zorg binnen onze school 

- Advisering en ondersteuning van ouders in het 

kader van problemen van hun kind op school 

- Advisering bij aanmelding van kinderen met 

specifieke onderwijsbehoeften 

- Advisering en verwijzing naar andere vormen 

van hulpverlening en onderwijsinstellingen. 

 

4.7.7  Aanmelding en plaatsing leerlingen 

met specifieke behoeften 

 

Sinds de komst van passend onderwijs dragen we  

zorg voor alle leerlingen die bij ons worden 

aangemeld. Wanneer een leerling specifieke 

onderwijsbehoeften heeft, kunnen we terecht bij het 

Kernteam en het OnderwijsZorgCentrum. We 

kunnen extra  ondersteuning (een “arrangement”) 

aanvragen bij het ondersteuningsplatform. Komen 

we samen met het ondersteuningsplatform tot de 

conclusie, dat het bij ons op school ook met zo’n 

extra arrangement ontbreekt aan de voorwaarden 

om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften 

van het kind, dan zoeken we een passende 

onderwijsplaats op een andere school van Kans en 

Kleur.  

 

4.7.8  Speciale basisschool 

Binnen Kans en Kleur beschikken wij over een 

speciale basisschool. Deze school (SBO De Bolster in 

Wijchen) is een school voor kinderen die binnen ons 

“gewone” basisonderwijs niet voldoende 

ontwikkeling doormaken, waarvoor speciale zorg en 

begeleiding nodig is en geen arrangement kan 

worden aangevraagd. 

Kinderen die in aanmerking komen voor plaatsing op 

een SBO-school worden via het interne zorgteam en 

het Kernteam aangemeld bij het Groot Overleg 

uiteraard in overleg met de ouders. Het Groot 

Overleg onderzoekt de toelaatbaarheid van het kind 

op de speciale basisschool. Indien Het Groot Overleg 

een “positieve beschikking” 

(toelaatbaarheidsverklaring) afgeeft kan het kind 

worden aangemeld. Voor toelating tot de speciale 

basisschool zijn toelatingscriteria opgesteld. Voor 

meer informatie hierover kunt u contact opnemen 

met de intern begeleider of de website bekijken van 

het OnderwijsZorgCentrum Kans en Kleur. Kinderen 

van andere Wijchense basisscholen met een 

toelaatbaarheidsverklaring van het Groot Overleg, 

worden in principe niet op een van de andere 

basisscholen toegelaten. 

 

 

 

4.7.9 Het onderwijszorgcentrum (OZC) van 

Samenwerkingsstichting Kans en Kleur. 

In januari 2011 is het onderwijszorgcentrum Kans & 

Kleur geopend met de ambitie om alle kinderen uit 

Wijchen een dagarrangement van onderwijs en 

opvang te bieden in de gemeente Wijchen. Kans en 

Kleur wil via haar zorgbeleid zoveel mogelijk 

kinderen passende zorg en passend onderwijs 

bieden op de Wijchense basisscholen.  

Het onderwijszorgcentrum heeft als kerntaak om het 

passend onderwijs binnen de gehele stichting te 

versterken. Alle scholen van Kans & Kleur leveren 

een bijdrage aan de realisering van passend 

onderwijs in Wijchen. Het onderwijszorgcentrum 

ondersteunt de scholen, leerkrachten, leerlingen en 

ouders hierbij. Hiertoe biedt het onderwijszorg-

centrum Kans & Kleur leerkrachten 

professionalisering en ondersteuning gericht op 

ondersteuning aan basisschoolleerlingen met 

speciale onderwijs-behoeften. Het centrum is 

verbonden aan de Bolster, school voor Speciaal 

Basisonderwijs, en is de opvolger van het 

Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School 

Wijchen. Het onderwijszorg-centrum kent de 

volgende functies: 

- Speciaal basisonderwijs op de Bolster  

- Kortdurende interventies  

- Kern adviesteam voor scholen  

- Professionalisering  

- Kwaliteitsbewaking  
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Het OZC is uitgegroeid tot een volwaardig 

onderwijszorgcentrum passend bij de nieuwe wet 

Passend Onderwijs.  
 

De onderdelen die inmiddels gerealiseerd zijn, zijn: 

- Het Onderwijszorgcentrum met centrale 

aansturing 

- Jong risico kinderen (JRK) -groep op de Bolster 

- Crisisopvang op de Bolster 

- Schoolmaatschappelijk werk op alle scholen met 

spreekuren voor ouders en medewerkers van de 

scholen. Er is hulp voor zorgleerlingen en 

zorggezinnen en toeleiding naar algemeen 

maatschappelijk werk of andere hulp (Sociaal 

Wijkteam) 

- Netwerk voor intern begeleiders 

- Ondersteuning voor neveninstromers 

- Plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 

van groep 7 en 8 van Kans & Kleur 

- Ambulante begeleiding of preventieve 

ambulante begeleiding en collegiale consultatie 

vanuit het huidige speciaal basisonderwijs, het 

basisonderwijs en de clusterscholen voor 

speciaal onderwijs, gericht op individuele 

leerlingen of groepen 

- Samenwerking primair onderwijs en voortgezet 

onderwijs (PO-VO) voor een ononderbroken 

ontwikkelingslijn 

- Georganiseerd overleg met de peuterspeelzalen 

gericht op de doorgaande lijn 

- Kernteam, inclusief Groot Overleg 

- Gespecialiseerde naschoolse opvang binnen 

Wijchen door Kleur 

- in samenwerking met cluster 3 een 

gespecialiseerd passend aanbod voor de 

leerlingen met een indicatie SO 3 op de Bolster. 

Het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur is 

gehuisvest in hetzelfde gebouw als de Bolster: 

Homberg 2994, 6601 XR Wijchen, tel. 024-6454241. 

Directeur is René Smits (directie@ozc-

kansenkleur.nl) en coördinator Eline 

Polman(coordinatie@ozc-kansenkleur.nl ). 

 

Wet Passend Onderwijs 

Vanaf augustus 2014 geldt de wet passend 

onderwijs. In deze wet zijn een aantal zaken 

vastgelegd. Zo heeft ieder bestuur zorgplicht. Dit 

betekent dat er voor ieder kind dat op een school 

van dit bestuur wordt aangemeld een passende 

onderwijsplaats gevonden moet worden. Meestal zal 

dit de reguliere basisschool zijn waar de ouders het 

kind aanmelden. Als deze school niet tegemoet kan 

komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de 

leerling dan wordt een andere school aangewezen.  

Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel 

waarin staat welke ondersteuning zij kunnen bieden 

zowel zelf als met deskundigheid vanuit het 

samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband 

Stromenland heeft een ondersteuningsplan waarin 

het gehele aanbod van alle scholen in dit gebied 

beschreven staat. 

De financiering is met ingang van de nieuwe wet 

ook veranderd. Financiële middelen gaan naar het 

samenwerkingsverband. Door middel van 

arrangementen kan er ondersteuning komen voor 

de leerkracht en/of de leerling; dit wordt geregeld 

via het ondersteuningsplatform. 

mailto:directie@ozc-kansenkleur.nl
mailto:directie@ozc-kansenkleur.nl
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5 De kwaliteit en de resultaten  

van ons onderwijs  

5.1 Het schoolplan 

Deze schoolgids is gebaseerd op ons schoolplan, dat 

uitgaat van het Strategisch Beleidsplan van Kans & 

Kleur. In het schoolplan verantwoorden wij de 

doelen die wij nastreven voor de komende vier jaar. 

Uit deze doelen leiden wij de stappen af waarmee 

we de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren.  

We werken nu met het Schoolplan 2015-2019.  

