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Hallo lezer!

Het team van de Alfons Ariens

Met trots presenteren wij u onze schoolgids. 

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al kinderen bij ons op 
school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. Deze 
gids geeft u praktische en inhoudelijke informatie over de Alfons 
Ariëns. 

Naast deze schoolgids zijn de jaarkalender, de Weekinfo en Parro 
(communicatie-app voor ouders) essentiële kanalen om volledig op 
de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op de Alfons Ariëns. Op 
de jaarkalender vindt u vooral informatie over vakanties, studiedagen, 
activiteiten en wanneer er bijvoorbeeld ouder-kindgesprekken plaats-
vinden. 
De jaarkalender en actuele informatie kunt u terugvinden op 
de website (www.alfonsariens.nl). 

De medezeggenschapsraad heeft kennisgenomen van de inhoud van 
de schoolgids en hiermee formeel ingestemd. Daarnaast wordt een 
exemplaar aangeboden aan ons bestuur, Scholengroep Katholiek 
Onderwijs, en aan de onderwijsinspectie.

We hopen dat we u met deze gids een goed en reëel beeld van onze 
school geven en dat u deze schoolgids met plezier en interesse zult 
lezen. U bent uiteraard altijd van harte welkom met uw vragen en 
opmerkingen. De deur staat voor u open, we maken graag tijd voor u. 
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Achtergrond van de school

1.2 Locatie en korte geschiedenis van de school
Op de locatie van Het Baken aan de Vollenhovemeen stond in 1975 
een noodgebouw waar de lagere school De Albatros startte. De 
kleuters gingen naar kleuterschool De Kajuit. Veel namen in de wijk 
Stadsweiden hebben te maken met de oude zeevaart. 

1.1 Wie was Alfons Ariëns
Alfons Ariëns (1860-1928), de man naar wie onze school is genoemd, 
heette eigenlijk Alphonse Marie Auguste Joseph Ariëns. Hij was een 
Nederlandse priester die een grote rol speelde in de Rooms-
Katholieke arbeidersbeweging. Hij heeft onder andere veel betekend 
voor boerenknechten en gemeentearbeiders in de Achterhoek. 
Hoewel Ariëns’ activisme ook wel als overdreven werd ervaren, werd 
zijn werk later openlijk geprezen door de Utrechtse aartsbisschop 
Henricus van de Wetering. 



In 1980 verhuisden De Albatros en De Kajuit naar de huidige locatie 
aan de Kamillemeen (in die tijd het IJsselmeerpad). De voorzitter van 
het stichtingsbestuur vond de naam van de school echter niet 
katholiek genoeg en veranderde de naam in Alfons Ariëns. 

Het basisonderwijs in Nederland is ontstaan in 1985 toen de lagere 
school en de kleuterschool werden samengevoegd tot de basisschool. 
Vanaf dat moment zijn er heel wat kinderen die les hebben gekregen 
op KBS Alfons Ariëns in Harderwijk. 
Aan het eind van de vorige eeuw begon de school te groeien en 
pasten al snel niet alle groepen meer in het gebouw aan het 
IJsselmeerpad. 
We hebben gebruik gemaakt van lokalen in de Fontanus, De Driemas-
ter, De Bogen in Drielanden en een aantal jaar heeft de hele  boven-
bouw gebruik gemaakt van het gebouw aan de Vollenhovemeen. In 
2012 is de bovenbouw verhuisd naar het Klaproospad. Alle groepen 
zijn nu gehuisvest onder één dak omringd door prachtige pleinen en 

veel groen. 
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1.3 Scholengroep Katholiek Onderwijs, 
ontwerpers van onderwijs
De Alfons Ariëns maakt deel uit van de Scholengroep Katholiek 
Onderwijs (SKO). De SKO telt 28 basisscholen, verspreid over Flevo-
land en de Veluwe. Deze scholen hebben ieder hun eigen onderwijs-
kundige identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een katholieke 
levensbeschouwing.
Alle scholen staan voor eigentijds kwaliteitsonderwijs met oog voor de 
leerbehoeften van kinderen. De scholen ontwerpen een veilig peda-
gogisch en uitdagend didactisch klimaat waarin kinderen de ruimte 
krijgen om zich te ontwikkelen en echt te kunnen leren.

Het College van Bestuur (CvB) is het dagelijks bestuur van de SKO. 
De leden van het CvB zijn benoemd door de Raad van Toezicht. 
Het CvB is verantwoordelijk voor het waarborgen van de onderwijs-
kwaliteit, het strategisch positioneren van de organisatie, het perso-
neelsbeleid, goed werkgeverschap, het financieel en materieel beleid, 
beheer, de bedrijfsvoering en de verbinding met de interne- en 
externe stakeholders. Het CvB wordt ondersteund door de staf en bij 
de totstandkoming en uitvoering van het beleid geadviseerd door het 
directieberaad.Het CvB bestaat uit Koen Oosterbaan (voorzitter) en 

Maaike Huisman. 

