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Voorwoord 

 

Wat een bijzondere tijden 

Terwijl ik deze schoolgids schrijf, zijn er in Nederland weer veel besmettingen met 

het corona-virus en weten we niet hoe het komende schooljaar zal verlopen. 

In deze schoolgids staan o.a. de plannen die we hebben voor dit schooljaar. Laten 

we hopen dat die plannen uitgevoerd kunnen worden en iedereen gezond blijft. 

Waarom een schoolgids? 

Scholen verschillen steeds meer, in werkwijzen, sfeer, levensbeschouwelijke en 

onderwijskundige identiteit en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt 

het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen om een 

schoolgids te maken. Deze gids moet helpen bij het bewust kiezen van een 

basisschool. Een moeilijke keuze vaak. Per slot van rekening vertrouwt u uw 

kind(eren) aan een school toe, waar het in acht jaar tijd bijna 8000 uur 

doorbrengt. 

Hoewel we bewust zijn van het feit dat een schoolgids nooit compleet kan zijn, 

hopen we dat deze een goed beeld geeft van onze school; dat het voor u duidelijk 

wordt waar de school voor staat en hoe we proberen een en ander te realiseren. 

Het is belangrijk dat u een school kiest die het best bij uw kind(eren) en uw 

opvattingen past. 

Voor wie is deze schoolgids? 

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers van peuters die op zoek zijn 

naar de juiste basisschool voor hun kind(eren), voor ouders/verzorgers die 

belangstelling hebben voor onze school en uiteraard voor hen die nu hun kind(eren) 

al op onze school hebben. 

We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u 

altijd welkom voor aanvullende informatie en toelichting. U kunt daarvoor een 

afspraak maken met de ondergetekende. 

We hopen als team van de Freule van Pallandtschool dat we ook dit schooljaar 

weer kunnen rekenen op ieders inzet en medewerking. 

 

Graag wens ik iedereen een fijn en gezegend schooljaar toe! 

 

Namens het team en de medezeggenschapsraad, die instemde met deze schoolgids, 

Anton Tins  (directeur) 

Juli 2021 
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1 De Freule van Pallandtschool 

1.1. Geschiedenis van de school 

De Freule van Pallandtschool werd in 1907 opgericht als de “Vereeniging  tot 

instandhouding der bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Neerijnen”. 

Daarna heeft de school verschillende namen gehad en m.i.v. 1 januari 2014 werd 

de huidige naam in gebruik genomen. De school heeft jarenlang als zogenaamde 

‘eenpitter’, dus zonder overkoepelend bestuur, gefunctioneerd. In 1999 werd een 

fusie aangegaan met de drie andere christelijke scholen in de voormalige gemeente 

Neerijnen en sinds 1 januari 2014 maakt de school deel uit van de stichting CPOB te 

Tiel. 

1.2. Situering van de school   

De Freule van Pallandtschool staat in een kleine dorpskern langs een doorgaande 

weg. De omgeving van de school is prachtig. Aan het begin van de van Pallandtweg 

zien we de fraaie dorpskerk. 

 

Aan de overkant van de school ligt het bos behorende bij het landgoed Neerijnen. 

Daar zien we o.a. het voormalige gemeentehuis van Neerijnen. 

 

Aan de achterkant van de school ligt de dijk met de mooie uiterwaarden van de 

Waal. Kortom een plek voor een school, die je in Nederland niet vaak tegenkomt.  
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1.3. Bestuur CPOB 

 

 
 
Stichting CPOB kent het Raad van Toezichtmodel en hanteert de code Goed Bestuur 
in het Primair Onderwijs. 
Het e.e.a. houdt praktisch in dat de dagelijkse leiding van CPOB in handen is 
gelegd van een bestuurder. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het 
beleid van het bestuur en treedt op als werkgever van het  bestuurslid. Het bestuur 
opereert binnen de kaders die door de RvT zijn vastgesteld. Om aan te sluiten bij 
hetgeen voor ouders van belang is, heeft de RvT minimaal 2 maal per jaar overleg 
met de Oudersenaat over door de RvT of Oudersenaat aangedragen strategische 
thema’s. De Oudersenaat is samengesteld uit ouders van de diverse CPOB-scholen. 
 
De voorzitter van het bestuur van CPOB is mevr. Karin) van Rijswijk.  

Het bestuur wordt ondersteund door een algemeen directeur (Jos de Bruijn), twee 
stafmedewerksters Personeel en Organisatie (Bea Cornelissen en Mathilda de 
Groot), een medewerker P & O (Martine van den Hoven), een stafmedewerker 
Financiën (Rick Peters van Ton) een medewerker  Financiële Administratie (Ed van 
Medenbach), twee stafmedewerkers onderwijs en kwaliteit (Karin van Harten en 
Arjan Veldsink), een staf medewerker Onderhoud Gebouwen en Terreinen (Steven 
Scheffers), twee Administratieve medewerksters (Dorinda van Welie en Emke van 
Hardeveld). 
Personeel en ouders zijn bij de totstandkoming van beleid betrokken via de 
medezeggenschapsraden (op schoolniveau) en via de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (op stichtingsniveau). 
 

De organisatie van CPOB kan in het onderstaande organogram worden samengevat: 

Directies Individuele 

scholen (17 x)

Medezeggenschaps
Raden (17 x)

(M.R.'en)

Ouderpanel Raad van Toezicht

Gemeenschappelijke

Voorzitter CvB
Medezeggenschaps

Raad (G.M.R.)

s
ti
c
h
ti
n
g
s
-

b
u
re

a
u
  

  
 

 

  



Freule van Pallandtschool Neerijnen                    Schoolgids 2021-2022  Pagina 8 

 

2 Waar de school voor staat 

2.1. Onze Missie 

De Missie van de Freule van Pallandtschool luidt als volgt: 

“Wij willen dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat en veel leert” 

Wij beloven hiermee… 

• Elk kind te zien 

• Te zoeken naar hoe we de kinderen gelukkig kunnen laten zijn 

• Alles uit de kast te halen om kinderen veel te leren 

• Dit alles met als uitgangspunt ons geloof in God en de daarbij behorende 

christelijke normen en waarden 

Wat bedoelen we hiermee? 

• Elk kind te zien. Wij willen een klas niet uitsluitend zien als een groep, maar 

we willen ook oog hebben voor het individuele kind. Observaties in en buiten 

de klas vormen hiervoor de basis. 

• Te zoeken naar hoe we de kinderen gelukkig kunnen laten zijn. Onze 

kinderen leven in een steeds complexer wordende wereld. Er komt veel op 

hen af, zowel in het gezin als op school en in de maatschappij. Om tot 

optimaal leren te kunnen komen, is het belangrijk dat een kind lekker in zijn 

of haar vel zit. Dit gaat niet altijd vanzelf. Als team willen we graag 

samenwerken met u als ouders om te zoeken naar wat nodig is om uw 

kinderen gelukkig te laten zijn.  

• Alles uit de kast te halen om kinderen veel te leren. Ons uitgangspunt is dat 

het onze plicht is kinderen voor te bereiden op de maatschappij en dat ze 

hiervoor veel moeten kennen en kunnen. Het is onze taak om te zoeken naar 

hoe we kinderen zoveel mogelijk kunnen laten leren. Hiervoor zijn we steeds 

op zoek hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren.  

• Dit alles met als uitgangspunt  ons geloof in God en de daarbij behorende 

christelijke normen en waarden. We vertellen de verhalen uit de Bijbel, het 

Woord van God. We willen de kinderen vertellen van Gods liefde voor ons 

mensen. Daarnaast hanteren we in de school de christelijke normen en 

waarden t.a.v. omgangsvormen, houding, regels en afspraken en 

taalgebruik. 

 

2.2. Ons onderwijs 

Wij hebben vanaf groep 3 gekozen voor het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt 

in dat de kinderen op leeftijd in groepen ingedeeld zijn. Er wordt klassikaal 

gewerkt; de leerstof wordt in principe per leerjaar aangeboden, volgens het 

basisstof – herhalingsstof – verrijkingsstof – principe. Dit betekent dat de leerkracht 

in de meeste gevallen de leerstof thematisch aanbiedt en dat de leerling 

groepsgewijs of individueel op zijn eigen niveau de leerstof verwerkt.  
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Aan het eind van een thema, bijvoorbeeld het rekenen met procenten, volgt een 

toets. Er wordt nagegaan of de kinderen de leerstof begrepen hebben. Is dit niet 

het geval dan volgt extra hulp en de andere leerlingen krijgen verrijkingsstof. 

Vervolgens wordt er weer gezamenlijk met een nieuw thema gestart. Binnen de 

groep wordt er gedifferentieerd gewerkt (omgaan met verschillen, zorg op maat), 

de eisen zijn niet voor elk kind gelijk. 

Het kan ook zo zijn dat een leerling een aangepast programma volgt voor een of 

meerdere vakken. Er ontstaat dan een individuele leerlijn. In deze gevallen is er 

vooraf altijd een gesprek met de ouders. 

Omdat we een klein aantal leerlingen per groep hebben, werken we met 

combinatiegroepen. Dit schooljaar hebben we de volgende combinaties van 

jaargroepen:  

’s Morgens groep 1/2 , 3/4, 5/6 en 7/8; ’s middags groep 1/2, 3/4/5 en 6/7/8. 

2.3. Uitgangspunten 

Kernwaarden van onze school zijn… 

Respect, Enthousiasme en Verantwoordelijkheid 

Respect is voor ons een van de belangrijkste uitgangspunten van ons onderwijs. Als 

er wederzijds respect is tussen kinderen, ouders en leerkrachten, maar ook voor de 

wereld om ons heen, zullen we steeds op zoek zijn naar manieren waardoor we op 

een prettige, open en opbouwende manier met elkaar omgaan.  

Enthousiasme staat bij ons voor passie, het werken vanuit ons hart. Hierdoor 

willen we een plek creëren waar met plezier gewerkt wordt en waar kinderen, 

leerkrachten en ouders positiviteit uitstralen. 

Vanuit verantwoordelijkheid voor elkaar willen we kinderen graag kansen bieden, 

die de kinderen op hun beurt kunnen nemen. 

Het doel daarvan is dat ze leren zelfstandig in 

de wereld te staan.  

2.4. Wij staan ook bekend om: 

 

• Onze creatieve middagen 

• Het ontdekkend leren en samenwerken 

• De buitenlessen  

• Ons Eco-team  

• Talentontwikkeling 
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2.5. Vormgeving van ons onderwijs 

Om het bovenstaande vorm te geven, werken we binnen onze school volgens een 

aantal principes. 