In onze jaarplannen geven we aan welke doelen wij 

in een schooljaar willen halen en welke activiteiten 

wij ondernemen om de kwaliteit de verbeteren. 

Doelen en activiteiten kiezen we op basis van onze 

jaarlijkse evaluatie en volgens de strategische 

doelen uit het schoolplan. Zo werken wij planmatig 

aan de kwaliteit van ons onderwijs. 

5.2 Onze schoolontwikkeling  

Goede, betrokken en kundige leerkrachten vormen 

de basis voor goed onderwijs. Ontwikkeling van 

onderwijs is onlosmakelijk verbonden met team-

ontwikkeling en met de individuele professionele 

ontwikkeling van leerkrachten. Onze teamleden 

scholen zich gezamenlijk en individueel continu bij. 

Directeur, intern begeleider en bouwcoördinatoren 

bezoeken en bespreken de lessen van leerkrachten. 

Ook kijken leerkrachten bij elkaar en wisselen zij 

samen uit hoe zij onderwijs verzorgen. Elk jaar krijgt 

iedere leerkracht een doelstellingengesprek en een 

functionerings- of een beoordelingsgesprek.  

 

Komend schooljaar staat de voortgang van het 

innovatietraject “professionele dialoog een 

eigenaarschap” centraal. “Balans” is de belangrijkste 

behoefte vanuit het team op dit moment. We kiezen 

voor consolidering en verankering van ingezette 

schoolontwikkeling. Het werken met de methode 

“Alles in 1” en “Alles apart” zullen verder geborgd 

worden. Ook de afsprakenkaarten van de 

verschillende beleidsterreinen zullen geborgd 

worden. 

We gebruiken volgend schooljaar om de school 

positief zichtbaarder te maken voor ouders en 

andere externe betrokkenen. Op verkennende wijze 

gaan we aan de slag met de toekomstbestendigheid 

van de school, het onderwijsconcept en het gebouw. 

 

5.3  Het leerlingvolgsysteem 

Directie en intern begeleider bewaken de kwaliteit 

van ons onderwijs mede met behulp van de landelijk 

genormeerde toetsen die wij op vastgestelde 

momenten bij alle leerlingen afnemen. We hanteren 

een toetskalender, waarin de toetsen en de 

momenten zijn vastgelegd. De intern begeleider 

bespreekt met de groepsleerkrachten de 

groepsoverzichten met de toetsresultaten en 

observatiegevens van alle leerlingen. De 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen komen ter 

sprake. In dit gesprek krijgt de leerkracht adviezen 

voor de vervolgaanpak. Op basis van de 

groepsbespreking stelt de groepsleerkracht 

groepsplannen op. Groepsplannen worden gemaakt 

voor taal en rekenen in de groepen 1 en 2 en voor 

technisch- en begrijpend lezen, rekenen en spelling 

in de groepen 3 tot en met 8. Daarnaast werken alle 

groepen met een pedagogisch groepsplan. 

Pedagogische groepsplannen beschrijven de 

ondersteuning voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

en taakwerkaanpak.  

Wanneer u de resultaten van uw kind wilt inzien, 

dan kunt u daarvoor een afspraak maken met de 

leerkracht. 

5.4 De resultaten van ons onderwijs 

5.4.1 Leerlingresultaten 

Over de CITO-scores van groep 8 (de “eind-

opbrengsten”) en de resultaten op de leerling-

volgsysteemtoetsen (de “tussenopbrengsten”) 

leggen wij verantwoording af in het jaarlijks 

document “Opbrengsten in beeld”. Ook vatten we ze 

samen in berichten in het Antonieuws. Voor een 

overzicht van de eind- en tussenopbrengsten 

verwijzen wij u naar deze documenten. Antonieuws 

is te vinden via de website van de school 

www.antonius-alverna.nl. De verantwoording van 

opbrengsten op bestuursniveau vindt u op de 

website www.kansenkleur.nl. Het opbrengsten-

katern van de school is op te vragen bij de directie. 

 

Uiteraard houdt kwaliteit van onderwijs méér in dan 

alleen een opsomming van toetsresultaten. Wij 

werken ook doelgericht aan de omgang van 

kinderen met elkaar, samenwerking en zelf-

standigheid, motivatie, betrokkenheid en leerplezier. 

We streven naar een goede balans in de aandacht 

voor cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve en 

motorische ontwikkeling.  

http://www.antonius-alverna.nl/
http://www.kansenkleur.nl/
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5.4.2 De resultaten van onze 

kwaliteitsverbetering 

Onze leerkrachten zijn steeds beter in staat vorm te 

geven aan passend onderwijs. Zo geven wij 

leerlingen nu effectieve instructie. We analyseren 

resultaten en werken met differentiatie in instructie 

en tijd. Analyse en differentiatie leggen we vast in 

groepsoverzichten en groepsplannen. We bevor-

deren de actieve en zelfverantwoordelijke rol en de 

samenwerkingsvaardigheden van leerlingen.  

We vertalen deze vernieuwingen en verbeteringen 

steeds in leerkrachthandelen. Dankzij lesobservaties, 

groepsbesprekingen, groepsplanbesprekingen, 

evaluaties en opbrengstenanalyses kunnen we 

constateren dat onze inspanningen zichtbaar 

resultaat op beginnen te leveren. Zo zorgen directie, 

intern begeleider en leerkrachten samen voor steeds 

beter onderwijs.  

5.5 De effectiviteit van ons onderwijs 

Naast kwaliteit van instructie en differentiatie zijn 

doelgerichtheid en tijdbesteding bepalend voor de 

effectiviteit van onderwijs.  

Elk jaar worden zorgvuldige jaarplannen en roosters 

gemaakt om ervoor te zorgen dat het onderwijs 

verantwoord wordt aangeboden. Per half jaar wordt 

de planning van en differentiatie binnen het 

onderwijs voor elk basisvak beschreven in een 

groepsplan. Elk groepsplan wordt halverwege en na 

afloop van een groepsplanperiode geëvalueerd en 

ook tussendoor waar nodig bijgesteld.  

Elke groep heeft een lesrooster waaraan alle 

leerkrachten zich houden. Leerkrachten wegen 

zorgvuldig af of en welke plaats actuele 

gebeurtenissen krijgen in het dagelijks programma.  

Ook ouders wordt gevraagd een bijdrage te leveren 

aan een effectief gebruik van de onderwijstijd. Wij 

volgen het verzuimbeleid zoals de 

leerplichtambtenaar van de gemeente Wijchen dit 

voorschrijft.  

Voor kinderen en ouders is duidelijk dat kinderen ’s 

morgens op tijd in de les aanwezig moeten zijn. 

De lessen starten stipt om 8.30 uur. 
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6  De ouders 

6.1 De betrokkenheid van ouders 

Het is van groot belang dat er een goede 

samenwerking is tussen de ouders en de school. Wij 

doen er alles aan om ervoor te zorgen dat niet 

alleen de kinderen maar ook hun ouders/verzorgers 

graag naar school komen. Zo kunt u bijvoorbeeld na 

school even binnenlopen om een leerkracht te 

spreken of een afspraak te maken.  

De betrokkenheid van ouders wordt vergroot door 

een goede communicatie. Ouders worden 

gestimuleerd om op allerlei mogelijke manieren 

actief te zijn in de school. In de volgende 

hoofdstukken kunt u daar meer over lezen. 

Ouderbetrokkenheid betekent veel voor uw kind.  

6.2 Informatieverstrekking en 

 oudercontacten 

 

6.2.1 Schoolinformatie 

Wat algemene informatie betreft willen wij op de 

eerste plaats benadrukken dat wij een school zijn 

met een open karakter. Dit betekent voor ons dat 

we transparant willen zijn over te nemen besluiten. 