1.4 Katholiek onderwijs
We zijn een katholieke school en geven eigentijds vorm aan de over-

dracht van de waarden en normen die in de christelijke traditie al 
eeuwenlang richtinggevend zijn. Christelijke naastenliefde en solidari-
teit met kansarmen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid. We hou-
den rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren dat die 
verschillen er zijn. Vanuit het katholieke geloof leren we de kinderen 
zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. 
We willen een school zijn waar het leren, het op een goede manier 
met elkaar omgaan, het vieren en het beleven van plezier goed 
samengaan. Bij dit alles gaan we er vanuit dat de school een gemeen-
schap is die niet alleen bestaat uit leerlingen en leerkrachten. Ook 
ondersteunend personeel, ouders, stagiaires en andere betrokke-
nen maken deel uit van die gemeenschap. De katholieke grondslag 
sluit niet uit dat de school ook bezocht wordt door kinderen die niet 
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katholiek zijn. Wel dienen de ouders bij inschrijving aan te geven dat 
ze de katholieke uitgangspunten respecteren. Door het ondertekenen 
van het inschrijfformulier wordt dit vastgelegd. Uiteraard worden de 
feestdagen van andere godsdiensten ook gerespecteerd en wordt 
hier aandacht aan besteed op school.  

Er werken ook niet-katholieke leerkrachten bij ons op school. Zij 
onderschrijven de algemeen christelijke uitgangspunten en leven die 
voor. 

1.5 Visie van de Alfons Ariëns
De Alfons Ariëns is een school in beweging, waar een ieder de kans 
krijgt om zijn of haar eigen talenten te ontwikkelen. Dit doen wij door 
het aanbieden van uitdagend en betekenisvol onderwijs. 

Uitgangspunt van onze school is dat een kind met plezier naar school 
gaat en zich gewaardeerd voelt. Dat is de basis van waaruit wij wer-
ken. We willen kinderen een veilige plek geven en alle ondersteuning 
die ze nodig hebben bij hun ontwikkeling. U mag dan ook van ons 
verwachten dat we streven naar een positief onderwijskundig klimaat. 

We vinden het belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen hebben, dat ze 
weten waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen en dat ze deze 
grenzen op blijven zoeken. 

De ontwikkeling van de school staat niet stil. Steeds zijn we er op 
gericht ons onderwijs te verbeteren. Ons streven is het bieden van 
onderwijs op maat. Belangrijke werkvormen hierbij zijn het zelfstandig 
werken en het gedifferentieerd en 
coöperatief leren. 

We zijn ons ervan bewust dat zonder belangstelling en hulp van ou-
ders de school er heel anders uit zou zien. We zijn blij dat we met 
ouders een goed contact hebben en fijn kunnen samenwerken. Im-
mers, opvoeding en onderwijs dient een wisselwerking te zijn tussen 
ouders en school. 
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Het onderwijsaanbod
Gemiddeld zit een kind acht jaar op de basisschool. In die acht jaar 
vindt een belangrijk deel van de ontwikkeling plaats. 
Als basisschool hebben wij veel mogelijkheden om het kind bij die 
ontwikkeling zo goed mogelijk te begeleiden.
Wij willen bereiken dat ieder kind via een (ononderbroken) leer- en 
ontwikkelingsproces die kennis en vaardigheden kan verwerven 
die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend 
mens te worden in een multiculturele samenleving. Dat gaat het 
best in een omgeving waar kinderen zich thuis voelen. 

Er is nogal wat veranderd sinds u en wij naar de basisschool 
gingen: andere materialen, andere werkwijzen en misschien ook 
wel een andere benadering. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe 
ons onderwijsaanbod eruitziet. 

2.1 Basisvaardigheden in de onderbouw
In de groepen 1 en 2 doen kinderen veel ervaring op door het spelen 
van rollenspellen in verschillende hoeken, het werken met bouw- en 
constructiemateriaal en het spelen met spelmateriaal. Al spelend en 
werkend leren ze rekening te houden met elkaar en samen te 
werken. In deze groepen werken wij, indien mogelijk, met heterogene 
leeftijdsgroepen. Dat wil zeggen dat binnen één groep kinderen van 
verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Wij vinden het belangrijk dat 

kinderen van elkaar kunnen leren. Kinderen kunnen meedoen met 
activiteiten die vragen om samenwerking en krijgen op die manier 
veel meer stimulansen en uitdagingen dan wanneer ze met kinderen 
van ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau bij elkaar zitten. In de 
groepen 1 en 2 werken wij thematisch. Thema’s zijn bij uitstek geschikt 



om de link te leggen naar de samenleving. Aan de hand van het geko-
zen thema wordt samen met de kinderen een woordweb ingevuld. De 
kinderen vertellen wat hun associaties zijn bij het thema. Vervolgens 
zorgt de leerkracht voor een beredeneerd leerstofaanbod. Dit kan 
worden aangevuld met ideeën of activiteiten die door de kinderen 
bedacht zijn en die binnen het thema passen. Door kinderen actief bij 
de voorbereiding en invulling van een thema te betrekken, weet de 
leerkracht waar de belangstelling van de kinderen ligt en is de betrok-

kenheid van de kinderen groot. 