Model directe instructie 

De instructie van de leerkrachten kent zes fasen: 

1. Dagelijkse terugblik: elke les start met het terugblikken op de lesstof van de 

vorige keer en/of met het ophalen van voorkennis. 

2. Presentatie: deze fase begint met het benoemen van het doel van de les. 

Daarna wordt de nieuwe lesstof stapsgewijs geïntroduceerd met gebruikmaking 

van voorbeelden. De leerkracht controleert regelmatig of de leerlingen de stof 

begrijpen. 

3. Inoefening: de leerkracht oefent met de leerlingen en stelt hierbij veel vragen. 

Er wordt goed opgelet of alle kinderen betrokken blijven. Elk kind wordt zoveel 

mogelijk uitgedaagd op het eigen niveau. Dit bevordert het zelfvertrouwen. 

4. Individuele verwerking: de leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig. Taak 

van de leerkracht in deze fase is kinderen hun leertijd zo effectief mogelijk te 

laten gebruiken, het leerlingwerk zo snel mogelijk te controleren en feedback 

geven op hun werk. 

5. Periodieke terugblik: dit kan na elk leerstofonderdeel zijn, maar ook één keer 

per week. 

6. Terugkoppeling: is het doel bereikt, waarom wel, waarom niet? De leerkracht 

moedigt kinderen veel aan om na te denken. 

Handelings- en opbrengstgericht werken 

Handelingsgericht werken is een planmatige en cyclische manier van werken, 

waarbij het onderwijsaanbod in de klas zoveel mogelijk wordt afgestemd op de 

onderwijsbehoeften van ieder kind. De centrale vraag is: welke benadering, 

aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft dit kind nodig? We richten ons niet 

zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om 

bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. De 

leerkracht organiseert dit maatwerk groepsgewijs met behulp van groepsplannen. 

In de groepsplannen verantwoordt de leerkracht de aanpak of aanpassingen voor 

ieder groepje leerlingen. De leerkracht volgt de ontwikkeling van iedere leerling 

door middel van observaties, methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden 

toetsen. De bevindingen en conclusies worden regelmatig beschreven in het 

groepsplan. Op die manier wordt een aanpak voor een leerling tijdig aangepast als 

dat nodig blijkt te zijn. 

Drie keer per jaar gaat de leerkracht samen met de intern begeleider om tafel om 

de ontwikkeling van de leerlingen te bespreken in de zogenaamde 

groepsbespreking. De leerkracht verantwoordt de behaalde resultaten en bespreekt 

met de intern begeleider welke acties er ondernomen gaan worden in de nieuwe 

periode. Tijdens de groepsbespreking worden ook de streefdoelen op groepsniveau 

geëvalueerd.  
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Door de ontwikkeling van de leerlingen en de groep op deze manier te volgen èn 

door tijdig in te springen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, wordt een 

zo hoog mogelijke leeropbrengst bereikt. Dit noemen we opbrengstgericht werken. 

Zelfstandig werken en differentiatie 

Het doel van zelfstandig werken is het mogelijk maken van een werkhouding bij 

leerlingen waarbij zij zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk: zij 

maken zelf hun weekplanning en vinden zelf oplossingen voor problemen tijdens 

het werken. Deze werkhouding is een pedagogisch ideaal, dat aansluit bij het leven 

in onze maatschappij. Daarnaast is het in de klas ook organisatorisch noodzakelijk 

dat leerlingen zelfstandig kunnen werken. Wanneer een groep in staat is om 

zelfstandig te werken en zelf problemen op te lossen, heeft de leerkracht rust en 

ruimte om individuele leerlingen of een klein groepje leerlingen te begeleiden. 

Zelfstandig werken moet worden aangeleerd. In een doorgaande lijn hebben we 

voor de verschillende groepen beschreven aan welke aspecten van zelfstandig 

werken zij in dat jaar werken. 

Leerlingen verschillen onderling in hun behoefte aan instructie. In de vorige 

paragraaf is te lezen dat we door middel van groepsplannen onderwijs organiseren, 

passend bij de behoefte van het kind. In de praktijk van het lesgeven is het nodig 

dat de leerkracht het onderwijs differentieert. Dit houdt bijvoorbeeld in dat goede 

rekenaars niet alle rekeninstructies volledig meedoen, maar dat zij eerder aan hun 

zelfstandige taak beginnen en tijd over hebben voor extra uitdaging. Een groepje 

leerlingen dat moeite heeft met rekenen wordt daarentegen bij de leerkracht aan 

de instructietafel uitgenodigd op het moment dat de klassikale instructie afgelopen 

is. Deze kinderen krijgen extra uitleg en oefenen nog even samen met de 

leerkracht; dat noemen wij verlengde instructie. Op die manier vindt differentiatie 

plaats. 
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3 Onderwijs organisatorisch 

3.1. Aanmelden. 

De Freule van Pallandtschool is een basisschool voor leerlingen uit Neerijnen en de 

omliggende dorpen. De school heeft 5 leslokalen.  

Redenen om voor de Freule van Pallandtschool te kiezen: 

• U bent inwoner van Neerijnen of een van de omliggende dorpen 

• U hebt al een kind op deze school 

• U maakt een principiële keus voor Christelijk Onderwijs en/of u respecteert 

de christelijke normen en waarden die wij op school hanteren 

• U zoekt een school waar uw kind wordt gezien 

 

3.2. Toelating van leerlingen 

Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf hun 2e jaar.  

1. Ouders kunnen de schoolgids lezen op de website om een eerste indruk te 

krijgen van de school. Hierna volgt een gesprek met de directeur. In dit 

gesprek vertelt de directeur ouders over de school. Ouders vertellen waarom 

ze geïnteresseerd zijn in onze school. De toelatingsprocedure wordt 

uitgelegd. Ook krijgen de ouders een rondleiding door de school. 

2. Ouders krijgen een inschrijfformulier mee. Dit formulier wordt thuis 

ingevuld en op school afgegeven. Hierna beslist de school of de leerling kan 

worden aangenomen. De ouders krijgen een bevestiging via een e-mail. 

3. Ouders melden hun kind aan vóór 1 januari van het schooljaar waarin de 

leerling naar school gaat. 

4. Ongeveer 6 weken voordat de leerling vier jaar wordt, hebben de ouders een 

intakegesprek met de leerkracht en worden er tevens wenochtenden 

afgesproken.  
 

3.3. Nieuwe kleuters 

Alle kinderen mogen naar school komen als zij vier jaar zijn. Dit geldt niet voor 

kinderen die jarig zijn in de maanden december, juni en juli. Deze kinderen 

stromen in principe pas in na de kerst- of zomervakantie. Wel mogen zij twee keer 

komen wennen. We hebben hiervoor gekozen vanwege de vele activiteiten in deze 

maanden. Voor jonge kinderen zou de drukte in deze maanden onveilig kunnen 

voelen. Hierbij merken we op dat we met de ouders van de kinderen die in juni en 

juli vier jaar worden, in onderling overleg de datum van instroom bepalen.  
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Instroom vierjarigen: 

Maand waarin het kind 4 jaar 

wordt 

1e schooldag groep 

Januari t/m mei De dag nadat ze vier zijn geworden. 

Twee “wen”-dagdelen. 

instroom 

Juni De datum van instroom wordt in overleg 

met de ouders bepaald. Dit is o.a. 

afhankelijk van de start van de 

zomervakantie. 

1 

Juli t/m begin nieuwe 

schooljaar 

Eerste schooldag na de zomervakantie. 

Twee “wen”-dagdelen voor de 

zomervakantie. 

1 

Augustus-september Eerste schooldag na de zomervakantie 

met een max. van 10 “wen”-dagdelen 

tot aan hun 4de verjaardag. 

1 

Oktober-november Dag nadat ze vier zijn geworden. 

Twee “wen”-dagdelen. 

1 

December Eerste schooldag na de kerstvakantie. 

Twee “wen”-dagdelen voor de 

kerstvakantie. 

instroom 

1 
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3.4. Jonge leerlingen / Herfstleerlingen 

Wanneer een herfstleerling (geboren in de maanden oktober, november of 

december) bij ons op school komt, start deze in groep 1. In de eerste maanden 

wordt de leerling nauwlettend gevolgd op sociaal-emotioneel- en op didactisch 

gebied. Het overdrachtsformulier vullen we in als ouders twijfelen over 

kleuterverlenging in groep 1. Zo bekijkt de leerkracht of de leerling aan het eind 

van het schooljaar werkelijk klaar is voor groep 2.  

De leerlingen die in de maanden januari tot en met mei instromen, worden in de 

instroomgroep geplaatst en starten in het nieuwe schooljaar in groep 1. 

Alle leerlingen die instromen tussen de eerste schooldag van een schooljaar en  

1 januari maken aan het eind van het jaar één Citotoets: Rekenen voor kleuters.  

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen maken 

we vanaf groep 0 tot 2 gebruik van het observatiesysteem van de methode 

Kleuterplein. Gedurende het schooljaar worden voor de leerlingen de leerlijnen 

van de methode Kleuterplein ingevuld. 

 

 

De eerste twee weken komen de kinderen halve dagen naar school. 

De reden van dit beleid is: 

• Naar school gaan kost veel energie. Door met halve dagen te beginnen 

kunnen de kinderen hieraan wennen. 

• Kinderen vanaf vier jaar mogen naar school en zijn pas vanaf vijf jaar 

leerplichtig. 

• De schooltijden zijn dusdanig vastgesteld dat er met het voorgaande 

rekening wordt gehouden. Groep 1 heeft om de week school op vrijdag. De 

andere vrijdagen zijn ze vrij. In de jaarkalender kunt u vinden wanneer 

groep 1 wel en niet op vrijdag school heeft. Ook wordt dit maandelijks 

vermeld in de nieuwsbrief. 
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3.5. Schoolgrootte en organisatie 

Elk schooljaar wordt op basis van het aantal leerlingen bekeken hoeveel groepen er 

geformeerd kunnen worden. Omdat we een relatief kleine school zijn, hebben we 

combinatiegroepen. De leerlingen leren op die manier wat uitgestelde aandacht is 

en kunnen zodoende goed zelfstandig werken. 

3.6. Voorzieningen in het schoolgebouw 

Binnen de school beschikken we over de volgende ruimtes:  

- 5 leslokalen  

- Speellokaal voor de kleuters  

- Directiekamer 

- Ruimte intern begeleider/remedial teacher 

- Tussenruimte, te gebruiken voor RT 

- Personeelskamer  

- Grote hal voor vieringen of om te werken buiten de klas 

- Magazijn  

- Buitenberging  

- Bibliotheek 

- Toiletten. Het personeelstoilet is tevens geschikt als invalidetoilet 

3.7. Inrichting lokaal 

Onze lokalen zijn zo ingericht dat kinderen zich veilig, plezierig en uitgedaagd 

voelen om aan het werk te gaan. Concreet betekent dit dat we aandacht besteden 

aan een gezellige, ordelijke en uitnodigende omgeving. De inrichting van de muren 

met eigen werk van de leerlingen sluit aan bij de belevingswereld van onze 

leerlingen. 