Wij nodigen u dan ook van harte uit om 

vergaderingen van de Ouderraad en de 

Medezeggenschapsraad bij te wonen.  

 

Algemene informatie ontvangt u via “Antonieuws”. 

Deze nieuwsbrief ongeveer één keer per maand. Dit 

is op de laatste donderdag van de maand.  

 

In het begin van het schooljaar ontvangt u een 

informatiebrief met alle specifieke groepsinformatie 

van dat schooljaar. 

 

6.2.2 Oudergesprekken 

- In de maand oktober worden de eerste 

oudergesprekken georganiseerd. In een 

kennismakingsgesprek bespreken ouders en 

leerkracht de betrokkenheid en het welbevinden 

van het kind. 

- Na een half jaar (begin februari) en aan het einde 

van het schooljaar ontvangt u een rapport (voor 

groep 3 t/m 8). Het eerste rapport wordt gevolgd 

door een oudergesprek.  

- Voor de kinderen in groep 6 wordt aan het einde 

van het schooljaar met ouders de verwachtingen 

richting voortgezet onderwijs besproken. In groep 

7 vindt dit plaats in het midden van het schooljaar. 

- Voor de kinderen in groep 8 is er in november een 

adviesgesprek. 

- Voor de groepen 1/ 2 vindt het oudergesprek in 

februari/maart plaats. In het gesprek wordt een 

ontwikkelingslijst besproken. 

- Op het eind van het schooljaar zijn er voor ouders 

die dat willen, facultatieve oudergesprekken. 

- Met ouders van zorgleerlingen wordt minimaal één 

keer per anderhalve maand uitgewisseld hoe het 

gaat met hun kind, óf in een gesprek op school, óf 

telefonisch. 

Wanneer u zelf een groepsleerkracht wilt spreken, 

kunt u altijd even contact opnemen om een afspraak 

te maken. 

 

Belangrijk:  

- We vinden het belangrijk dat ouders samen naar 

een oudergesprek komen, ook wanneer ouders 

gescheiden zijn. 

- In overleg met de ouders kunnen leerkrachten er 

ook voor kiezen om op een ander tijdstip een 

tweede gesprek te houden. 

- In de jaarkalender en in het Antonieuws kunt u 

lezen in welke week de gesprekken zullen 

plaatsvinden. We roosteren de gesprekken zoveel 

mogelijk per gezin in met ons leerling-

administratiesysteem. Wanneer niet alle ouders 

worden opgeroepen komt het voor dat u uzelf 

kunt inroosteren op daarvoor bestemde lijsten bij 

het klaslokaal van uw kind of dat u een 

uitnodiging met een bepaald tijdstip krijgt. 

 

6.2.3 Informatievoorziening aan  

gescheiden ouders 

Als een kind gescheiden ouders heeft, is het 

uitgangspunt dat beide ouders in principe recht op 

informatie hebben. Als school gaan we ervan uit dat 

u er zelf voor zorgt dat de informatie die via de 

kinderen meegegeven wordt, bij beide ouders 

terechtkomt. Nieuwsbrieven en schoolgids zijn ook 

op de website te vinden.  

Wanneer er sprake is van co-ouderschap, 

communiceert de school met de ouder bij wie het 

kind op dat moment verblijft. Dit geldt voor zowel 

algemene schoolinformatie als voor de zaken die 

spelen rond het eigen kind. Voor oudergesprekken 

worden ook co-ouders samen uitgenodigd.  

In problematische situaties kunnen ouders 

verzoeken of we hen de informatie afzonderlijk doen 

toekomen of oudergesprekken afzonderlijk voeren. 

Als een van de ouders niet het wettelijk gezag over 

het kind heeft, gaan we eerst na of de uit te 
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wisselen informatie in het belang van het kind is. 

Wilt u ons echt alleen in bijzondere situaties vragen 

om dubbele informatie en aparte gesprekken? 

Meer informatie kunt u vinden in ons 

echtscheidingsprotocol. 

6.3 Inspraak 

6.3.1  De medezeggenschapsraad (MR) 

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit twee 

leerkrachten en twee ouders. Zowel de teamleden 

als de ouders worden gekozen. De gekozen ouders 

vormen de oudergeleding. De oudergeleding heeft 

regelmatig contact met de OR.  

Bij de eerste helft van elke MR-vergadering is de 

directeur aanwezig. Zij maakt geen deel uit van de 

raad maar vertegenwoordigt het bestuur. 

Kans & Kleur heeft ook een GMR (gemeenschap-

pelijke medezeggenschapsraad). In de GMR is elke 

school van Kans & Kleur vertegenwoordigd. 

De belangrijkste taken van de MR/GMR zijn: 

- Het geven van advies aan het bestuur over een 

aantal voorgenomen besluiten, bijvoorbeeld bij de 

vaststelling van het schoolplan, het beleid voor 

benoeming van personeel, de vaststelling van de 

schoolorganisatie of vakantieregeling. 

- Het geven van instemming met een aantal zeer 

belangrijke voorgenomen besluiten zoals een 

eventuele samenwerking met een andere school, 

een verandering van grondslag of doelstelling van 

de school. 

Meer informatie vindt u op de website van onze 

school onder het kopje "ouders". 

6.3.2  De ouderraad (OR) 

De medezeggenschapsraad is wettelijk verplicht, de 

ouderraad niet. Toch is aan onze school een sterke 

ouderraad verbonden. De ouderraad bestaat uit acht 

groepscontactouders, penningmeester, secretaris en 

voorzitter en vergadert eenmaal per zes weken. 

Het belangrijkste doel van de Ouderraad is het 

bevorderen van de samenwerking tussen ouders, 

kinderen en personeel.  

Taken van de raad zijn: 

- coördinatie en organisatie van allerlei ‘extra’ 

schoolse activiteiten (Sinterklaas, Kerstmis, 

Pasen) en hand- en spandiensten (luizenkammen, 

versiering hal) . 

- coördinatie en organisatie van buitenschoolse 

activiteiten (schoolreisje, avondvierdaagse, 

sportdagen). 

- fungeren als klankbord voor de MR. 

Wilt u meer weten over het functioneren van de OR 

binnen onze school, dan kunt u de statuten van de 

OR lezen. Deze zijn op te vragen bij de OR zelf of bij 

de directie van de school. 

6.4 De ouderbijdrage 

Elk jaar vinden er activiteiten op school plaats die 

niet onder de exploitatie van de school vallen. 

Hiervoor wordt geen vergoeding van het ministerie 

gegeven. Het betreft uitstapjes, vieringen, etc. 

Om deze activiteiten te kunnen betalen vraagt de 

Ouderraad een ouderbijdrage. Deze bijdrage is 

vrijwillig. Niet-betalen van de ouderbijdrage leidt 

nooit tot uitsluiting van activiteiten. 

Naast de vrijwillige ouderbijdrage betalen ouders 

vanaf groep 3 jaarlijks vrijwillig aan de ouderraad de 

kosten van het schoolreisje van hun kind. 

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks 

bepaald op de algemene ouderavond (leden-

vergadering ouderraad) medio oktober. De OR int 

en beheert de ouderbijdragen; de MR moet met de 

hoogte van de ouderbijdrage instemmen. 

De ouderbijdrage wordt automatisch afgeschreven 

of per acceptgiro betaald. 

In 2017-2018 bedraagt de ouderbijdrage €35,- bij 

automatische incasso en €37,50 bij betaling per 

factuur. 

 

6.5 Klachtenregeling en 

  vertrouwenspersonen  

Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt 

voor alle scholen van Kans & Kleur en voor de hele 

organisatie. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige 

klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een 

advies besloten.  