2.2 Basisvaardigheden in de midden- en bovenbouw
Vanaf groep 3 werkt de school als dat mogelijk is met een leerstof
jaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd 
bij elkaar in de klas zitten. Zij krijgen in principe dezelfde basisstof 
aangeboden. De ontwikkeling van kinderen verloopt echter niet voor 
alle kinderen op dezelfde manier. Daarom vinden we het ook be-
langrijk om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de individuele 
ontwikkeling van elk kind afzonderlijk. Om een optimaal leer-



rendement te behalen maken we afwisselend gebruik van vormen van 
zelfstandig werken, waarbij er gedifferentieerd wordt, en coöperatief 
leren, het leren van en met elkaar. 
Bij het zelfstandig werken is het van belang dat kinderen altijd eerst 
zelf proberen een oplossing te vinden voor een probleem waar ze 
tegenaan lopen. De leerkracht is niet meer op ieder moment voor alle 
leerlingen beschikbaar. Tijdens het zelfstandig werken krijgen steeds 
andere kinderen individueel of in kleine groepjes uitleg aan de instruc-
tietafel. Het leren omgaan met uitgestelde aandacht van de leerkracht 
vergt de nodige extra inzet van de leerlingen en de leerkrachten. In 
alle groepen zijn afspraken gemaakt over de ‘spelregels’ van het zelf-
standig werken. In principe zijn die regels in de hele school hetzelfde. 
In de midden- en bovenbouw is er veel aandacht voor de basisvaar-
digheden: lezen, schrijven, taal en rekenen. Vakken als verkeer, 
natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis worden veelal in 
thema’s aangeboden. De manier van werken is bij deze vakgebieden 
op elkaar afgestemd. Zo leren de kinderen te onderzoeken, 
experimenteren, oplossingen te bedenken en conclusies te trekken.   

2.3 Leesonderwijs
In de groepen 1 en 2 wordt het leesonderwijs al gestart. Daar wordt 
heel veel voorgelezen en er wordt aandacht besteed aan het leren van 
letters en klanken. Kinderen lezen kleine woordjes en maken woordjes 
met letterstempels of letters uit de letterdoos. In groep 3 komt het 
leesproces echt op gang. 
We gebruiken de methode veilig leren lezen. 
Lezen leuk vinden is erg belangrijk. Wanneer een kind lezen leuk vindt, 
gaat het ook méér lezen. Leesonderwijs krijgt veel aandacht bij ons op 
school. Lezen wordt op verschillende manier gestimuleerd. Zo nemen 
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we sinds schooljaar 2018-2019 deel aan het project Bibliotheek op 
school. Bibliotheek op School is een educatieve aanpak waarin we als 
school met Bibliotheek Noordwest Veluwe structureel samenwerken 
aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Een belang-
rijk doel is het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om 
meer te lezen, op school én thuis. Door deze samenwerking blijft ook 
de boekencollectie op de school actueel. Ook nemen we deel aan 
landelijke leesbevorderende activiteiten. Denk aan de Kinderboeken-
week, waarin ieder jaar een ander thema centraal staat, de voorlees-
wedstrijd voor de groepen 5 t/m 8 of het voorleesontbijt. 

2.4 Levensbeschouwelijk onderwijs
Wij zijn een katholieke school en proberen daar in ons onderwijs invul-
ling aan te geven. 
Voor onze lessen levensbeschouwelijk onderwijs maken we gebruik 
van de methode Hemel en Aarde. Hemel en Aarde is een eigentijdse 
methode godsdienst/levensbeschouwing die sprankelend, verrassend 
en inspirerend is voor kinderen en leerkrachten.
Er is zoveel te ontdekken op het gebied van zingeving. Hemel en Aar-
de wil kinderen op een speelse manier openingen en handreikingen 
bieden om levensvragen te stellen en samen persoonlijke antwoorden 
te vinden. De lessen uit Hemel en Aarde dragen op een creatieve 
manier bij aan de religieuze ontwikkeling van kinderen. In de lessen 
nodigen we de kinderen uit voor een ontdekkingstocht waarin ver-
wondering, verbeelding en verbinding centraal staan. 
Wekelijks branden we in alle groepen drie kaarsen. Tijdens een kring-
gesprek wordt besproken waar de kaarsen symbool voor staan. Dit 
kan zijn voor iemand in de directe omgeving die ziek is of als er ie-
mand is overleden. Er kan ook een kaars branden voor iets wat er in 
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Nederland of in de wereld speelt, waar we met elkaar bij stil willen 
staan. In alle groepen wordt er ook regelmatig een verhaal voorgele-
zen uit de bijbel.  
Vieringen en projecten
In de loop van het jaar staan wij stil bij belangrijke christelijke feesten 
en tradities: advent, Kerstmis, de periode voor Pasen (40 dagentijd), 
het paasfeest, Hemelvaart en het pinksterfeest. Met de kinderen staan 
we, vaak tijdens vieringen, stil bij de betekenis van deze feesten en 
zoeken we een relatie met het alledaagse leven. Deze vieringen orga-
niseren we vaak in de school, maar soms ook in de wijk. 