In elke klas is het digitale schoolbord het centrale punt. Vlakbij staat het bureau 

van de leerkracht. Elke leerling heeft een eigen stoel en tafel, met daarin een vak 

en een laatje. Deze worden aan het begin van het schooljaar afgemeten. De tafels 

zijn zo opgesteld dat de leerkracht de leerlingen kan zien en andersom. 

In de kasten liggen de leermiddelen overzichtelijk en voor de kinderen toegankelijk 

opgeslagen. Er is een instructietafel om extra hulp (verlengde instructie) aan een 

groepje kinderen te kunnen bieden. 

Voor elke leerling is er een Chromebook beschikbaar. 

Daarmee kunnen ze leerstof digitaal verwerken en 

onderzoekend leren. De leerlingen van de groepen 1, 2 

en 3 halen die onder leiding van de leerkracht uit de 

Chromebookkast. Vanaf groep 4 mogen de leerlingen die 

zelfstandig uit de kast halen.  

3.8. Digitale schoolborden en ICT 

Elke klas is uitgerust met een digitaal schoolbord (touchscreen). Voor nagenoeg alle 

onderwijsleermethodes kunnen we de lessen volledig digitaal aanbieden. 
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Alle scholen van CPOB gebruiken het besturingssysteem ‘Rolf ICT’. Rolf ICT biedt 

een veilige en grenzeloze werkomgeving.  

Leerlingen krijgen de ruimte voor hun eigen individuele ontplooiing, zonder dat zij 

hierbij bloot worden gesteld aan informatie die niet voor hen bedoeld is.  

Iedere leerling heeft een eigen omgeving waarmee hij of zij de Chromebook als 

leermiddel gebruikt. De leerling kan makkelijk en eenduidig gebruik maken van de 

educatieve pakketten die voor hem zijn geselecteerd en leert tegelijkertijd de 

computer effectief in te zetten. Zowel bij de reken- als taalmethode zit een 

computerprogramma voor de leerlingen, wat dus precies aansluit bij wat ze die 

week aangeboden krijgen. De leerlingen kunnen op hun eigen niveau passende 

opdrachten maken. Daarnaast zijn er ook nog vele andere passende programma’s, 

zoals Ambrasoft en worden er ook andere opdrachten op gemaakt. Zo leren de 

kinderen omgaan met de computer om zelf documenten of presentaties te maken. 

De computer wordt ingezet tijdens de lessen, maar ook tijdens het zelfstandig 

werken aan de weektaak. 

Sinds het schooljaar 2018-2019 werken we met de methode ‘Blink’. Dit is een 

wereldoriëntatiemethode, waarbij zelf ontdekkend leren centraal staat. De 

Chromebooks spelen hierbij een belangrijke rol. 

3.9. Continurooster 

Sinds het schooljaar 2016-2017 werken wij volgens het 5-gelijke-dagen-model. Een 

schooldag duurt van 08:30 tot 14:00 uur.  

Tussen de middag eten de kinderen met hun eigen klas onder leiding van een 

leerkracht en hebben ze nog een kwartier pauze. 
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4 Onderwijsinhoudelijk 

4.1. Invulling van de onderwijstijd 

Op school hebben we de volgende vakken en gebruiken daar deze methodes voor: 

 

Vak: Methode: 

Godsdienst Kind op maandag 

Taal Kleuterplein versie 2, groep 1/2 

Taal Actief 4e versie; zowel taal als spelling 

Aanvankelijk lezen Lijn 3 

Voortgezet technisch lezen Station Zuid 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 

Rekenen Kleuterplein, groep 1/2 

De wereld in getallen versie 5 voor groep 3 t/m 8 
Groep 3 en 4 verwerkt schriftelijk;  
Groep 5 t/m 8 verwerkt digitaal 

Schrijven Klinkers, groep 3 

Zwart op Wit, groep 4 t/m 8 

Engels Groove me 

Wereldoriëntatie (gr. 4 t/m 
8)  

Blink 

Wereldverkenning  Koekeloere, groep 1/2 

Studio Snugger, groep 3 

Verkeer Rondje Verkeer, groep 1 t/m 3 

School op seef, groep 3 

VVN Verkeersmethode digitaal 

Expressie ‘Moet je doen!’ : voor de vakken muziek, tekenen, 
handvaardigheid, dans en drama 

Bewegingsonderwijs Bewegingslessen in het speellokaal, groep 1/2 

Basislessen bewegingsonderwijs, groep 3 t/m 8 

Sociaal-emotionele vorming Kanjertraining 

  

 

Voor groep 1/2 is de methode Kleuterplein een allesomvattende bron waarin o.a. 

taal-, reken- en wereldoriëntatielessen aan de orde komen. 
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4.2. Urenverantwoording 

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen, verdeeld over  

8 schooljaren. Met het 5-gelijke-dagen-model komen we op 7933 uur. Dat betekent 

dat er 413 uren overblijven. De uren die overblijven noemen we ‘marge-uren’. Een 

groot deel daarvan kunnen we gebruiken voor studiedagen. Die worden elk jaar in 

de schoolgids verantwoord. Dankzij het 5-gelijke-dagen-model kunnen we veel 

studiedagen inplannen. 

Het aantal uren verantwoorden we naar het bestuur en de onderwijsinspectie. 

 

De verdeling over de verschillende vakgebieden is als volgt: 

Vakgebied Gr. 1/2 

Godsdienst 1:45 

Arbeid naar keuze/  3:15 

Werken met ontwikkelingsmateriaal 5:00 

Taal-rekenontwikkeling 5:30 

Expressie ( o.a. muziek) 2:00 

Spel en beweging 7:30 

Totaal 25:00 

 

 

 

 

  



Freule van Pallandtschool Neerijnen                    Schoolgids 2021-2022  Pagina 19 

 

 

Vakgebied Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6  Gr. 7  Gr. 8 

Godsdienst 2:30 2:30 1:45 1:45 1:45 1:45 

Spel en beweging 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 

Nederlands        

-taal  2:30 3:00 3:30 3:30 3:30 

-spelling   1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 

-lezen 9:00 4:45 4:00 3:30 2:30 2:30 

-schrijven 2:00 2:00 0:45 0:45 0:30 0:30 

Rekenen 4:30 4:45 4:45 4:45 5:00 5:00 

Wereldoriëntatie 1:00 1:00 1:65 1:65 1:65 1:65 

Verkeer   0:30 0:30 0:30 0:30 

Expressie       

-tekenen 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 

-handarbeid 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 

-muziek 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 

Engels     1:00 1:00 

Pauze 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 

Totaal aantal uren per week 25:00 25:00 25:00 25:00 25:00 25:00 
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4.3. Groep 1 en 2 

Kinderen in groep 1/2 leren spelend, zo willen wij tegemoet komen aan hun 

ontwikkelingsbehoeften. Wij werken met de methode Kleuterplein, die hier goed in 

voorziet. Daarnaast is er ook veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. 

In de lokalen en op de gang zijn allerlei hoeken ingericht. In elke hoek wordt 

gewerkt en gespeeld: vrij of aan de hand van een opdracht. Zo hebben wij onder 

andere een huishoek, een bouwhoek, een natte hoek (zand en water), een 

leeshoek, een schrijf- en taalhoek, een constructiehoek en een computerhoek. 

Omdat wij werken met projecten/thema’s zullen de hoeken regelmatig veranderen 

in bijvoorbeeld een herfsthoek, circustheater, de huis- en/of slaapkamer van 

Sinterklaas, de winkel enzovoort. De onderwerpen sluiten aan bij de belangstelling 

en belevingswereld van het kind. De kinderen voelen zich dan ook nauw betrokken 

bij de uitvoering van de thema’s. Binnen het onderwerp komen allerlei activiteiten 

aan de orde. We stimuleren het spel/werk door het aanbieden van bewust gekozen 

leermiddelen en ontwikkelingsmaterialen, zoals puzzels, lotto’s, 

reken/taalspelletjes, klei, verf en zand/water. De kinderen spelen en werken aan 

tafels, in de hoeken, op de gang, in het speellokaal en op het schoolplein. 

Alle kleuters hebben een plakboek. Hierin worden van de projecten/thema’s 

verschillende werkstukken geplakt. Aan de hand van dit plakboek kunt u de 

ontwikkeling volgen. Aan het eind van groep 2 krijgen de kinderen dit plakboek 

mee naar huis. 

De kring neemt een belangrijke plaats in.  

Elke ochtend beginnen we met een gebed en Bijbelse 

liedjes, de kinderen praten met en luisteren naar elkaar, ze 

leren ervaringen en gevoelens te verwoorden en vergroten 

zo hun woordenschat. In de kring wordt ook gesproken over 

de wereld om ons heen (wereldoriëntatie), er komen 

taalspelletjes en voorleesverhalen aan bod of we maken 

muziek. Vanuit de kring starten we de speel-/werkles 

d.m.v. een activiteitenbord/planbord. 

 

Beweging is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Iedere dag spelen de 

kinderen daarom buiten of in het speellokaal. Bij het buiten spelen is er een grote 

keuze aan spelmateriaal zoals karren, fietsen, planken, springtouwen, kleden, een 

klimtoestel, een duikelrek en de zandbak. Kinderen worden tijdens het buitenspel 

(meer) motorisch uitgedaagd en tijdens het spel vinden er veel sociale processen 

plaats. Bij het bewegingsonderwijs (speelzaal) ligt het accent op het met elkaar 

plezier beleven aan het bewegen. Veel aandacht wordt besteed aan het goed en 

sportief met elkaar omgaan en aan een hulpvaardige houding tegenover andere 

kinderen.  
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We onderscheiden hierin de volgende vaardigheden: 

• spel met klein kleutergymmateriaal: ballen (gooien/vangen), touwtjes, 

hoepels enz. 

• kleutergymtoestellen: klim-en klauterrekken, banken, kasten, 

evenwichtsplank enz. 

• drama en dansante vorming: uitspelen van verhalen, uitbeelden van versjes, 

bewegen op muziek. 

• spelles: kennismaken met afspraken en spelregels. 

Deze vormen gebruiken we regelmatig in een circuitopstelling. 