Mocht u onverhoopt ergens klachten over hebben, 

dan is het uiteraard fijn als u die eerst bespreekt 

met de betrokkene. De leerkracht van uw kind is op 

school uw eerste aanspreekpunt. Mocht een gesprek 

naar uw mening onmogelijk zijn of onvoldoende of 

geen resultaat hebben, dan kunt u zich wenden tot 

de bouwcoördinator, de intern begeleider (als uw 

klacht over de zorg voor uw kind gaat) of de 

directeur.  

Betreft de klacht een kwestie van schoolbeleid, dan 

wendt u zich rechtstreeks tot de directeur. Ook de 

medezeggenschapsraad van de school zal klachten 

over schoolbeleid serieus nemen.  

De school heeft verder een interne contactpersoon 

(vertrouwenspersoon; zie adreslijst achterin 

schoolgids en jaarkalender). Zij is er vooral voor 
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klachten over discrimineren, pesten en seksuele 

intimidatie, maar zal zich ook bij andere klachten 

inzetten om tot een oplossing te brengen. 

Bent u niet tevreden met de wijze waarop de school 

de klacht heeft afgehandeld of is de drempel te 

groot om een klacht met leerkracht of directeur te 

bespreken, dan kunt u altijd terecht bij het bestuur 

van Kans & Kleur of bij de onafhankelijke 

vertrouwenscommissie. 

 

Onafhankelijke vertrouwenscommissie 

Omdat mensen soms een drempel ervaren een 

klacht zelf aan de school voor te leggen en omdat zij 

zich soms onvoldoende gehoord voelen, heeft Kans 

& Kleur een onafhankelijke vertrouwenscommissie. 

Deze vertrouwenscommissie staat mensen met een 

klacht ter zijde. De mensen die zitting hebben in 

deze commissie zijn niet in dienst van Kans & Kleur 

en zijn daarmee onafhankelijk. De vertrouwens-

commissie kan ingeschakeld worden door iedereen 

die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van 

haar scholen: ouders, medewerkers, leerlingen, 

buurtbewoners of samenwerkingspartners. De 

vertrouwenscommissie bestaat uit: 

Truus Palmen – 06-29233401 

Wilm Janssen – 024-3977937/06-17421434 

 

Klachtencommissies voor Katholiek Onderwijs  

Kans & Kleur is aangesloten bij de klachtencommis-

sie voor Katholiek Onderwijs. Schoolbesturen in het 

primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en 

voortgezet speciaal onderwijs en besturen van 

Regionale Expertisecentra zijn wettelijk verplicht een 

klachtenregeling op te stellen. Een van de 

onderdelen daarvan is het instellen van of aansluiten 

bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze 

Commissie neemt kennis van klachten over een 

gedraging of beslissing van iemand die betrokken is 

bij de desbetreffende school. De Commissie 

onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies 

uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van 

de klacht. Een klacht moet binnen een jaar worden 

ingediend bij de commissie. De Commissie kan in 

haar advies een aanbeveling doen over de door het 

bevoegd gezag te nemen maatregelen. Het adres 

van deze commissie is: Bureau van de geschillen-, 

bezwaren- en klachtencommissies voor het Katholiek 

Onderwijs, Postbus 82324 2508 EH, Den Haag.  

Op de site www.geschillencies-klachtencies.nl vindt 

u de klachtenprocedure van deze commissie.  

6.6 Privacy en persoonsgegevens  

Op de Antoniusschool gaan wij zorgvuldig om met 

de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in 

het privacybeleid van onze school. De gegevens die 

over leerlingen gaan, noemen we 

persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van 

persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en 

begeleiden van onze leerlingen, en voor de 

organisatie die daarvoor nodig is. In het 

privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze 

school de doelen zijn voor de registratie van 

persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen 

wij van ouders bijvoorbeeld bij de inschrijving op 

onze school. Daarnaast registreren leraren en 

ondersteunend personeel van onze school gegevens 

over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en 

vorderingen. Soms worden er bijzondere 

persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor 

de juiste begeleiding van een leerling, zoals 

medische gegevens of gegevens over leer- en 

gedragsproblemen zoals  dyslexie of ADHD.  

 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons 

digitale administratiesysteem Parnassys. De 

vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in 

het Cito-leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn 

beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot 

medewerkers van onze school.  

 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal 

digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set 

met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een 

leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij 

hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken 

gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. 

De leverancier mag de leerlinggegevens alleen 

gebruiken als wij daar toestemming voor geven, 

zodat misbruik van die informatie door de 

leverancier wordt voorkomen.  

 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en 

over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 

kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. 

Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer 

relevant zijn voor de school, mag u vragen die 

specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor 

vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u 

contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, 

of met de schooldirecteur. 

 

 

http://www.geschillencies-klachtencies.nl/
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6.7  Veiligheid 

Het veiligheidsbeleid op de Wijchense scholen is 

vastgelegd in het hoofdstuk Veiligheid van het 

Handboek Kans & Kleur dat u op school kunt inzien. 

Zowel in het Strategisch Plan van Kans & Kleur als in 

ons Schoolplan 2015-2019 is een paragraaf gewijd 

aan Fysieke en Sociale Veiligheid. 

Kans en Kleur ziet machtsvrije communicatie met 

anderen en een veilig schoolklimaat als 

noodzakelijke voorwaarden voor kwalitatief goed 

onderwijs. De verantwoordelijkheid voor een veilig 

schoolklimaat ligt bij de school en veiligheid heeft 

dan ook een vaste plaats binnen schoolbeleid en 

schoolontwikkeling. Met afspraken en in heel onze 

houding werken we aan een evenwichtig veilig 

klimaat, zowel fysiek als sociaal. Uiteraard spelen 

ouders een belangrijke rol bij het veilig maken van 

de omgeving binnen en buiten de school. 

 

6.7.1  Fysieke veiligheid 

Voor fysieke veiligheid onderhouden we ons gebouw 

goed. Nergens mag het gebouw of de inrichting 

gevaar opleveren voor kinderen. Op het schoolplein 

staan veilige speeltoestellen. Leerlingen en leraren 

weten wat ze moeten doen bij brand en de school 

oefent regelmatig het ontruimingsplan. Vluchtwegen 

zijn vrij van obstakels. Een veiligheidscoördinator 

ziet toe op regelmatige inspecties van het 

schoolgebouw en het schoolplein. De veilige school 

werkt samen met ouders, GGD, brandweer, de 

Arbo-dienst en natuurlijk de gemeente - die 

verantwoordelijk is voor (de buitenzijde van) het 

gebouw. 

 

6.7.2 Sociale veiligheid 

Voor de sociale veiligheid is de manier waarop 

iedereen die bij het onderwijs betrokken is met 

elkaar omgaat, bepalend. Van leerlingen tot leraren 

en van schoolleider tot ouder – iedereen heeft 

invloed op de sociale veiligheid. Om te meten hoe 

het hiermee staat registreren we de mate waarin 

geweldsincidenten op en om de school plaatsvinden, 

vragen we regelmatig naar het gevoel van veiligheid 

van alle betrokkenen en onderzoeken we de 

tevredenheid met en waardering van het school-

klimaat en het veiligheidsbeleid. Als instrumenten 

hanteren we veiligheidsvragenlijsten en het 

sociogram ook de veiligheidsmeting en de 

personeels-, leerlingen- en oudervragenlijsten uit 

ons kwaliteits-zorgsysteem WMK-PO. 

Wij willen dat kinderen, ouders en werknemers zich 

veilig voelen op school, dat ze graag naar school 

komen zich serieus genomen voelen door het 

personeel. Wij willen een sociaal veilige school zijn 

en leerlingen op de sociaal veilige school pesten 

niet. De school tolereert geen discriminatie en 

seksuele intimidatie.  