2.5 Burgerschap
In ons onderwijs werken wij dagelijks aan de wettelijke verplichting 
om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Het gaat 
hierbij om de bevordering van basiswaarden, kennis, houdingen en 
vaardigheden die nodig zijn voor deelname aan onze democratische 
rechtstaat. Onze maatschappij is zeer divers. De verschillen zijn groot. 
Wij willen kinderen met ons onderwijs voorbereiden op de taken 
en rollen die ze nu en in de toekomst in de maatschappij vervullen. 

Om goed te kunnen functioneren moet aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. Kinderen dienen hiervoor kennis te ontwikkelen over 
en inzicht te verwerven in belangrijke algemeen aanvaarde normen en 
waarden en te weten hoe daarnaar te handelen. 
Als school richten we ons op de samenleving als geheel en op de 
directe leefomgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen met 
diverse culturen en achtergronden met elkaar kennismaken en leren 
samenwerken. Met de gemengde leerlingpopulatie die wij hebben, 
krijgen ze daar veel gelegenheid toe. 
Als school besteden we actief aandacht aan:
Democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democrati-
sche principes;
Participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan 
zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten;
Identiteit: er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wie is die ander’
Actief burgerschap is een belangrijk leerstofonderdeel van De Kan-
jertraining, de methode sociaal-emotionele ontwikkeling die wij op 
school gebruiken. Het hierboven genoemde hebben we vastgelegd in 

het document Burgerschap.
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2.6 Sociaal-emotionele vorming
Op onze school werken we met de Kanjertraining. Doel van de Kan-
jertraining is het vergroten van de sociale vaardigheden van kinderen, 
bewustwording van eigen gedrag en conflictbeheersing. De kinde-
ren wordt geleerd positief over zichzelf en de ander te denken. Het 
is een training met een heldere aanpak die zeer goed aansluit bij de 
doelstellingen van ons onderwijs en de belevingswereld van het kind. 

Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de 

gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klas
genoten en indien nodig van de leerkrachten.

Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:
1. We vertrouwen elkaar.
2. We helpen elkaar.
3.   Niemand speelt de baas.
4.  Niemand lacht uit.
5.  Niemand doet zielig.

Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het 
bewust worden van vier manieren van reageren. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier types:

Pestvogelgedrag (zwarte pet) Uitdager, bazig, hork en pester. De 
pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.

Aapgedrag (rode pet) Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller en mal-
loot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over 
een ander.

Konijngedrag (gele pet) Te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het 
konijn denkt niet goed over zichzelf maar wel goed over een ander.

Tijgergedrag (witte pet) Zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen en 
aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed over zichzelf en de 
ander.

Alle leerkrachten van de Alfons Ariëns zijn opgeleid en bekwaam om 
de Kanjertraining te mogen geven. Sinds 2010 mogen wij ons een 
officiële Kanjerschool noemen. 
Kijk voor meer informatie op de website van de Kanjertraining
www.kanjertraining.nl 
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2.7 21e-eeuwse vaardigheden
21e-eeuwse vaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn om goed 
je weg te kunnen vinden in de complexe wereld waarin wij leven.  
Onze kinderen leren in de 21e eeuw. Een tijd waarin door de maat-
schappij andere vaardigheden als belangrijk worden gezien, dan 20 
of 30 jaar terug. De wereld verandert in een snel tempo. Duidelijk is 
dat bij het leren in de 21e-eeuw, naast rekenen en taal, vaardigheden 
als samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend 
denken, ICT geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden erg be-
langrijk zijn. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het onderwijs. Bepaald 
moet worden hoe het onderwijs het best kan inspelen op de snelle 
veranderingen in de maatschappij. De rol van de leerkracht zal verder 
veranderen en veel verder gaan dan het overdragen van kennis alleen. 
Daarom vinden wij als school de integratie van deze vaardigheden 
en ICT een belangrijk aspect van ons onderwijsaanbod. Steeds meer 
wordt ICT een middel en geen doel. Veel van de 21e-eeuwse vaardig-
heden komen al terug in de visie op ons onderwijs. Denk vooral aan 
samenwerken, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden. 
Ons team blijft zich ontwikkelen en bekwamen om deze 21e-eeuwse 
vaardigheden op de juiste manier in te zetten in ons onderwijs. 

2.8 ICT-onderwijs en mediawijsheid
Het is belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op een sterk 
gedigitaliseerde wereld. Het lijkt soms dat jonge kinderen al veel kun-
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nen op een computer. Dit zijn echter niet altijd de essentiële vaardig-
heden. De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan snel en het aanbod is 
divers. De Alfons Ariëns streeft er naar het aanbod actueel te houden 
en mee te gaan in deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door de kinde-
ren te leren verstandig om te gaan met nieuwe media, te onderschei-
den wat betrouwbaar is en wat niet en het zoeken en analyseren van 
informatie. Alle kinderen hebben toegang tot computers, laptops of 
tablets en de digitale schoolborden. 

2.9 Engels
We willen onze leerlingen zo jong mogelijk bekend maken met de 
Engelse taal omdat kinderen op jonge leeftijd zeer taalgevoelig zijn en 
gemakkelijk een nieuwe taal leren. We willen ze al jong voorbereiden 
op de internationale samenleving waarin ze opgroeien en waarvan ze 
deel uit maken. Wij maken in alle groepen gebruik van de methode 
‘Take it easy’, waarmee kinderen door middel van een native speaker 

het Engels interactief leren.