4.4. Groep 3 t/m 8 

In de groepen drie tot en met acht wordt veel nadruk gelegd op de vakken 

rekenen, taal, lezen en schrijven. Het zijn de belangrijke basisvaardigheden. 

Daarnaast komt daar in de midden- en bovenbouw wereldoriëntatie bij. Sinds 

schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de methode ‘Blink’. Een 

wereldoriëntatie-methode, waarbij zelfontdekkend leren centraal staat. 

Behalve al deze kennisvaardigheden vinden wij het belangrijk dat kinderen hun 

creativiteit kunnen ontwikkelen. Wij stimuleren dit door creatieve lessen te geven. 

Hierbij kan worden gedacht aan handvaardigheid, tekenen, muziek en drama.  

Op vrijdag worden er crea-middagen georganiseerd, waarbij ook ouders actief 

betrokken zijn. 

4.5. Bewegingsonderwijs 

Op maandag- en woensdagmiddag gymmen de groepen 3 tot en met 8 in gymzaal 

‘De Keijsershof’ in Opijnen. Wij adviseren u om de kinderen gymschoenen mee te 

geven en deze alleen te laten gebruiken in de zaal. Gymmen op blote voeten is niet 

toegestaan in verband met hygiëne. Het dragen van gymkleding is verplicht. Dit kan 

zijn een gympak of korte broek of sportbroek met shirt. We dragen geen sieraden 

tijdens de gymles.  
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4.6. Sociaal emotionele ontwikkeling / Kanjertraining 

De methode die we gebruiken voor Sociaal emotionele ontwikkeling heet de 

Kanjertraining. Als team zijn we gecertificeerd, anders mogen we deze lessen niet 

geven. Sinds oktober 2018 mogen we ons officieel ‘Kanjerschool’ noemen. 

Afspraken die bij de Kanjertraining horen, staan op de posters, die in alle lokalen 

en openbare ruimtes van de school zichtbaar zijn: 

 We vertrouwen elkaar 

 We helpen elkaar 

 Niemand speelt de baas 

 Niemand lacht uit 

 Niemand doet zielig 

Hier komen onze kernwaarden respect, 

enthousiasme en verantwoordelijkheid ook 

weer in terug. 

Het mooie van de methode Kanjertraining is 

dat de afspraken duidelijk zijn. Vanuit deze 

afspraken spreek je als leerkrachten, 

kinderen en ouders dezelfde taal. Een taal 

die voor iedereen te begrijpen is en waar we 

elkaar ook op aan kunnen spreken. 

De methode bestaat naast posters ook uit knieboeken, waarin op een zichtbare en 

verhalende manier de afspraken uitgelegd worden. In elk lokaal hangen ook de 

witte, gele, zwarte en rode petjes die bij de methode horen.

 

Elk jaar worden dezelfde afspraken besproken en uitgewerkt, maar komt er meer 

verdieping in, passend bij de leeftijd van de kinderen. 

Voor meer informatie over de Kanjertraining verwijzen we naar de website van de 

Kanjertraining: www.kanjertraining.nl 

http://www.kanjertraining.nl/
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4.7. Bijzondere activiteiten 

Naast de dagelijkse onderwijsactiviteiten zijn er gedurende het schooljaar ook veel 

andere activiteiten. Deze kunnen zowel onder schooltijd plaatsvinden als na 

schooltijd. Een greep uit deze activiteiten voor de kinderen: 

- Kinderboekenweek 

- Sinterklaasfeest       

- Kerstviering 

- Tafeltennistoernooi 

- Schoolvoetbaltoernooi 

- Paasviering 

- Koningsspelen       

- Schoolreisje 

- Sportdag 

- Kamp groep 7/8 

- Musical – afscheidsavond groep 8 

- Slotdag 

 

 

Uiteraard zijn de ouders bij veel van deze activiteiten ook welkom, maar ook voor 

de ouders apart zijn er gedurende het schooljaar diverse activiteiten, bijvoorbeeld 

oudergesprekken en informatieavonden. Hierover wordt u op de hoogte gehouden 

via de nieuwsbrief en de jaarkalender.  
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5 Leerlingenzorg 

5.1. Passend onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Vanaf deze datum heeft 

elk schoolbestuur 'zorgplicht'. Dit wil zeggen dat besturen wettelijk verplicht zijn 

alle kinderen passend onderwijs te bieden. Niet elke school hoeft alle kinderen op 

te vangen. Kan een school geen passend onderwijs geven, dan zoekt de school 

binnen het samenwerkingsverband een school die dat wel biedt. Scholen kunnen 

zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs 

kan bieden.  

De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn regionaal verdeeld in 150 

samenwerkingsverbanden (PO en VO). Onze school valt onder het samenwerkings-

verband BePO (Betuws Passend Onderwijs).  

5.2. Leerlingvorderingen volgen 

Van elke leerling wordt de ontwikkeling gevolgd door middel van observaties, 

methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen. De gegevens worden 

geregistreerd in het digitale leerlingvolgsysteem van ParnasSys. De leerkracht past 

het handelen in de groep aan naar de behoeften die uit de gegevens blijken. Zoals 

eerder al genoemd, is er regelmatig overleg tussen de leerkracht en de intern 

begeleider. Tijdens de groepsbesprekingen met de intern begeleider wordt 

bekeken of de gestelde doelen voor de individuele leerlingen en op groepsniveau 

zijn behaald. Ook bespreken de leerkracht en de intern begeleider welke 

aanpassingen eventueel nodig zijn voor specifieke leerlingen of voor de groep. Door 

continue naar de leerlingen te kijken en de bevindingen te interpreteren, weet de 

leerkracht wat de leerlingen en de groep nodig hebben, waardoor passend 

onderwijs geboden kan worden. 

5.3. Overgang naar de volgende groep 

In principe doorlopen leerlingen de basisschool in ongeveer 8 jaar. Het kan 

voorkomen dat de school in overleg met ouders besluit om de schoolloopbaan van 

een leerling te verkorten of te verlengen. Bij een dergelijk besluit zijn de volgende 

factoren van belang: 

• de grootte van de achterstand of voorsprong op één of meerdere gebieden, 

zoals onder andere blijkt uit het leerlingvolgsysteem; 

• de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonskenmerken zoals 

doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en/of faalangst. Dit blijkt onder 

andere uit het leerlingvolgsysteem.  
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5.4. Overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) 

In groep 8 sluiten wij het onderwijs op de basisschool af. In september/oktober 

worden de ouders en de leerlingen van groep 8 voorgelicht over de vervolgstappen 

naar het voortgezet onderwijs. In oktober worden de ouders en de leerlingen 

uitgenodigd voor een gesprek over het schooladvies. In november wordt het 

schoolverlatersonderzoek afgenomen. Dit onderzoek bestaat uit de NIO toets en uit 

vragenlijsten over sociaal emotioneel functioneren en schoolse vaardigheden zoals 

doorzetten, concentreren etc. 

In december krijgen de leerlingen het advies. In januari zijn de 

voorlichtingsavonden/-dagen van het Voortgezet onderwijs. In de maand april 

wordt de Centrale Eindtoets groep 8 afgenomen.  

Het advies van de groepsleerkracht op basis van leerprestaties, aanleg en 

ontwikkeling van de leerling tijdens de hele basisschoolperiode is bepalend voor de 

keuze van het schooltype na de basisschool. De uitslag van de Centrale Eindtoets 

groep 8 kan dit advies nog eens bevestigen. Als een leerling de eindtoets beter 

maakt dan verwacht, kan de school het advies heroverwegen. Dit kan leiden tot 

een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook worden beslist dat wordt 

afgeweken van het resultaat van de Centrale Eindtoets. Soms is het resultaat van 

de Centrale Eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval wordt het advies 

niet aangepast. 

Na de basisschoolperiode in Neerijnen gaan de leerlingen naar scholen voor 

Voortgezet Onderwijs in Culemborg, Geldermalsen, Gorinchem, ’s-Hertogenbosch 

of Zaltbommel. 

5.4. GGD Gelderland-Zuid 

 

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD 

Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en 

gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. 

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 

doktersassistenten en logopedisten doen dit samen met school en ouders. JGZ 

beantwoordt vragen van leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, 

gezondheid en opvoeding.  

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar 

Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een 

gezondheidsonderzoek.  

De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek 

voor te bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start 

met een algemeen gesprekje, meet en weegt het kind en onderzoekt of het kind 

goed ziet en hoort.  
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Bij 10/11-jarigen is er alleen een gehooronderzoek als daar een reden voor is. Is er 

sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en 

wegen gebeurt met kleding aan.  

Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons 

op het moment dat de uitnodiging is ontvangen. 

Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra 

aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

Liever geen onderzoek? 

Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.  

Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar 

In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en 

BMR). 

Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een uitnodiging voor een prik tegen 

baarmoederhalskanker (HPV). Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een 

afspraak om deze in te halen. 

Samenwerking 

Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school 

wil bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen 

bekijken we wat de juiste hulp is. 

Contact en bereikbaarheid 

Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, 

een afspraak of meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is 

bereikbaar op  

maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur: (088) 144 71 11 of via 

jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 

Meer informatie 

• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie 

over de JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en 

de gezondheid van kinderen te vinden. 

• Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om 

aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt 

bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, social media gebruik, 

roken, alcohol en vriendschappen/relaties.  

5.5. Logopedie (spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar) 

De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt 

uit de klas voor een screening. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de 

spraak- en taalontwikkeling.  

mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl/
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Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is eerder 

onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op. 

5.6. Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wie opvoedt, heeft regelmatig vragen over de aanpak van een situatie in zijn gezin 

of over de ontwikkeling of gezondheid van een kind. Kinderen stellen ouders in 

iedere leeftijdscategorie voor nieuwe vragen, dilemma's of zorgen. Het CJG biedt 

ouders en verzorgers antwoorden op kleine en grote vragen. De CJG website is 24 

uur per dag te raadplegen en biedt per leeftijdscategorie een zeer compleet 

informatieaanbod over opvoeden, opgroeien en gezondheid.  

Wie niet zelf de informatie op de site vindt of nog meer wil weten, kan een vraag 

via de mail stellen. Een antwoord volgt binnen twee werkdagen. Het CJG is hét 

aanspreekpunt voor opvoedvragen en geeft antwoord op alle vragen over 

opgroeien, opvoeden en gezondheid. Maar ook voor praktische hulp zijn ouders en 

jongeren bij het CJG aan het juiste adres. Als het nodig is, vinden de medewerkers 

snel geschikte hulp van de juiste organisatie voor opvoed- en opgroeivragen. Het 

CJG is voor ouders en opvoeders, kinderen en jongeren tot 23 jaar, professionals en 

vrijwilligers die met kinderen of gezinnen werken. Met vragen over opgroeien of 

opvoeden kunnen ouders en jongeren: 

- het contactpunt CJG in de gemeente bezoeken. De locaties en 

openingstijden staan op www.cjgneerijnen.nl 

- Mailen naar info@cjgneerijnen.nl. Binnen 2 werkdagen antwoord. 