De school heeft een interne contactpersoon en er is 

een klachtenregeling. Indien nodig werkt de school 

samen met politie, justitie en jeugdzorg. De school 

gaat bestaand sociaal onveilig gedrag tegen, maar 

voorkomt onveilig gedrag ook door een actieve en 

positieve stimulering van sociaal gedrag, door 

gedragsregels waar leerlingen, ouders, schoolleiders 

en leraren het over eens zijn geworden en door 

afstemming van het onderwijs op de behoeften van 

individuele leerlingen. Hierdoor ontstaat een veilig 

klimaat waarbinnen de school problemen al in een 

vroeg stadium kan onderkennen en daarop kan 

reageren.  

Op de Antoniusschool werken we hier doelgericht 

aan met het programma ‘De Vreedzame School’. We 

leren kinderen om conflicten zelf op te lossen, al dan 

niet met behulp van leerling-mediatoren. Bij pesten 

hanteren we bij voorkeur een effectieve oplossings-

gerichte aanpak: de No Blame-methode.  

Het veiligheidsbeleid van de school is niet alleen 

bedoeld om leerlingen een veilige plek te bieden. 

Ook de medewerkers hebben vanzelfsprekend recht 

op een veilige omgeving. Geweld tegen personeel 

laten wij niet toe.  

 

6.7.3 Grensoverschrijdend gedrag - 

Schorsing en verwijdering van 

leerlingen 

Wij hanteren onderstaand protocol bij 

grensoverschrijdend gedrag: 

 

Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we  

Wat wordt er verstaan onder grensoverschrijdend 

gedrag: 

- Verbaal grensoverschrijdend gedrag: 

schelden, schreeuwen, bedreigen 

- Non-verbaal grensoverschrijdend gedrag: 

doelbewust slaan, schoppen, spugen, 

duwen 

- Grensoverschrijdende handelingen: stelen, 

dealen, het meenemen van gevaarlijke 

voorwerpen 

- Storend gedrag: gemaakte afspraken in de 

klas of op school herhaaldelijk negeren en 

hierin niet gecorrigeerd kunnen worden. 

Brutaal zijn tegen medewerkers. Niet naar 
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de medewerker toegaan als hij of zij dit 

vraagt, weglopen uit de school of van het 

plein. 

 

 

 Stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag 

van een leerling. 

Als leerkracht: 

 stop je het gedrag door het kind kort, 

krachtig en zo neutraal mogelijk aan te 

spreken. Je benoemt het ongewenste 

gedrag en je benoemt het gevolg; Een 

officiële waarschuwing op 

grensoverschrijdend gedrag. 

 zet je de leerling de klas uit. Je brengt 

hem of haar naar een andere klas. Een 

officiële waarschuwing op 

grensoverschrijdend gedrag vindt dus 

indien mogelijk altijd buiten de groep 

plaats.   

 geef je werk mee. 

 vertel je het kind duidelijk wanneer het 

weer wordt opgehaald.  Dit is na 

ongeveer één uur.  Bij ernstig agressief 

gedrag,  blijft de leerling  de hele dag 

buiten de klas.  

 zet je ( de eigen leerkracht) de leerling, 

wanneer hij of zij zich ook in die andere 

klas misdraagt, in de kamer van de ib ’er 

of de directeur aan het werk, of wanneer 

afwezig, bij de bouwcoördinator. 

 herstel je de relatie met de leerling zo 

spoedig mogelijk, onmiddellijk na de 

sanctie. Als de leerling terug is in de klas 

is het “klaar” en begin je niet opnieuw 

over het voorval. 

 Na de officiële waarschuwing voer je 

waar nodig een kort gesprek na 

schooltijd. Werk dat gemist is, wordt 

ingehaald (op school of thuis) 

 licht je aan het eind van de dag de 

ouders in (rechtstreeks of telefonisch), bij 

voorkeur samen met kind. Hierbij wordt 

vermeld of het om een eerste of tweede 

officiële waarschuwing gaat. Indien ouder 

niet bereikbaar is, via mail laten weten 

dat er contact gezocht is. 

 Indien een tweede officiële waarschuwing 

gegeven is worden ouders op gesprek 

gevraagd en wordt het protocol time-out 

en schorsing besproken. Hierbij is 

directeur of Intern begeleider aanwezig. 

 vul je na afloop een formulier 

‘incidentmelding’ in.  

 

N.B. Grensoverschrijdend gedrag doet doorgaans 

nogal wat met het gevoel van veiligheid van de 

groep. Besteed daar wanneer nodig aandacht aan, 

gericht op verwerking en herstel 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=de+vreedzame+school&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1280&bih=574&tbm=isch&tbnid=z5xJBKXdBHsmPM:&imgrefurl=http://www.jeugdengezinutrecht.nl/Nieuws/Pages/UtrechtsprojectDeVreedzameSchooolbestaat10jaar.aspx&docid=UoZlmdNgsmpXFM&w=250&h=331&ei=rS5aTo_bM4WBOsDIiasM&zoom=1
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7      Praktische aangelegenheden  

7.1 De jaarkalender 

Ieder jaar ontvangt u van ons aan het begin van het 

nieuwe schooljaar de jaarkalender. In de kalender 

vindt u alle belangrijke informatie en data voor het 

komende schooljaar. Wij vragen u deze kalender 

een belangrijke plaats te geven in uw huis, en data 

van ouderavonden, studiedagen, vrije dagen en 

vakanties enz. op te nemen in uw agenda. Ook de 

leerlingenlijsten zijn in de jaarkalender opgenomen. 

Deze informatie vult dus de schoolgids aan.  

Belangrijke wijzigingen in de schoolgids worden 

vermeld in de kalender; belangrijke wijzigingen in de 

jaarkalender worden vermeld in het Antonieuws. 

7.2 Jeugdtijdschriften 

Via school kunt u zich voor uw kind op verschillende 

jeugdtijdschriften abonneren. Aan het begin van het 

schooljaar ontvangt u hierover een informatiefolder. 

7.3 Vakanties en vrije dagen 

De vakanties en vrije dagen kunt u vinden in de 

jaarkalender. Aangezien wij de jaarkalender 

meegeven in de eerste weken van het nieuwe 

schooljaar ontvangt u van ons vóór de grote 

vakantie een overzicht met daarop: 

- de vakanties, 

- de vrije dagen/dagdelen voor de groepen  

1 t/m 4 en 1 t/m 8, 

- de studiedagen van het team. 

U kunt de opvang van uw kind dan op tijd regelen. 

7.4 Een aantal belangrijke afspraken 

- Wanneer uw kind ziek is dan vragen wij u dit  

’s morgens tussen 8.00 en 8.30 uur door te geven 

aan school; wordt uw kind later op de dag ziek, 

neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de 

leerkracht? Wanneer wij geen bericht hebben 

ontvangen en uw kind is afwezig, dan nemen wij 

zelf contact op met de ouders/verzorgers. 

- Vanaf groep 3 nemen kinderen bij de schooldeur 

afscheid van hun ouders. Ouders die iets door 

willen geven aan de leerkracht van hun kind, 

bellen tussen 8.10 en 8.20 uur naar school. Na 

school lopen leerkrachten met hun klas mee naar 

buiten zodat ze gemakkelijk aanspreekbaar zijn.  

- Wanneer uw kind naar de dokter of tandarts 

moet, wilt u dit dan vooraf met de leerkracht 

bespreken? Wij gaan ervan uit dat u zoveel 

mogelijk afspraken buiten school om regelt. 

Kinderen moeten op school opgehaald worden, 

indien deze afspraak toch onder schooltijd valt. 