2.10 Huiswerk
In de bovenbouwgroepen krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. 
Op het voortgezet onderwijs werken leerlingen ongeveer 30 procent 
van de onderwijstijd thuis. Op het basisonderwijs ligt dit percentage 
veel lager, maar we vinden het wel belangrijk om de kinderen goed 
voor te bereiden op wat hen op het voortgezet onderwijs te wachten 
staat.Het huiswerk moet uiteraard een duidelijk doel hebben; we ge-
ven huiswerk om een nieuw onderwerp te introduceren of om kennis 
te oefenen. De doelen moeten ook reëel zijn: het moet niet te moeilijk 
zijn en niet teveel, zodat de kinderen het in principe zelfstandig kun-
nen maken en het af kunnen krijgen. Maar het moet de kinderen wel 
voldoende uitdagen.De kinderen krijgen op vaste momenten huiswerk 
mee voor de vakgebieden spelling, taal, rekenen, studievaardigheden 
en Engels. Maar ook opdrachten, zoals het maken van een werkstuk 
of het leren van een toets worden (deels) thuis uitgevoerd of voorbe-
reid. In groep 8 besteden we ook veel aandacht aan het gebruik van 
een agenda. We leren kinderen wat een agenda is, hoe zij een agenda 
moeten gebruiken en hoe zij hun bezigheden en huiswerk kunnen 
plannen.



20

2.11 Bewegingsonderwijs
Kinderen bewegen veel en graag. Het in stand houden van die actieve 
leefstijl is een belangrijke doelstelling van het bewegingsonderwijs. 
Om dat doel te bereiken leren kinderen in ons  bewegingsonderwijs 
deel te nemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten. Zo 
bouwen ze een ruim bewegingsrepertoire op. Dat repertoire omvat 
motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden. Kinderen ma-
ken kennis met de hoofdbeginselen van bewegings- en spelvormen. 
Veel bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk onderno-
men. Hierdoor leren de kinderen van te voren af te spreken wat de 
regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort 
daarbij elkaar helpen, op elkaars veiligheid letten, elkaars mogelijkhe-
den en beperkingen respecteren en de eigen mogelijkheden verken-
nen. Het is een kenmerk van ‘bewegen’ dat er plezier aan te beleven 
valt. Dat plezier is van groot belang voor de motivatie om ook op 
latere leeftijd actief te blijven. 
Voor alle kinderen is er bewegingsonderwijs in de sporthal 
en/of speelzaal die deel uitmaken van onze schoolgebouwen. De les-
sen worden verzorgd door een vakleerkracht. Vaak gebeurt dit samen 
met studenten die de opleiding Sport en Bewegen volgen of  van 
de Leraren Opleiding Lichamelijke Opvoeding. In verband met het 
schoolzwemmen worden de lessen bewegingsonderwijs in de groe-

pen 5 en 6 om de week afgewisseld met een zwemles.

2.12 Zwemmen
Voor de kinderen uit groep 5 en 6 is er schoolzwemmen in 
het zwembad ‘De Sypel’ aan de Parkweg. De zwemlessen worden 
beschouwd als lessen bewegingsonderwijs en zijn verplicht. Het pri-
maire doel van de schoolzwemlessen is de zwemtechniek aanscherpen 
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en het uithoudingsvermogen vergroten. We adviseren ouders om kin-
deren eerder zwemlessen te laten volgen.  De kinderen worden met 
de bus naar het zwembad gebracht. De gemeente betaalt het vervoer.

2.13 Verrijkingsklas
Een aantal leerlingen beheerst de basisstof dusdanig snel en gemak-
kelijk dat niet alle oefen- en herhalingsstof aangeboden hoeft te wor-
den. Voor deze leerlingen hebben wij een eigen traject: in de eigen 
groep wordt de reguliere lesstof compact aangeboden en krijgen zij 
verrijkende opdrachten. Compacten houdt in dat de leerlingen wel 
meedoen met de uitleg van nieuwe stof, maar dit minder vaak oe-
fenen dan de andere leerlingen. De tijd die door compacten van de 
lesstof overblijft, gebruiken zij voor verrijkende opdrachten. Wanneer 
blijkt dat leerlingen door hun (hoog)begaafdheid meer nodig hebben 
dan wat er aan verrijkingsopdrachten binnen de groep geboden kan 
worden, worden zij aangemeld voor de interne verrijkingsklas. In de 
verrijkingsklas wordt een paar uur per week gewerkt aan lesstof die 
tegemoet komt aan de behoeften van  (hoog)begaafde leerlingen. 
De leerlingen zitten samen met gelijkgestemden en werken aan de 
randvoorwaarden van leren, zoals oplossings-, organisatie-, doorzet-
tingsvermogen en oefenbereidheid.