- Bellen met het CJG telefonisch loket (088-0017700). Ma t/m vrij van 08.00 - 17.00 

uur. 

5.7. Wet Meldcode 

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder leerkrachten, verplicht een 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Zo’n Meldcode helpt 

professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. 

Een Meldcode beschrijft in 5 stappen wat er gedaan moet worden bij vermoedens 

van kindermishandeling en geweld. Onze school beschikt over een protocol waarin 

de Meldcode staat beschreven.  

In het kort zijn dit de volgende stappen: 

- In kaart brengen van signalen 

- Overleggen met een collega en/of deskundige 

- Gesprek met betrokkenen 

- Zwaarte wegen van het geweld of de kindermishandeling en bij twijfel Veilig 

Thuis raadplegen 

- Beslissen: zelf hulp organiseren of een melding maken bij Veilig Thuis 

Wanneer er een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis, dan worden betrokkenen 

hiervan op de hoogte gesteld. De school heeft geen toestemming van ouders nodig 

om een melding te doen, maar ouders dienen wel te worden ingelicht. De school 

kan Veilig Thuis ook vragen om advies zonder een melding te doen. In het geval dit 

anoniem gebeurt, hoeft de school de ouders hiervan niet op de hoogte te brengen. 

http://www.cjgneerijnen.nl/
mailto:info@cjgneerijnen.nl
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Loopt u zelf rond met zorgen of vragen over kindermishandeling? U kunt altijd (ook 

anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis. Telefoon: 0800-2000. 

Met vragen over huiselijk geweld kunt u terecht bij het SHG (Steunpunt Huiselijk 

Geweld). Telefoon: 0900-126 26 26 (5 cent per minuut).  

Email: info@huiselijkgeweldgelderland.nl 

5.8. Klachtenregeling 

Ondanks alle voorzorgen, kan het zijn dat u een klacht hebt over gedragingen en 

beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag of het personeel.  

Wij zijn altijd bereid daar met u over te praten en een oplossing te zoeken.  

Wilt u dit niet of wordt uw klacht naar uw mening niet afdoende afgehandeld, dan 

zijn er nog de volgende mogelijkheden:  

• Op onze school is juf Marjolein Hakkert contactpersoon. Bij haar kunt u 

terecht met uw vragen en problemen. Zij zal een oplossing proberen te 

vinden en u desgewenst verwijzen naar de vertrouwenspersoon van het 

bestuur.  

• De externe vertrouwenspersoon kunt u bereiken door te bellen met het 

secretariaat van de Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Zuid op 

telefoonnummer: 088-1447330. U wordt dan, afhankelijk van de aard van uw 

klacht, doorverbonden met één van de vier externe contactpersonen die 

beschikbaar zijn voor Stichting CPOB. 

 

 

De taak van de vertrouwenspersoon is:  

- bekijken of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden;  

- nagaan of er aanleiding is voor het indienen van een klacht;  

- begeleiding bij het indienen van een klacht;  

- desgewenst bijstaan bij het doen van aangifte bij politie of justitie;  

- eventueel verwijzing naar instanties voor opvang en nazorg.  

 

Stichting CPOB is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Deze 

klachtencommissie is geheel onafhankelijk en onpartijdig. Zij bestaat uit 

verschillende leden waaronder een jurist, een onderwijsdeskundige, een arts, een 

maatschappelijk werker. De klachtenregeling is in te zien op onze website. 

U kunt zich dus ook direct wenden tot deze commissie:  

Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs:  

Postbus 82324 

2508EH Den Haag  

T 070-3861697  

E info@kringenrechtspraak.org 

  

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 

fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 - 1113111. 

 

mailto:info@huiselijkgeweldgelderland.nl
mailto:info@kringenrechtspraak.org
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6 De leerkrachten 

6.1. Functies van het team 

De groepsleerkrachten hebben de dagelijkse zorg voor het onderwijs aan de 

kinderen in de groep. Daarnaast verrichten zij algemene taken in het belang van de 

school.  

De onderwijsassistenten begeleiden leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en 

geven waar mogelijk ondersteuning in de groep. Dat zijn Eva van Driel en Nynke 

Blom. 

Het team wordt geleid door de directeur en twee teamleden die samen het MT 

vormen. Anton Tins (directeur) richt zich op het onderwijskundig-, financieel- en 

personeelsmanagement. Carla Reijnen (leerkracht groep 1/2) houdt zicht op de 

onderwijskundige afstemming en de doorgaande lijn binnen de groepen. Gilia van 

Helden (leerkracht groep 7/8, intern begeleider en reken-coördinator) maakt ook 

deel uit van het MT en richt zich naast onderwijskundige zaken op alles wat met 

Passend Onderwijs te maken heeft. Er is driewekelijks MT-overleg. 

De intern begeleider, Gilia van Helden, houdt zich bezig met de zorg en extra hulp 

voor kinderen met leer- en of gedragsmoeilijkheden. Dit doet zij in overleg met de 

leerkracht en ouders van de betreffende kinderen. Zij heeft tweewekelijks overleg 

met de directeur. 

Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit Monique van Hooft 

(administratief medewerker) en Dirk van Hemert (conciërge). Monique houdt zich 

op de vier scholen van CPOB in de voormalige gemeente Neerijnen bezig met 

administratieve taken, terwijl Dirk een ochtend per week op onze en de andere 

drie scholen hand- en spandiensten verricht in en om de school.  

6.2. Ziekte en vervanging 

Bij ziekte van een leerkracht wordt zo snel mogelijk geprobeerd om vervanging te 

regelen. Wij maken gebruik van de dienstverlening van Ippon Personeelsdiensten, 

waardoor we veelal op goed gekwalificeerde invalkrachten een beroep kunnen 

doen. Omdat er een ernstig tekort aan leerkrachten is, is de kans groot dat er geen 

invaller beschikbaar is. Dan proberen we het intern op te lossen. Lukt dat niet, dan 

krijgt u voor 7:45 uur een bericht via social schools dat de groep helaas thuis moet 

blijven. Wél is er dan opvang voor die kinderen waarvoor er geen opvang-

mogelijkheid is. 
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6.3. Stagiaires 

Omdat wij vinden dat we aanstaande collega’s 

de kans moeten geven hun vak te leren, 

hebben wij van meerdere opleidingen 

stagiaires in school. Zij worden begeleid door 

de leerkrachten en in het bijzonder door Carla 

Reijnen. Zij heeft hiervoor de opleiding ICO 

(Interne Coach Opleidingen) gevolgd. Wij 

hebben we een samenwerking met de Marnix 

Academie in Utrecht 

Onderwijsassistent  

Wij hebben regelmatig stagiaires vanuit ROC’s hier in de buurt en vanuit het 

Hoornbeeckcollege in Amersfoort. 

Maatschappelijke stage 

Regelmatig ontvangen wij een aanvraag voor een maatschappelijke stage vanuit de 

middelbare scholen om ons heen. Indien mogelijk geven wij deze (vaak oud-

leerlingen) graag een plekje in de school. 

6.4. Contacten met ouders 

Kennismakingsgesprek 

Voorafgaand aan de aanmelding van uw kind op onze school, vinden we het fijn als 

er een kennismakingsgesprek plaatsvindt met de directeur. U kunt hiervoor een 

afspraak met hem maken. Tijdens dit gesprek geeft hij u informatie over de school 

en kunt u een kijkje nemen in de klassen terwijl hier gewerkt wordt. Op deze manier 

krijgt u een goede indruk van de school. 

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden, vraagt u zich misschien af. Liefst wanneer 

uw kind 2 jaar is, maar in ieder geval voor dat uw kind 3 jaar wordt. Op die manier 

hebben we tijdig zicht op de hoeveelheid leerlingen in het nieuwe schooljaar en 

kunnen we daar op anticiperen. 

 

Intakegesprek 

Als u uw kind aangemeld hebt, neemt de leerkracht van groep 1 een paar maanden 

voor uw kind naar school komt contact met u op voor een intakegesprek. Hierin 

vertelt u over uw kind en de leerkracht vertelt u alles wat u moet weten over groep 

1 en school. 

         

Afstemmingsgesprek leerkracht en ouders 

Aan het begin van het schooljaar hebben we 10-minutengesprekken, waarbij de 

ouder het initiatief heeft. Zij vertellen de leerkracht wat belangrijk is om te weten 

over hun kind. Doelen van dit gesprek zijn: kennismaking en informatie geven en 

afstemmen over wat het kind nodig heeft. 
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Ouderavond 

Eens per jaar organiseren ouderraad en medezeggenschapsraad een ouderavond over 

een bepaald onderwerp dat te maken heeft met ouders en school. Datum en 

onderwerp voor dit schooljaar worden in de nieuwsbrief gemeld. 

 

10-minutengesprekken 

Jaarlijks zijn er in november voortgangsgesprekken en 10-minutengesprekken in 

maart en juni. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via Social Schools. De leerkracht 

vertelt u op deze avond hoe het met uw kind in de klas gaat, zowel op sociaal 

emotioneel gebied als op cognitief gebied. Omdat wij dit belangrijk vinden, vindt u 

aan het begin van het schooljaar de data voor deze gesprekken in de jaarkalender, 

zodat u er tijdig rekening mee kunt houden. 

 

Jaarkalender 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de jaarkalender. Hierop vindt u alle 

activiteiten die op dat moment bekend zijn. Mochten er wijzigingen of toevoegingen 

zijn, dan laten wij u dit via de nieuwsbrief weten. We vragen u deze wijzigingen aan 

te brengen in de jaarkalender. 

 

Nieuwsbrief 

Maandelijks ontvangt u op de laatste vrijdag van de maand via Social Schools een 

nieuwsbrief met alle belangrijke zaken. Soms komt er een extra nieuwsbrief, omdat 

er tussentijds belangrijke dingen gemeld moeten worden. 