- Het is verboden in de school te roken. Ook roken 

op het schoolplein is niet toegestaan. 

- Snoepen is alleen onder bepaalde omstandig-

heden toegestaan. We denken dan aan een 

verjaardag (geen grote snoepzakken), 

Sinterklaas, Carnaval etc, etc. 

- We vragen u de kinderen geen speelgoed of 

spelletjes mee te geven.  

- Om 8.23 uur wordt de kinderen gevraagd naar 

binnen te komen. Om 8.27 uur moeten alle 

kinderen naar binnen, om 8.30 uur starten de 

lessen. 

- Fietsen is op het schoolplein niet toegestaan. 

- De speelplaats is na schooltijd niet toegankelijk 

voor onbevoegden. Een kwartier voor aanvang 

van de lessen mogen kinderen op het schoolplein. 

Indien er vernielingen plaatsvinden, worden 

ouders en de politie hiervan op de hoogte 

gesteld. De ouders moeten de aangebrachte 

schade vergoeden. 

- De meeste kinderen wonen in de buurt van de 

school en komen lopend of met de fiets naar 

school. Een gezonde zaak! 

- Kinderen vanaf groep 5 plaatsen de fiets achter in 

de stalling, zodat jongere kinderen de fiets 

vooraan kunnen plaatsen. 

 

Schoolmaterialen 

In groep 3 starten de leerlingen met de volgende 

door de school verstrekte materialen: een doos 

kleurpotloden, een potlood, een gum en een schaar. 

Wanneer een gum of gewoon potlood op is, wordt 

dit materiaal door de school vervangen. Ieder nieuw 

schooljaar wordt materiaal aangevuld door school. 

- In groep 5 krijgen leerlingen voor het gebruik bij 

de schrijfmethode ook een vulpen.  

- Bij het eerste rapport (groep 3) wordt een 

rapporthoesje en een voorblad van het rapport 

verstrekt. Het is de bedoeling dat dit na ieder 

rapport weer terug naar school komt. De inhoud 

mag steeds thuis bewaard worden. 

- Wanneer de genoemde materialen per ongeluk 

kapot gaan of versleten zijn zal de school ze 

vervangen. 

- Wanneer de genoemde materialen opzettelijk 

kapot gemaakt worden of door slordigheid kwijt 

raken zal aan de ouders gevraagd worden ze te 

vervangen. 
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7.5 De viering van een verjaardag 

De viering van een verjaardag wordt per jaargroep 

anders georganiseerd. U krijgt hierover informatie 

tijdens de informatieavond. In de groepen 1 en 2 

mag u bij het vieren van de verjaardag van uw kind 

aanwezig zijn. 

De verjaardag van de leerkracht wordt per groep 

gevierd. Sommige leerkrachten hebben de afspraak 

gemaakt om dit feest gezamenlijk te vieren. 

De OR heeft een bedrag beschikbaar gesteld 

waarmee een cadeau gekocht wordt namens de 

kinderen. Het initiatief hiertoe ligt bij de 

groepscontactouder. 

 

 

7.6 Tussendoortjes en lunch 

Voor de ochtendpauze mogen de kinderen iets te 

drinken meenemen. Veel kinderen nemen fruit mee; 

voor de kinderen van de groepen 1 / 2 dient dit al 

schoongemaakt te zijn. 

Wij vragen u géén zoete dranken (zeker geen prik) 

mee te geven. Koeken in welke vorm dan ook zijn 

niet toegestaan. 

Voor de lunch vragen wij u ook om de kinderen een 

verantwoorde broodmaaltijd en wat drinken mee te 

geven naar school. 

7.7 Schoolfoto's 

Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf. 

Er worden ‘pasfoto’s’, een broertjes/zusjes-foto (van 

de kinderen die bij ons op school zitten) en een 

groepsfoto gemaakt. U wordt hierover te zijner tijd 

door een ouderraadslid geïnformeerd. 

7.8 Bewegingsonderwijs 

Wij zijn in het rijke bezit van een eigen gymzaal. 

Hier maken alle groepen gebruik van. Bovendien 

staat elke dag buitenspel op het rooster.  

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen 

gymnastiekles. In verband met de veiligheid en de 

hygiëne zijn stevige gymschoenen (liefst geen 

zwarte zolen), een gymbroek en een T-shirt 

verplicht. Verder moeten kinderen lange haren in 

een staart dragen. Meisjes kunnen natuurlijk ook 

een gympakje dragen, maar geen balletschoenen, 

maillots, beenwarmers, etc. 

De kinderen van groep 1-2 dragen geen gymkleding 

en gymmen op blote voeten. Wanneer kinderen 

gymschoenen moeten dragen, is het handig als die 

voorzien zijn van klittenband en naam. 

Voor de tijden van de gymlessen verwijzen wij u 

naar de informatiebrief die u ontvangt aan het begin 

van het schooljaar. 

7.9 Vervanging van een zieke leerkracht 

Wanneer een leerkracht ziek is, wordt een invaller 

gezocht; we doen dan een beroep op de 

Vervangerspool Noord-Oost-Brabant/Zuid-Oost-

Gelderland. 

Als een leerkracht overdag ziek wordt of als er geen 

invaller beschikbaar is, kan het zijn dat we een 

groep verdelen over andere groepen. De kinderen 

werken dan aan het noodplan dat iedere leerkracht 

in zijn/haar klas klaar heeft liggen.  

Wij doen er alles aan om voor vervanging te zorgen. 

Wanneer dit desondanks niet mogelijk is kan het zijn 

dat we u vragen uw kind thuis te houden; uiteraard 

vangen wij de kinderen op voor wie thuis geen 

opvang voorhanden is.  

7.10 Sponsoring 

Binnen onze school is sponsoring nog maar een 

minimaal verschijnsel. In 1997 sloot de staats-

secretaris van onderwijs o.a. met de besturen- en 

ouderorganisaties een convenant over sponsoring. 

In 2009 is een convenant opgesteld. Hiermee is de 

vraag of een sponsor wel een gezonde leefstijl 

aanmoedigt, centraal komen te staan in de 

beslissing al dan niet met een sponsor samen te 

werken. De Antoniusschool volgt dit convenant. 

Bij sponsoring waarmee leerlingen te maken krijgen 

– bij activiteiten die met het onderwijs te maken 

hebben of die onder verantwoordelijkheid van de 

school vallen – weegt de school zorgvuldig af of van 

sponsoring gebruik gemaakt wordt en op welke 

wijze de sponsor bekend wordt gemaakt.  

 

7.11 De Antoniusschool op internet 

Deze schoolgids, de jaarkalender, het Antonieuws, 

foto’s van activiteiten en ander nieuws en 

achtergrondinformatie kunt u vinden op 
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www.antonius-alverna.nl. Bekijkt u deze website 

regelmatig, zodat u goed op de hoogte blijft? 

7.12 Luizenkammen 

Iedere eerste woensdag na een vakantie worden de 

kinderen door een aantal ouders gecontroleerd op 

hoofdluis. Ze mogen op deze dag geen gel en geen 

ingewikkelde vlechten in hun haren hebben.  

Ouders van kinderen bij wie hoofdluis of neten zijn 

gevonden, krijgen via school het verzoek hun kind te 

behandelen en te blijven controleren. Ook hun 

klasgenoten krijgen een brief mee.  

De data voor het luizenkammen kunt u vinden in de 

jaarkalender. Het Protocol Hoofdluisbestrijding is op 

school verkrijgbaar. 

 

7.13 Verzekering 

Ons schoolbestuur heeft voor alle medewerkers in 

de school (voor personeel en hulpkrachten, bijv. 

hulpouders) een W.A.-verzekering afgesloten. Die 

W.A.-verzekering geldt voor alle schoolactiviteiten; 

ook als ze elders plaats vinden. 