2.14 Bridgelessen groep 6 t/m 8
Voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 die graag spelletjes spelen en uitge-
daagd willen worden, bieden wij bridgelessen aan onder schooltijd. 
Bridge is een kaartspel en kan gezien worden als een grote puzzel: je 
moet goed nadenken, je concentreren, vooruit denken en samenwer-
ken. 
De bridgelessen worden verzorgd door een bridgedocent en een 
aantal enthousiaste vrijwilligers. De leerlingen leren eerst de basisprin-
cipes van het spel zodat ze snel kunnen beginnen met spelen. Over 
het algemeen hebben de leerlingen na een jaar inzicht in de diverse 
speeltechnieken. In het tweede jaar leren ze de basis van het bieden. 
Bieden is nodig voor het tot stand komen van het spel. Daarnaast 
blijven ze ook de speeltechnieken oefenen.
Regelmatig worden er interne en externe toernooien georganiseerd 
voor de leerlingen om het nog spannender te maken. 
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3.1 Het schoolteam
Op onze school werken we met een enthousiast en gemotiveerd team 
van ongeveer 30 medewerkers. Het team bestaat uit het manage-
mentteam, bouwcoördinatoren, groepsleerkrachten, intern begelei-
ders, vakdocenten, vakspecialisten, een ICT’er, invallers en vrijwilligers. 
Daarnaast wordt ons team geregeld aangevuld met deskundigen en 
stagiaires. 

Op onze website vindt u de laatste samenstelling van het team en hoe 
de bezetting van de groepen is. 

3.2 WPO’ers en stagiaires 
Verschillende studenten doen bij ons op school praktijkervaring op. 
Bijvoorbeeld studenten die een opleiding volgen tot leerkracht basis-
onderwijs aan de Katholieke Pabo in Zwolle (KPZ) of tot onderwijsas-
sistent op MBO Landstede. Er zijn groepen die daarom een stagiair 
in de klas hebben, die onder begeleiding van de groepsleerkracht, 
groeps- en individuele lessen geeft. 

De school biedt ook plaats aan werkplek opleidingsstudenten (WPO). 
Dit zijn studenten die in het vierde jaar van de Pabo zitten. Deze 
studenten hebben het grootste deel van de opleiding achter de rug 
en kunnen met begeleiding van de groepsleerkracht al zelfstandig 
lesgeven aan een groep. Zij werken gedurende een jaar, twee dagen 
per week in een groep. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de vaste 
leerkracht van de groep en het managementteam. 

Het team van de Alfons Ariens



Stageleergroep
De studenten van de KPZ maken deel uit van een stageleergroep. 
Deze werkgroep staat onder leiding van de opleider in de school. De 
opleider in de school is gespecialiseerd in het begeleiden van studen-
ten. Tijdens bijeenkomsten van de stageleergroep wisselen studenten 
kennis en ervaringen uit. Het leren van en met elkaar staat centraal. 
Daarnaast voeren de studenten onderzoek uit.

3.3.Ouders en school
Ouders spelen een belangrijke rol bij ons op school. Ouders kunnen 
op verschillende manieren meehelpen, meedenken en meebeslissen. 
Elk kind is uniek en in de ontwikkeling van elk kind hebben ouders, 
school en kind hun eigen verantwoordelijkheden. Ouders en school 
zijn partners. Gelijkwaardigheid, gezamenlijke en eigen verantwoor-
delijkheid zijn de basisprincipes van waaruit wij met ouders samenwer-
ken.
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De school is ook een plaats waar van alles gebeurt. Bij veel van wat 
er gebeurt op school is het fijn als we kunnen rekenen op de hulp van 
ouders. Enkele voorbeelden waarbij we de hulp van ouders 
inschakelen zijn:
• helpen bij het onderwijsproces;
• het bemannen van de school bibliotheek;
• het begeleiden van kinderen bij excursies of schoolreisjes;
• het controleren van kinderen op hoofdluis.

Oudervereniging
De oudervereniging ondersteunt het team bij de organisatie van 
diverse feesten en activiteiten. Bijvoorbeeld het Sinterklaas-, kerst- en 
paasfeest, de Koningsspelen, schoolreisjes, kampen en de afscheids-
avond van groep 8.
De oudervereniging vergadert ongeveer één keer in de zes weken. 
Hierbij is ook altijd een vertegenwoordiger van het team aanwezig. 
De vergaderingen zijn voor alle ouders toegankelijk. De vergaderdata 
worden in de Weekinfo bekend gemaakt en zijn terug te vinden op 
de website. Belangstellenden voor de oudervereniging kunnen zich 
aanmelden door een mail te sturen naar ov@alfonsariens.nl

Ouderpanel
Op onze school werken we ook met een ouderpanel. Ouders en leden 
van het managementteam wisselen enkele keren per jaar van gedach-
ten over uiteenlopende onderwerpen zoals:  communicatie, schooltij-
den, verslaggeving, enz. Op deze wijze vergroten wij de betrokken-
heid van ouders bij de school en het onderwijs, komen wij mogelijk tot 
verbetering van ons onderwijs en stemmen wij af wat er leeft in en om 
de school.  