 

 

 Nieuwsbrief 

Nummer … 

 

Schoolgids 

In de schoolgids leggen we verantwoording van ons onderwijs af. Deze schoolgids 

verspreiden we niet meer op papier. Een digitale versie vindt u op onze website, 

waar u die kunt downloaden onder het kopje ‘downloads’. 
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7 De ouders 

7.1. Samen verantwoordelijk 

Wij als team van de Freule van Pallandtschool 

willen graag samen met ouders verantwoordelijk 

zijn voor het onderwijs op onze school. Om dit 

op een goede manier te kunnen doen, hebben we 

binnen onze school meerdere organisaties: 

7.1.1. Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) draagt zorg voor 

de belangen van iedereen die bij de school betrokken is. In de MR worden allerlei 

zaken besproken die met de school te maken hebben, zoals het formatieplan, het 

vakantierooster, de schoolgids en het schoolplan. De MR geeft advies aan team, 

directie en/of bestuur op het gebied van vaststellen of wijzigen van het 

schoolbeleid op verschillende gebieden. De taak en bevoegdheden van de MR zijn 

beschreven in het MR-reglement, dat u op school kunt inzien.  

De MR bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de ouders (2 leden) en voor 

de andere helft uit vertegenwoordigers van het team (2 leden). Als één van de 

leden aftredend is, zijn er verkiezingen voor die vacature van de MR. Deze 

verkiezingen worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt. 

Stichting CPOB heeft een overkoepelend overleg van de MR'n, de zogenaamde 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voorheen had er van iedere 

school een vertegenwoordiger van de MR zitting in de GMR. Sinds schooljaar 2019-

2020 is de structuur van de GMR gewijzigd en is er per gemeente slechts één 

vertegenwoordiger namens de ouders en namens de teamleden van de scholen. 

De leden van de medezeggenschapsraad en de manier waarop u hen kunt bereiken, 

vindt u op de jaarkalender. 

Meer informatie over de medezeggenschapsraad vindt u ook onder het kopje 

‘Ouders’ op de website www.freulevanpalladtschool.nl 

7.1.2. Ouderraad 

De ouderraad helpt het team bij het organiseren van allerlei schoolactiviteiten, 

festiviteiten, ouderavonden enz.  

De leden van de ouderraad en de manier waarop u hen kunt bereiken, vindt u in de 

jaarkalender.  

Vanuit het team is altijd een groepsleerkracht aanspreekpunt voor de ouderraad. 

7.1.3. Ouderactiviteiten 

Er zijn heel wat ouders behulpzaam in de school. Ouders bieden o.a. hulp bij het 

lezen, excursies, feesten, creamiddagen en sportactiviteiten. We zijn heel blij met 

alle hulp van ouders! Zonder hulp zouden veel activiteiten geen doorgang kunnen 

vinden. We hebben uw hulp dus heel hard nodig! 

http://www.freulevanpalladtschool.nl/
http://www.google.nl/imgres?q=ouderavond&hl=nl&gbv=2&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=VJMdSEZ5PoUwJM:&imgrefurl=http://www.kdvheppie.nl/ouderavond_20_september.html&docid=Jox7qfhz3Vp5DM&imgurl=http://www.kdvheppie.nl/media/Ouderavond.jpg&w=325&h=230&ei=gSGxTqj7NsKWOpet1aMC&zoom=1
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7.1.4. Verkeersouders 

Binnen onze school zijn twee ouders actief wat betreft veiligheid en verkeer. Dit 

zijn Mirjam Molenaar en Pim ten Tusscher. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft 

betreffende de veiligheid rondom de school , dan kunt u bij hen terecht. Zij wonen 

naast de school en brengen in principe iedere morgen hun kinderen naar school. 

 

 

7.1.5. Ouderenquête   

Eens in de twee jaar houden wij een ouderenquête. Nadat ouders deze ingevuld 

hebben, spreken we hier intern over, hebben we overleg met de MR en bepalen 

dan welke onderwerpen nader onderzocht moeten worden en met welke 

onderwerpen we aan de slag gaan. 

Deze enquête is in juni 2021 afgenomen. Het resultaat kunt u vinden op de site van 

‘Scholen op de kaart’. Via deze link komt u direct bij de juiste pagina: 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/neerijnen/23246/freule-van-

pallandtschool/tevredenheid/ 

 

7.1.6. Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die 

gebruikt wordt voor allerlei activiteiten die 

georganiseerd worden door school en ouderraad 

samen. Hieronder vallen Sinterklaas, Kerstfeest, 

Verjaardagendag, Pasen, Koningsspelen en 

schoolreis. Voor de schoolreis wordt dus geen 

extra bijdrage gevraagd.  

De vrijwillige bijdrage bedraagt dit jaar € 40,00 

per kind. 

U krijgt daarvoor een oproep van de ouderraad. 

U mag de ouderbijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL39RABO0160086310 

t.n.v. CPOB-FVP-OR. 

  

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/neerijnen/23246/freule-van-pallandtschool/tevredenheid/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/neerijnen/23246/freule-van-pallandtschool/tevredenheid/
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8 Ontwikkeling van ons onderwijs 

8.1. Inspectie 

Het toezicht op het onderwijs wordt, zoals in de Grondwet is verankerd, 

uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs en heeft als doel het bewaken en 

het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs in Nederlandstalige 

onderwijsinstellingen. De Inspectie van het Onderwijs bezoekt onze school 

regelmatig en rapporteert hierover aan onze school en aan het bestuur van CPOB. 

De meest recente resultaten kunt u vinden op de website van de Inspectie: 

www.owinsp.nl. 

8.2. Plannen 

Ter verbetering van het onderwijs schrijven we meerdere plannen. CPOB schrijft 

elke vier jaar een nieuw strategisch beleidsplan. Het beleidsplan 2019-2023 is 

afgerond. In navolging op dit strategisch beleidsplan, schrijft elke school een eigen 

Schoolplan, waarin de koers voor de komende vier jaar beschreven wordt. In dit 

Schoolplan wordt o.a. aangegeven in welke periode de verschillende onderdelen 

een plek krijgen. Om dit op een weloverwogen manier aan te pakken, wordt er op 

deze onderdelen steeds een jaarplan geschreven, waarmee we binnen de school 

aan het werk gaan. Middels een managementrapportage verantwoordt de school 

zich elk half jaar aan het bestuur. 

In het schooljaar 2021-2022 hebben we de volgende plannen: 

• Oriëntatie op een nieuwe methode taal- en spellingsonderwijs. 

• Borging van de nieuwe rekenmethode ‘Wereld in getallen versie 5’ 

• Het behalen van de Groene Vlag van Eco-schools en uitwerking van het 

nieuwe actieplan van het Eco-team. 

• We vervolgen het beleidsplan cultuur;  

We hebben ons ingeschreven voor het programma CMK3 

• Leerlingen worden geoefend in 21e eeuwse vaardigheden en wij ontwikkelen 

daarvoor de juiste leerlijnen; het beleid ‘digitale geletterdheid’ wordt 

teambreed besproken en vastgesteld.  

  

http://www.owinsp.nl/
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9 Resultaten van ons onderwijs 

9.1. Leerlingvolgsysteem 

Het is belangrijk om de ontwikkeling van de leerlingen zorgvuldig te volgen. Om 

dat zo goed mogelijk te doen hanteren wij op school het digitale 

leerlingvolgsysteem van Parnassys. Het leerlingvolgsysteem bestaat uit een 

samenhangend geheel van observaties, toetsen en een registratiesysteem, 

waardoor we systematisch de vorderingen van de leerlingen kunnen volgen.  

Het toetsen gebeurt door de groepsleerkracht of de Intern Begeleider (IB’er).  

Met behulp van de toetsresultaten kunnen we ons onderwijs beter afstemmen op 

de leerlingen.  

We doen ons best om onderwijs op maat te geven binnen de klassenorganisatie.  

De resultaten worden met de IB’er besproken en in het team.  

 

9.2. Cijfers en rapporten 

Rapporten zijn een middel om ouders te informeren over de voortgang van hun kind 

op school. 

Wij geven onze rapporten inhoud, op een positieve en stimulerende manier. Als 

‘leren’ niet echt je talent is, kan een rapport helemaal niet zo leuk zijn om te 

krijgen. Daarom zetten wij geen cijfers maar omschrijvingen in het rapport. 

Bijvoorbeeld: ‘Dit gaat goed’. Daarnaast nemen we ook talentontwikkeling mee in 

het rapport. 

De leerlingen ontvangen twee keer per jaar een rapport: in februari en in juni. Na 

het ontvangen van het rapport worden ouders uitgenodigd voor een 

rapportgesprek. Tijdens het gesprek wordt een terugkoppeling gegeven van de 

ontwikkeling van de leerling op sociaal emotioneel gebied en op cognitief gebied. 

De resultaten van de Cito-toetsen worden hierin meegenomen. In september 

voeren ouders en leerkracht ook nog een afstemmingsgesprek. In dit gesprek mogen 

ouders de leerkracht informeren over hun kind. 

 

Wanneer de leerkracht tussentijds bijzonderheden over een kind te vermelden 

heeft, zal er altijd contact met de ouders worden opgenomen. Ouders kunnen ook 

altijd een tussentijdse afspraak met de leerkracht maken wanneer er vragen zijn of 

er iets besproken moet worden. Wanneer de situatie erom vraagt, spreken ouders 

en leerkracht elke zes weken af om met elkaar in gesprek te gaan. Op die manier 

willen wij graag de lijntjes kort houden.  

9.3. Uitstroom leerlingen groep 8 

Om een indicatie te geven van de resultaten van ons onderwijs geven we een 

beknopt overzicht van de scores van de eindtoets van Cito in groep 8 gedurende de 

laatste drie jaar. Daarnaast staat een overzicht van de uitstroom van leerlingen 

naar het vervolgonderwijs, eveneens van een periode van drie jaar.  
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We willen er nadrukkelijk op wijzen dat deze scores geen beeld geven van 

individuele prestaties van leerlingen en dat zij ook niet dekkend zijn voor het 

totale onderwijsaanbod van onze school. De onderdelen van de eindtoets die 

verwerkt worden in de Cito-scores zijn taal, rekenen en studievaardigheden. De 

scores kunnen variëren van 500 tot 550.  

Vanwege de coronacrisis hebben de leerlingen van groep 8 uit het schooljaar 2019-

2020 geen Cito-eindtoets kunnen maken. De leerlingen zijn geplaatst op basis van 

het leerlingvolgsysteem en het advies van ons als basisschool. 

In 2021 is er gelukkig wel weer een eindtoets afgenomen. 