 

Aansprakelijkheid:  

Alle schade opzettelijk door leerlingen aan het 

gebouw, inventaris of andere eigendommen van de 

school toegebracht, wordt door de school hersteld. 

De kosten daarvan zullen door de ouders van de 

betrokken leerling gedragen moeten worden. Deze 

worden niet vergoed door de schoolverzekering. 

Wanneer een kind eigen kleding, bril of ander  

eigendom beschadigt (knipt bijvoorbeeld in trui, valt 

gat in broek) zijn de ouders zelf aansprakelijk.  

In het wetboek wordt ervan uitgegaan, dat de 

leerkracht voldoende toezicht houdt, maar 

onmogelijk overal tegelijk kan zijn. De aansprakelijk-

heid van het “onderwijspersoneel voor onrecht-

matige daden van onder hun toezicht staande 

leerlingen” is hiermee komen te vervallen. Wel 

kunnen leerkrachten (mede) aansprakelijk worden 

gesteld als zij aantoonbaar in ernstige mate nalatig 

zijn geweest, dus als ‘normaal’ toezicht ontbrak. 

Bij activiteiten buiten schooltijd, avondvierdaagse, 

schoolvoetbal bent u helemaal zelf aansprakelijk.  

 

 

7.14 Vervoer van leerlingen voor school 

Wanneer u meehelpt bij het vervoer van kinderen 

naar en van een activiteit vanuit school is het van 

belang: 

 dat u een inzittendenverzekering hebt 

afgesloten, 

 dat u en alle kinderen autogordels dragen, 

 dat er niet meer kinderen vervoerd worden dan 

er zitplaatsen zijn in het voertuig (auto, bus) 

 dat de kinderen bij voorkeur achterin zitten; de 

enige uitzondering geldt voor kinderen ouder 

dan 12 jaar en/of langer dan 1.50 meter en 

 dat kinderen kleiner dan 1.35 m in een 

goedgekeurd en passend kinderzitje of op een 

stoelverhoger zitten, indien aanwezig. 

 

    

http://www.antonius-alverna.nl/
javascript:Grootformaat();
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8    Informatie van andere instellingen 

8.1    De schoolarts en de schoolverpleeg-

kundige van de GGD 

Voor iedere school is een schoolgezondheidsteam 

werkzaam dat bestaat uit een arts, een sociaal 

verpleegkundige en een assistente. Het 

schoolgezondheidsteam begeleidt en bewaakt de 

gezondheid van kinderen vanaf vier jaar, in 

aansluiting op het consultatiebureau. Centraal staat 

hierbij, dat voorkomen beter is dan genezen. Het 

schoolgezondheidsteam werkt samen met de school 

aan het gezondheidsbeleid. Wat doet de GGD?: 

 Voor groep 1/2  

De schoolarts en de doktersassistente 

onderzoeken de vijfjarige kleuters tijdens het 

Preventieve Gezondheidsonderzoek. De 

ouders/verzorgers worden hierbij uitgenodigd. 

Naast een uitgebreid lichamelijk onderzoek zijn 

eet- en slaapgewoonten, schoolresultaten, 

vrijetijdsbesteding, omgang met andere 

kinderen en de thuissituatie aandachtspunten. 

 Voor groep 7 

De sociaal-verpleegkundige onderzoekt alle 

leerlingen uit groep 7 tijdens het Preventief 

Verpleegkundig Onderzoek. Naast het 

onderzoek van lengte, gewicht, het zien, horen 

en de houding, staat het functioneren van het 

kind centraal. Aandachtspunten zijn de 

eetgewoonten, het slapen, seksuele 

ontwikkeling, het algemeen welbevinden, het 

omgaan met anderen en de lichamelijke 

veranderingen. Ook bij dit onderzoek worden de 

ouders uitgenodigd. 

 Controles 

Het kan noodzakelijk zijn dat uw kind nog eens 

gecontroleerd wordt. U krijgt daarvoor dan een 

uitnodiging. 

 Voor alle leerlingen 

Leerlingen, maar ook hun ouders/verzorgers, 

kunnen zelf vragen om een onderzoek door de 

arts of sociaal verpleegkundige. Dit onderzoek 

kan op school of elders plaatsvinden. Op uw 

uitnodiging staat waar en wanneer u met uw 

kind wordt verwacht.  

Het GGD-team is telefonisch bereikbaar via het 

secretariaat van de afdeling Jeugdgezondheidszorg. 

Het telefoonnummer kunt u vinden in de adreslijst. 

Ook kunt u met uw vragen terecht tijdens het 

spreekuur van de GGD op school. Deze worden via 

het antonieuws aangekondigd. 

8.2   De logopediste 

Kim Strik  is vanuit de School logopedische Dienst 

Maas en Waal als schoollogopediste verbonden aan 

onze school. Zij komt regelmatig bij ons op school. 

Haar werkzaamheden bestaan vooral uit het 

screenen van alle kinderen van groep 2. Screenen 

houdt in een kortdurend onderzoek gericht op stem, 

spraak, articulatie, taalbegrip en taal-gebruik, 

mondgedrag en gehoor. 

Kinderen met een serieus logopedisch probleem 

worden doorverwezen.  

 

8.3  Schoolmaatschappelijk werk 

Nancy Schouten is vanuit het Sociaal Wijkteam als 

schoolmaatschappelijk werker verbonden aan onze 

school. Mocht u opvoedingsvragen en/of andere 

zorgen met haar willen bespreken dan kunt u 

hiervoor een afspraak maken via de leerkracht of 

intern begeleider. 

Een verwijzing is niet nodig en de hulp is gratis. 

8.4 De orthopedagoge 

Aan onze school is een orthopedagoog verbonden.  

Zij komt zes keer per jaar op school ter onder-

steuning van onze intern begeleider en, via haar, de 

groepsleerkrachten. 

Haar taken bestaan o.a. uit: 

 Screenen van leerlingen (indien noodzakelijk). 

 Adviseren van de IB’er op basis van door haar 

verzamelde gegevens. 

 Indien noodzakelijk aanwezig zijn bij 

oudergesprekken. 

 Indien noodzakelijk observeren van leerlingen in 

de groep. 

Voordat wij uw kind met de orthopedagoog 

bespreken, vragen wij uiteraard uw toestemming. 

 

8.5 De schoolondersteuner 

Aan onze school is ook een schoolondersteuner 

verbonden.  

Haar taken bestaan o.a. uit: 

 Observaties van leerlingen 

 Adviseren van de intern begeleider en 

leerkrachten op basis van haar observatie 

en aangeleverde gegevens van de 

leerkrachten. 

 Indien nodig aanwezig bij oudergesprekken 
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8.6 Samenwerking De Eerste Stap 

Wij hebben een intensieve samenwerking met de 

Eerste stap. Binnen ons schoolgebouw is het 

volgende gevestigd: 

 

 Peuterspeelzaal  

 VSO 

 BSO 

Kinderen van 4 tot 14 jaar kunnen hier 

gebruik van maken. Zij worden voor en na 

schooltijd opgevangen op onze eigen locatie 

binnen het schoolgebouw. De BSO daagt 

basisschoolkinderen vóór en/of ná schooltijd 

uit mee te doen met activiteiten die samen 

met de kinderen georganiseerd worden. Het 

accent ligt op een verantwoorde 

vrijetijdsbesteding van uw kind. Tijdens de 

schoolvakanties is uw kind de hele dag 

welkom op de buitenschoolse opvang, er 

wordt dan een speciaal vakantieprogramma 

aangeboden op een andere locatie. 