3.4 Medezeggenschapsraad binnen de school
De medezeggenschapsraad (MR) is een actief meedenkend en initia-
tiefrijk orgaan, dat zich laat informeren door de directeur. Zij vergadert 
meestal zes keer per jaar. De MR van de Alfons Ariëns bestaat uit 
twee ouders en twee personeelsleden. De oudergeleding wordt via 
een verkiezing aangesteld. Op het moment dat er een vacature is in 
de oudergeleding van de MR, wordt er door de MR een verkiezing uit-
geschreven. Iedere ouder krijgt zo de kans zich verkiesbaar te stellen. 



Degene met de meeste stemmen wordt vervolgens lid van de MR met 
een zittingstermijn van in principe vier jaar. 
De personeelsleden worden vanuit het team gekozen. De MR werkt 
binnen de kaders van de wet op de medezeggenschapsraad en heeft 
bij veel bestuurlijke zaken instemmings- of adviesrecht. 

De gehele MR heeft instemmingsrecht bij onder andere: 
 •  verandering onderwijskundige doelstelling 
 • vaststelling/wijziging van het schoolplan 
 • beleid over werkzaamheden van ouders in de school 
De gehele MR heeft adviesrecht bij onder andere:
 •  beëindiging of uitbreiding van de werkzaamheden van de  

school
 • nieuwbouw of grote verbouwing van de school
 • onderwijskundige projecten
 • vaststellen/wijzigen van het beleid m.b.t. de organisatie   

 van de school
Het personeelsdeel van de MR heeft instemmingsrecht bij onder 
andere:
 • vaststellen/wijzigen van het formatieplan
 • vaststellen/wijzigen van regels omtrent nascholing
 • aspecten van personeelsbeleid en secundaire arbeids-
  voorwaarden
Het ouderdeel van de MR heeft instemmingsrecht bij onder andere:
 • vaststellen/wijzigen beleid voor voorzieningen voor leerlingen
 • vaststellen/wijzigen klachtenregeling

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden aange-
kondigd in de Weekinfo en zijn terug te vinden op de website. 
De MR wil graag weten wat er onder ouders speelt. U kunt 

daarom altijd punten aandragen voor de MR-vergaderingen. Dit 
kunt u het beste doen door contact op te nemen met één van 

de MR-Ieden of te mailen naar de MR via mr@alfonsariens.nl. 
De MR participeert ook actief in de gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad (GMR). 



3.5 Leerlingenraad 
Doelstelling van de leerlingenraad is te horen hoe de kinderen tegen 
de school en alles wat er mee te maken heeft aankijken. Door met de 
leerlingen over verschillende onderwerpen te praten kunnen we beter 
inspelen op wat er leeft op school.

De leerlingenraad bestaat uit acht leden uit de groepen 5 t/m 8. De 
kinderen zijn gekozen door de kinderen uit de groep. Ze zijn dan ook 
echte vertegenwoordigers van hun groep. De leerlingenraad komt 
jaarlijks vijf keer bij elkaar. Van iedere bijeenkomst, onder leiding van 
de directeur, wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt gepubli-
ceerd op de website en in de groepen gedeeld.
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4.1 De kinderen
De Alfons Ariëns is een middelgrote, dynamische school met onge-
veer 320 leerlingen. De achtergrond van de kinderen is zeer divers. 
Een groot deel van de kinderen woont in de wijk Stadsweiden en de 
aangrenzende wijk Slingerbos, een kleiner deel van de kinderen woont 
in de wijk Drielanden of in andere wijken. De leeftijd van de kinderen 
varieert van 4 t/m 13 jaar. Zij zijn verdeeld over 2 gebouwen en 14 
groepen. Op de website vindt u een actueel overzicht van de groeps-
bezetting. 

4.2. Schoolregels
Elk schooljaar wordt na de zomervakantie de groep opnieuw ge-
vormd. Er komt een nieuwe leerling bij of een leerling heeft de groep 
voor de zomervakantie verlaten en ook een nieuwe leerkracht maakt 
dat de groep verandert. Na een lange periode uit elkaar geweest te 
zijn, worden regels en groepsnormen opnieuw bepaald. Naast de 
regels die door de groepen zelf zijn opgesteld, staat er ook elke 
maand een schoolregel centraal die in de groepen wordt besproken. 
Dit kan een regel zijn zoals ‘Iedereen is anders en dat respecteren 
we’ of ‘Ik ben belangrijk voor de groep en werk mee aan een goede 

groepssfeer’. 

Organisatie
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4.3 Aantal uren onderwijstijd
In Nederland is in de wet Primair Onderwijs bepaald hoeveel on-
derwijstijd de kinderen minimaal moeten krijgen per jaar en in 8 jaar 
basisschooltijd. Per schooljaar heeft de school ruimte om de school-
tijden en extra studiedagen aan te passen naar een eigen rooster. 
De kinderen moeten wel minimaal 940 uur les krijgen per schooljaar. 
Gedurende de basisschooltijd  moeten alle kinderen minimaal 7520 
uur onderwijs hebben genoten. 

De jaarkalender wordt altijd voor de start van het schooljaar vastge-
steld. Zo weet u precies wanneer er extra vrije dagen zijn. 