Hieronder de scores van de laatste schooljaren:  

Jaar Freule van Pallandtschool Landelijk 

2021 535 534,5 

2020 Geen eindtoets i.v.m. coronamaatregelen 

2019 540,0 535,2 

2018 535,6 534,9 

2017 535,7 535,2 

2016 528,6 534,6 

2015 535,3 534,8 

2014 529,9 534,7 

2013 533,2 535,3 

 

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de uitstroomgegevens in de afgelopen 

vier jaar.  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
VWO 1 3  1 

HAVO t/m VWO 1 1  1 

HAVO 4 4 5 2 

VMBO TL t/m HAVO    1 

VMBO KL t/m VMBO TL     

VMBO TL  3   

VMBO BL    1 

VMBO BL, met LWOO   1  

VMBO BL t/m VMBO KL     

VMBO BL t/m VMBO TL, met LWOO     

VMBO GL     

VMBO KL 3 1   
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10 Regeling schooltijden 

10.1. Schooltijden 

 

Schooltijden  

Op onze school hebben we het 5-gelijke-dagen-model. Alle kinderen zijn 5 dagen 

van 08:30-14:00 uur op school. De kinderen van groep 1 hebben extra vrije 

vrijdagen. Die worden vermeld in de jaarkalender en in de nieuwsbrieven. 

  

Gymtijden 

Het gymtijdenrooster vindt u in de jaarkalender. 

10.2. Leerplicht en verlofregeling 

Ieder kind in de leeftijd van 5 tot 16 jaar is vijf dagen per week leerplichtig. In de 

Leerplichtwet staat een aantal omstandigheden vermeld, waarvoor verlof kan 

worden verleend.  

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 1 maand tevoren aan de directeur 

worden voorgelegd, d.m.v. een formulier, dat op school verkrijgbaar is.  

 

Toelichting vakantieverlof  

Vakantieverlof kan en mag alleen verstrekt worden wanneer ouder(s)/verzorger(s) 

tijdens géén enkele schoolvakantie de mogelijkheid hebben om met de kinderen op 

vakantie te gaan. Dit is vrijwel alleen het geval wanneer een bepaald beroep wordt 

uitgeoefend voornamelijk in de agrarische sector of in de horeca.  

Wanneer er een beroep wordt gedaan op ‘de specifieke aard van het beroep’ gaat 

het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in 

bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor 

het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie te nemen. Het moet 

redelijkerwijs voorzien zijn (en/of aangetoond worden) dat een vakantie in de 

schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. 

Het dienstrooster van de werkgever van de ouder(s)/verzorger(s) is geen reden om  

toestemming te verlenen.  

 

De schoolleiding zal in het vervolg om bewijsstukken vragen waar de specifieke 

aard van het beroep duidelijk in staat. Het gaat dan om een gewaarmerkte (niet 

voorbedrukte) verklaring van de werkgever of, als die ouder/verzorger zelfstandige 

is, uit een verklaring. De directeur toetst de inhoud van de bewijzen aan het begrip 

‘de specifieke aard van het beroep’. Een werkgeversverklaring is geen vrijbrief 

voor de directeur om in te stemmen met de verlofaanvraag. Voor een zelfstandige 

geldt, dat hij moet kunnen tonen dat vakantie tijdens de schoolvakanties tot 

onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.  

Deze leidraad is terug te vinden in het verzuimprotocol van de gemeente West 

Betuwe. (dat protocol kunt u op school inzien) 
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Schoolverzuim  

Soms kan een leerling de school niet bezoeken door een 

andere reden dan hier boven vermeld, bijvoorbeeld door 

ziekte. Wilt u dat dan doorgeven, voordat de school 

begint; hetzij telefonisch, hetzij door middel van een 

briefje.  

Wanneer een kind onder schooltijd ziek wordt, mag het 

alleen met toestemming van de ouders naar huis.  

Wanneer ziekteverzuim langer duurt, wordt in overleg 

met de ouders een huiswerkprogramma opgesteld.  

 

Ongeoorloofd schoolverzuim  

Gelukkig is er op onze school tot op heden zelden sprake van schoolverzuim anders 

dan is toegestaan.  

Wanneer ongeoorloofd schoolverzuim geconstateerd wordt, zullen we handelen 

volgens de aanwijzingen van het schoolverzuimprotocol van het Intergemeentelijk 

Orgaan Rivierenland (IOR) dat voor belangstellende ouders/verzorgers op school is 

in te zien.  
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10.3. Vakantierooster en studiedagen in schooljaar 2021-2022 

 

 

 

 

 eerste dag laatste dag 

Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 04-03-2022 

Pasen 15-04-2022 18-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 07-05-2022 

Hemelvaart 26-05-2022 26-05-2022 

Pinksteren 03-06-2022 06-06-2022 

Zomervakantie 11-07-2022 19-08-2022 

 

EXTRA VRIJE DAGEN OF DAGDELEN 

Maandag 20 september 

Vrijdagmiddag   3 december v.a. 12 uur 

Donderdagmiddag 27 januari v.a. 12 uur 

Dinsdag   8 februari 

Woensdagmiddag 23 februari v.a. 12 uur 

Vrijdagmiddag 25 februari v.a. 12 uur 

Maandagmiddag 14 maart v.a. 12 uur 

Vrijdagmiddag 22 april v.a. 12 uur 

Donderdag   9 juni 

Maandagmiddag 27 juni v.a. 12 uur 

Vrijdagmiddag   8 juli v.a. 12 uur 
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11 Praktisch en alfabetisch 

 

Batterijen  

Batterijen die leeg zijn kunnen worden meegenomen naar school. Bij de IB-ruimte 

staat hiervoor een ton. 

 

Bid- en dankdag 

De eerste woensdag in november is het dankdag en de tweede woensdag in maart 

is het biddag. Ook op school vieren we dit. Om 13:15 uur is er een dienst in de 

kerk. Hierbij zijn ook de ouders en andere geïnteresseerden van harte welkom. Het 

is gebruikelijk dat we op deze dag voedingsmiddelen voor Dorcas meenemen. Deze 

kunnen tot en met woensdagochtend ingeleverd worden in de daarvoor bestemde 

dozen. In de nieuwsbrief zal te lezen zijn welke producten ingezameld worden.  

 

Buitenschoolse opvang 

Met ingang van 1 augustus 2007 is een schoolbestuur wettelijk verplicht om, indien 

ouders daar prijs op stellen, buitenschoolse opvang aan te bieden die aansluit op 

de schooltijden. U kunt op school informeren naar de partijen die deze opvang 

verzorgen. 

 

Controle speeltoestellen  

De speeltoestellen op het schoolplein worden jaarlijks gecontroleerd, waarna 

eventuele defecten gerepareerd worden.  

 

Eten en drinken op school 

Gezond eten levert energie voor de benodigde concentratie op school. Als u uw 

kind eten en drinken meegeeft naar school, wilt u er dan iets gezonds meegeven? 

Wij hebben het volgende afgesproken. Wat mag mee naar school? 

Boterham, fruit, gezonde koek: bijv. rijstwafel, melk of sap en andere gezonde 

dingen zoals komkommer, tomaat, enzovoort. 

Wat mag niet mee? Snoep, chocolade, koeken met chocolade of suikerlaagje, cake, 

chips, koolzuurhoudende frisdrank en kauwgom. 

Soms kan er verschil van mening ontstaan over of iets nu wel of niet gezond is of 

wel of geen snoep is. Dit mag de leerkracht beoordelen. Deze kan het kind dan 

vragen om de volgende keer iets anders mee te nemen. 

Het afgelopen schooljaar kregen we weer het gratis Europees groente- en fruit-

programma. Op 31 augustus schrijven we ons als school weer in en hopen dat we 

dit schooljaar weer ingeloot worden. 

Daarnaast willen we als team van de Freule van Pallandtschool een groente- en 

fruitdag invoeren. Sinds het schooljaar 2020-2021 stellen we als regel dat alle 

kinderen op woensdag alleen maar groente en/of fruit mee naar school nemen als 

tussendoortje en/of bij de lunch. Dat betekent dat er dus ook geen gezonde koek 

meegegeven mag worden. 
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Fiets  

Komt uw kind met de fiets, dan is onze afspraak:  

- Afstappen en lopen met de fiets over het plein.  

- Je fiets netjes neerzetten op de daarvoor bestemde plekken.  

 

Foto’s schoolgids en website 

Als u uw kind(eren) opgeeft voor onze school, zullen we u vragen of u bezwaar 

heeft om foto’s van uw kind(eren) op de website of in de schoolgids te plaatsen. 

Uw standpunt blijft de hele schoolperiode gelden, tenzij u een verandering aan 

wilt brengen. Dat kunt u dan kenbaar maken bij de directeur. 

 

Fotograaf  

Elk schooljaar komt de schoolfotograaf op school, meestal in de maanden april of 

mei. Die dag worden individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt. Ook is er 

gelegenheid om foto’s te maken met broertjes en zusjes die niet op school zitten.  

 

Gevonden voorwerpen  

In de gangen staan op twee plaatsen, bij de kapstokken, bakken met gevonden 

voorwerpen. Mocht u iets kwijt zijn, dan kunt u daar kijken. Een keer per jaar 

wordt alles uitgestald, waarna niet opgehaalde spullen naar het goede doel gaan. 

 

Gymkleding 

Wij adviseren u om de kinderen gymschoenen mee te geven en deze alleen te laten 

gebruiken voor in de zaal. Gymmen op blote voeten is niet toegestaan in verband 

met hygiëne. Het dragen van gymkleding is verplicht. Dit kan zijn een gympak of 

korte broek of sportbroek met shirt. We dragen geen sieraden tijdens de gymles. 

 

Hoofdluiscontrole  

De eerste maandag na iedere vakantie wordt direct om 8:30 uur er door ouders 

gecontroleerd of de kinderen hoofdluis hebben. Het is handig als uw kind die dag 

geen vlechtjes of gel in het haar heeft. Wanneer er bij uw kind hoofdluis wordt 

ontdekt, wordt contact met u opgenomen. Zo kunt u uw kind direct behandelen en 

wordt verspreiding voorkomen. De andere kinderen in de groep krijgen dezelfde 

dag een briefje mee, zodat ouders op de hoogte zijn.  

De ouders wordt gevraagd om hun kind goed te controleren en de school direct te 

melden als er hoofdluis is ontdekt.  

 

Ideeën  

Al uw ideeën en opmerkingen kunt u ons doorgeven via info.fvp@cpob.nl. Gewoon 

binnenlopen voor een gesprekje of een afspraak stellen we zeker op prijs. 

 

Kamp 

Groep 7 en 8 gaan aan het einde van een schooljaar altijd samen op kamp. 

Informatie hierover ontvangt u ruim op tijd van de leerkrachten.   

 

mailto:info.fvp@cpob.nl
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Na schooltijd 

Om 14 uur worden de kinderen van de groepen 1 en 2 naar buiten gebracht en kunt 

u ze bij het hek opvangen. De kinderen van de andere groepen komen zelf naar 

buiten. Als de school is afgelopen gaan de kinderen naar huis.  