We proberen zoveel mogelijk met elkaar samen te 

werken en af te stemmen. Op deze wijze krijgen de 
kinderen een ononderbroken ontwikkelingsaanbod. 

8.7 De Gemeente – afdeling Leerplicht 

De gemeente is verantwoordelijk voor een goed 

leerplichtbeleid. De scholen in de gemeente Wijchen 

zijn in gezamenlijk overleg gekomen tot hieronder 

genoemde richtlijnen inzake de leerplichtwet.  

 

Richtlijnen Leerplicht: Er zal alleen verlof worden 

verleend in geval van gewichtige omstandigheden 

zoals: 

 Ondertrouw van ouder(s/verzorger(s); 

 Huwelijk van ouder(s)/verzorger(s) en van 

bloed- en aanverwanten; 

 Overlijden van ouder(s)/verzorger(s) en van 

bloed- en aanverwanten; 

 Bezoek huisarts, specialist of tandarts voor 

zover dat niet buiten de schooltijd kan. 

 Vrijstelling wegens vervullen van verplichtingen  

uit de godsdienst/levensbeschouwing (minimaal 

2 dagen van tevoren aanvragen). 

Er wordt geen verlof verleend om kinderen mee op 

vakantie te nemen buiten de vastgestelde 

schoolvakanties, ook niet om eerder op vakantie te 

gaan, of om langer met vakantie te blijven. 

Slechts éénmaal beperkt verlof per schooljaar is 

mogelijk en dan alleen: 

 als door de specifieke aard van het beroep van 

één van de ouders, het gezin met de 

leerplichtige kinderen binnen geen enkele 

schoolvakantie op vakantie kan gaan, of 

 indien vakantie noodzakelijk is op basis van een 

uitdrukkelijk medisch advies. 

Dit verlof mag niet verleend worden voor de eerste 

twee weken van het schooljaar. 

Procedure: Als u meent in aanmerking te komen 

voor verlof moet dit schriftelijk aangevraagd 

worden, met toevoeging van naam en adres, alle 

belangrijke gegevens nodig voor een goede 

afweging, een kopie van bijv. uitnodiging, 

trouwboekje of rouwbrief, ondertekend en 

gedagtekend. Indien u verlof buiten een 

schoolvakantie vraagt, moet u bewijsstukken 

overleggen om aan te tonen dat binnen de reguliere 

schoolvakanties een groot deel van het 

gezinsinkomen wordt verdiend.  

Indien uw kind ongeoorloofd verzuimt, moet 

daarvan door de directeur melding worden gemaakt 

bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente 

Wijchen. Deze zal in overleg met Burgemeester en 

Wethouders maatregelen treffen, die kunnen 

variëren van een schriftelijke berisping tot het 

opmaken van een proces verbaal, hetgeen kan 

leiden tot een boete.  

 

Er wordt naar gestreefd om de vakanties van alle 

scholen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen . 

Dit is in de praktijk niet altijd mogelijk vanwege 

examens in het voortgezet onderwijs en plaatselijke 

feesten. In elk geval zullen uiterlijk aan het eind van 

een schooljaar alle vakanties en vrije dagen aan u 

worden meegedeeld. 
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8.8 De onderwijsinspectie 

Scholen krijgen regelmatig een bezoek van de 

onderwijsinspectie. Uiteraard is de school zelf 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

onderwijs. Vandaar dat de inspectie proportioneel te 

werk gaat: de nieuwe toezichtactiviteiten variëren 

met de kwaliteit en de kwaliteitszorg van de 

individuele school. De uitslagen van het 

inspectiebezoek worden gepresenteerd in een 

verslag. Dit verslag kunt u ook verkrijgen via 

Internet www.owisp.nl . 

8.9 De vertrouwensinspectie 

In paragraaf 6.3 is de klachtenregeling van Kans en 

Kleur beschreven. Voor klachten over seksuele 

intimidatie en seksueel misbruik, fysiek en 

psychische geweld zoals grove pesterijen en verder 

met signalen over discriminatie, onverdraag-

zaamheid, radicalisering, extremisme e.d. kunt u op 

school terecht bij de vertrouwenspersoon 

(contactpersoon preventie machtsmisbruik), buiten 

school bij de vertrouwenscommissie van Kans & 

Kleur, en buiten Kans & Kleur bij de vertrouwens-

inspecteur. Telefoonnummers vindt u bij “adressen”. 

8.10 De Onderwijslijn 5010 

Ondanks alle informatie in deze gids, kan het 

voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de 

school kunt u stellen aan teamleden en/of directie. 

Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen 

die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt 

doorspreken, kunt u voorleggen bij 5010. 

5010 is een vraagbaak voor ouders. Telefonisch op 

nummer 0800 5010 te bereiken tussen 10.00 en 

15.00 uur, digitaal via de website www.50tien.nl 

Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en 

heeft u de gelegenheid om zelf een vraag te stellen, 

die per e-mail wordt beantwoord. 

 

 

  

http://www.owisp.nl/
http://www.50tien.nl/
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9 BELANGRIJKE ADRESSEN :  

 

 

 

Naam/instelling Adres  Postcode/plaats 
Telefoonnummer  

 

Antoniusschool 

 
Heumenseweg 46 6603 CZ Wijchen 024-6453319 

Samenwerkingsstichting 

Kans & Kleur 
Stationsplein 1 6602 BN Wijchen 024-6487890 

Directeur 

Simone Lemmers 
Heumenseweg 46 6603 CZ Wijchen 

024-6453319 

06-22321804 

 Simone.lemmers@kansenkleur.nl 

Intern begeleider 

Anita van Schaik 
Heumenseweg 46 6603CZ Wijchen 024-6453319 

 anita.van.schaik@kansenkleur.nl  

Vertrouwenspersoon 

Diny Schiebroek 
Heumenseweg 46 6603 CZ Wijchen 024-6453319 

 diny.schiebroek@kansenkleur.nl  

Voorzitter MR 

Yvonne Rikkers-Arts 
  

Voorzitter OR 

Beriet Buijs 
  

Contactpersonen Klachtenregeling Samenwerkingstichting Kans & Kleur 

dhr. W. Janssen en mevr. T. Palmen  

GGD/Wijchen/schoolarts 

Mevr. M. Doveren 
Kruisbergseweg 68 6601 DD Wijchen 

024-6412357 of 024-

3297111 

Schoolverpleegkundige 

Mvr. Annelies de Jager 
Kruisbergseweg 68 6601 DD Wijchen 

024-6412357 of 024-

3297111 

Doktersassistent 

Dhr. L. Kokke 
Kruisbergseweg 68 6601 DD Wijchen 

024-6412357 of 024-

3297111 

GGD Nijmegen 

 
Postbus 1120 6501 BC Nijmegen 024-3297111 

Sociaal Wijkteam 

Nancy Schouten 
Campuslaan 6 6602 HX Wijchen 024 - 642 57 59 

Onderwijsinspectie 

 
Postbus 2730 3500 GS Utrecht 030-6690600 

Leerplichtambtenaar 

gemeente Wijchen 

Marieke Bakker 

Wil Fest 

Kasteellaan 27 6602 DB Wijchen leerplicht@wijchen.nl  

Centraal landelijk meldpunt vertrouwensinspecteur 

 
0900-111 3 111 

Openbare bibliotheek 

Wijchen 
Campuslaan 8 6602 HX Wijchen 024-6417144 

Buitenschoolse opvang 

BSO     de eerste stap 

Centraal kantoor 

Laantje 11 
6602 AA Wijchen 024 - 6488388 

 

mailto:Simone.lemmers@kansenkleur.nl
mailto:anita.van.schaik@kansenkleur.nl
mailto:diny.schiebroek@kansenkleur.nl
mailto:leerplicht@wijchen.nl