In school zijn dan alleen de kinderen die wachten op de bus van de BSO en de 

kinderen die klassendienst hebben. 

 

Nieuwsbrief  

Elke laatste vrijdag van de maand ontvangt u van ons een nieuwsbrief via Social 

Schools. Hierin staat actuele en praktische informatie. Ook houden wij u op de 

hoogte van ontwikkelingen op onze school. 

 

Parkeren/Rijrichting  

Wanneer u de kinderen met de auto naar school brengt, kunt u parkeren voor de 

oude school, op de parkeerstrook en op de wegverbreding. U mag op de 

wegverbreding maar kort parkeren. In overleg met de gemeente is besloten om 

tijdens het halen en brengen van de kinderen eenrichtingsverkeer in te stellen. Dit 

is om een onveilige situatie te voorkomen. Wanneer u de kinderen naar school 

brengt, komt u vanuit de richting van Opijnen. Bij het wegrijden gaat u richting 

Waardenburg. Wilt u dit ook doorgeven aan degene die uw kinderen brengt naar of 

ophaalt van school. 

Halen en brengen op de fiets is natuurlijk nog beter. 

 

Schoolfruit 

Dit schooljaar hopen we weer gebruik te kunnen maken van het Europees fruit- en 

groenteaanbod. In de ochtendpauze zal dit uitgedeeld worden aan de leerlingen.  

 

Schoolverzuim 

Het kan zijn dat uw zoon/dochter wegens ziekte of andere omstandigheden 

onverwacht niet op school aanwezig kan zijn. Laat u het ons dan zo snel mogelijk 

weten, graag voor schooltijd. Een kind is vanaf het vijfde jaar leerplichtig. Als 

gevolg hiervan zijn ouders wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat hun kind 

daadwerkelijk een school bezoekt. De directeur kan verlof geven wanneer er 

sprake is van 'gewichtige omstandigheden’ (verhuizing, huwelijk, jubileum, 

begrafenis, enzovoort). Het houden van een vakantie buiten de vastgestelde 

schoolvakanties of het verlengen van een schoolvakantie is wettelijk verboden. 

Alleen in zeer bijzondere situaties is het mogelijk om hiervoor verlof 

aan te vragen. Dit dient dan schriftelijk te gebeuren. Het formulier hiervoor is bij 

de directeur verkrijgbaar. Wanneer er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim 

wordt dit gemeld. De leerplichtambtenaar zal hiervan dan een proces verbaal 

opmaken. 
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Social Schools 

Onderling contact vinden wij van groot belang. Wij vinden goede informatie 

richting de ouders en overlegmogelijkheden tussen de ouders en school dan ook 

belangrijk. Naast deze schoolgids ontvangt u elke laatste vrijdag van de maand een 

nieuwsbrief, waarin u kunt lezen waar de leerlingen de komende periode mee aan 

de slag gaan of zijn geweest.  

Via Social Schools houden we u op de hoogte van actuele informatie over de groep 

van uw kind(eren) of over de school in algemene zin. 

Trakteren  

De jarige mag de kinderen en leerkracht van de eigen groep 

trakteren. Het voedingscentrum geeft als richtlijn om traktaties 

klein te houden en niet al te calorierijk. Dus liever geen snoep, 

maar wellicht iets gezonds. Daarna mag de jarige met een vriendje 

of vriendinnetje de klassen rond om de andere leerkrachten te 

trakteren en iets op de kaart te laten schrijven.  

 

Vakantie 

De data staan in deze schoolgids, de jaarkalender en in de nieuwsbrief vermeld. 

 

Verwijdering en schorsing 

Hiervoor verwijzen we u naar het pestprotocol Kanjertraining dat wij in school 

hanteren. Dit is te vinden op de website bij ‘downloads’.  

 

Verzekering  

Het schoolbestuur heeft een collectieve verzekering afgesloten. In bepaalde 

gevallen kan deze een schade dekken bij een manco in uw verzekeringspakket.  

 

Voor schooltijd 

Om 8:15 uur komen de teamleden naar buiten. De kinderen zijn dan welkom op het 

plein. De kleuters worden door de ouders naar binnen gebracht, de andere 

kinderen kunnen spelen tot om 8:25 uur de bel gaat. Zij gaan dan in de rij staan en 

gaan met hun leerkracht naar binnen. Om 8:30 uur starten we met de lessen. 

Het moment voor schooltijd is geschikt om een korte opmerking of mededeling aan 

de leerkracht te doen. Voor andere zaken die u wilt bespreken, vragen we u om 

een afspraak met de leerkracht te maken. Na schooltijd is er meer tijd en rust. 

Voor groep 1/2 geldt nog het volgende: de eerste week helpen de ouders de 

kinderen met het ophangen van de jas en brengen ze de kinderen naar de klas. Om 

de zelfstandigheid van kinderen te bevorderen, gaan de kinderen na de eerste 

week zelfstandig naar de klas. De ouders brengen hen dan dus tot de deur van de 

klas. 

Om een belangrijke, persoonlijke mededeling door te geven kunnen ouders altijd 

naar binnen lopen. In de gang ligt een schrift waarin u ”boodschappen” kunt 

schrijven. Als u even in de klas wilt kijken, mag dit uiteraard na schooltijd. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=verjaardag&hl=nl&gbv=2&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=u6povQBj0lgALM:&imgrefurl=http://www.nanababy.eu/index.php?cPath%3D76_92&docid=1qPi0YLdkLsnFM&imgurl=http://www.nanababy.eu/images/verjaardag13.jpg&w=400&h=364&ei=xCCxTo-7No2SOvGt2J4C&zoom=1
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Website  

Op onze website: www.freulevanpallandtschool.nl kunt u nog meer informatie over 

onze school vinden. 

 

Zendingsgeld  

Iedere maandagmorgen mogen de kinderen zendingsgeld meenemen. Jaarlijks 

wordt er een project gekozen waar dit geld aan gedoneerd wordt. 

U leest in de nieuwsbrieven welk doel we dit schooljaar steunen. 

  

http://www.freulevanpallandtschool.nl/
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Namen en adressen 

Bestuur 

Postadres: Stichting CPOB  

Postbus 67 

4000 AD Tiel 

Bezoekadres: Grotebrugse Grintweg 52 

4005 AJ Tiel 

Telefoon:  (0344) 61 71 22 

E-mail:  info@cpob.nl 

Website:  www.cpob.nl  

 

E-mailadressen teamleden 

School    info.fvp@cpob.nl 

Meester Anton  a.tins@cpob.nl 

Juf Artie   a.dekock@cpob.nl 

Juf Carla   c.reijnen@cpob.nl 

Juf Coriene   c.hakkert@cpob.nl 

Juf Els    els.dejong@cpob.nl 

Juf Eva   e.vandriel@cpob.nl 

Juf Gilia   g.vanhelden@cpob.nl 

Juf Marjolein   m.hakkert@cpob.nl 

Juf Kimberley  k.vansetten@cpob.nl 

 

Vertrouwenspersonen  

School contactpersoon: 

Marjolein Hakkert, tel.nr. 0418-652156 (aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag)  

CPOB:  

Secretariaat van de Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Zuid 088-1447330 

 

Klachtencommissie primair onderwijs 

Postadres: Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

Telefoon:   070-3861697 

Email:   info@kringenrechtspraak.org   

Website:   www.gcbo.nl 

Inspectie van het onderwijs 

Telefoon: 0800-8051  

E-mail: info@owinsp.nl   

Website:  www.onderwijsinspectie.nl   

mailto:info@cpob.nl
http://www.cpob.nl/
mailto:info.fvp@cpob.nl
mailto:a.tins@cpob.nl
mailto:a.dekock@cpob.nl
mailto:c.reijnen@cpob.nl
mailto:c.hakkert@cpob.nl
mailto:els.dejong@cpob.nl
mailto:e.vandriel@cpob.nl
mailto:g.vanhelden@cpob.nl
mailto:m.hakkert@cpob.nl
mailto:k.vansetten@cpob.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.gcbo.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Jeugdarts 

De jeugdarts op onze school is Margriet Verstegen.  

Telefoon:   06-53296517 

E-mail:   mverstegen@ggdgelderlandzuid.nl  

GGD Gelderland-Zuid 

Postadres:  Postbus 1120 

   6501 BC Nijmegen 

 

Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2 

   4001 WG Tiel 

    

Telefoon:   024-3297297 

E-mail:   info@ggdgelderlandzuid.nl 

Website:   www.ggdgelderlandzuid.nl 

Logopediste  

De logopediste op onze school is Ineke Wetterauw.  

E-mail: iwetterauw@ggdgelderlandzuid.nl 

Verkeersouders  

Op dit moment hebben we geen verkeersouders. Aanmeldingen zijn van harte 

welkom.  

Buitenschoolse opvang 

Kinderopvang Rivierenland 

Gerdina's Hof 15 

4191 MX Geldermalsen 

 

Telefoon: 0345-571459 

Website: www.krbv.nl  

Chapeau Kinderwerk 

Stoepstraat 22 

4184 CH Opijnen   

info@chapeaukinderwerk.nl 

www.chapeaukinderwerk.nl 

 

  

mailto:mverstegen@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:info@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
mailto:iwetterauw@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.krbv.nl/
mailto:info@chapeaukinderwerk.nl
http://www.chapeaukinderwerk.nl/
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Gebruikte afkortingen 

 

AVI   Analyse van Individualiseringsvormen  

BAPO   Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen  

 

BePO  Betuws Passend Onderwijs 

BHV   Bedrijfs Hulpverlening  

BJZ   Bureau Jeugdzorg  

CITO   Centraal Instituut voor Toetsonderzoek  

CJG   Centrum Jeugd en Gezin  

CPOB  Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard 

DMT   Drieminutentoets  

GGD  Gemeentelijke gezondheidsdienst 

GMR   Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

IB’er  Interne Begeleider (leerkracht die met de eindverantwoording voor de 

leerlingondersteuning belast is)  

ICT   Informatie Communicatie Technologie  

LVS  Leerlingvolgsysteem 

LWOO  Leerweg Ondersteunend Onderwijs  

MR   Medezeggenschapsraad  

OR   Ouderraad 

POVO   Onderwijsoverleg Primair en Voortgezet Onderwijs  

REC   Regionaal Expertise Centrum  

RT   Remedial Teaching (hulp aan leerlingen met extra onderwijs- 

  behoeften) 

SO   Speciaal Onderwijs  

TL   Theoretische Leerweg (= vroegere MAVO)  

VO  Voortgezet Onderwijs 