4.4.Lestijden en continurooster
Lestijden 

Maandag  8:30-14:15 uur 

Dinsdag  8:30-14:15 uur

Woensdag  8:30-12:30 uur

Donderdag  8:30-14:15 uur

Vrijdag  8:30-14:15 uur

Op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag wordt er in de middagpauze op 
school gegeten. De kinderen gaan tus-
sendoor dus niet naar huis. Ze blijven op 
school tot de school in de middag uit-
gaat. 
 

4.5 Brengen en inloopperiode
In de onderbouw staan de schooldeuren vanaf 8:15 uur voor u en uw 

kind open en is er een inloopperiode van 15 minuten. U bent op dat 
moment ook van harte welkom in de klas. Het is de bedoeling dat uw 
kind bij binnenkomst zelfstandig aan het werk gaat. Als u ook in de 
klas bent, mag u hierbij helpen. 



Tevens kunnen de kinderen in deze tijd het werk laten zien waar ze 

mee bezig zijn. Na de inloopperiode, dus uiterlijk om 8:30 uur dient u 
de klas te verlaten, zodat de lessen op tijd kunnen starten. Wilt u iets 
bespreken met de leerkracht van uw kind, dan kunt u een afspraak 
maken na schooltijd. Omdat er na schooltijd eerst gepauzeerd wordt 

door de leerkrachten, zal dit na 15:00 uur zijn. Voor een korte mede-
deling kunt u wel ’s ochtends bij de leerkracht terecht of u kunt een 
berichtje sturen via Parro.  

In de bovenbouw gaan de deuren om 8:20 uur open. De meeste kinde-
ren in de bovenbouw komen zelfstandig naar school. 
Na schooltijd komen de kinderen zelf naar buiten (groep 1 t/m 4 on-
der begeleiding van de groepsleerkracht). 

4.6 Ziekmelding, te laat komen en verzuim
Iedere dag noteren we welke kinderen afwezig zijn. Het is belangrijk 
dat ouders en school weten waar een kind onder schooltijd is. Daar-



om is het van belang dat u de school op de hoogte brengt als er wat 
bijzonders aan de hand is. U kunt uw kind voor schooltijd ziek melden 
bij de betreffende groepsleerkracht door te bellen naar het algemene 
nummer van school of door een Parro-bericht te versturen. Als er geen 
melding is geweest van afwezigheid, registreert school het verzuim bij 
kinderen vanaf 5 jaar als ongeoorloofd. 

Ook verwachten we dat uw kind op tijd op school is. Dit is in het be-
lang van uw kind en de rust in de school. Mocht uw kind toch te laat 
komen dan maken we daar een notitie van. Indien een kind vaak te 
laat komt of afwezig is, zijn wij genoodzaakt een melding te doen bij 
de leerplichtambtenaar.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u onder het kopje 
‘leerplicht’ de richtlijnen waaraan ouders en school zich dienen te 
houden wat betreft absentie en ongeoorloofd verzuim. 
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4.7 Pauze en overblijven
In de loop van de ochtend en voor of na de lunch wordt er buiten 
gespeeld. Tijdens de pauzes wordt er door leerkrachten op het plein 
toezicht gehouden. Zij zijn het aanspreekpunt voor de kinderen. Een 
aantal dagen per maand organiseert GA Harderwijk tijdens de pauzes 
activiteiten voor de kinderen (sport en spel) waar ze aan deel mogen 
nemen.  
 

4.8 Buitenschoolse opvang
Sinds 1 augustus 2007 hebben alle basisscholen een verplichting tot 
het aanbieden van buitenschoolse opvang. 
De  Alfons Ariëns heeft hiervoor een samenwerkingsverband geslo-
ten met Stichting Prokino. Deze BSO bevindt zich op het plein van 
de school. In Harderwijk zijn ook andere organisaties waar kinderen 
van de Alfons Ariëns naar toe gaan. Mocht u (in de toekomst) gebruik 
willen maken van voor- of naschoolse opvang, schrijft u uw kind(eren) 
dan op tijd in.

4.9 Vervanging bij ziekte of afwezigheid van de 
leerkracht
Wanneer een leerkracht afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte, proberen 
we de vervanging intern te regelen door collega’s te benaderen die 
extra willen werken. Lukt dat niet dan wordt er door SLIM personeels-
bemiddeling geprobeerd om voor een invaller te zorgen. Het vinden 
van vervanging bij ziekte van leerkrachten is in het basisonderwijs 
een toenemend probleem. Mocht het niet lukken om een invaller te 
vinden gaat het protocol Vervanging bij ziekte in werking. Dit protocol 
is terug te vinden op de website en jaarlijks informeren wij u over dit 
protocol via de Weekinfo. 
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5.1 Aanmeldingsprocedure voor de Alfons Ariëns
Als een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Voordat u uw 
kind aanmeldt, maken wij graag een afspraak met u om kennis te ma-
ken. Het is dan ook mogelijk de school van binnen te bekijken en een 
groep eens binnen te wandelen om de sfeer te proeven. Door vooraf 
deze schoolgids door te lezen, kunt u zich voorbereiden op dit be-
zoek. Tevens organiseren wij één keer per jaar een open dag. U bent 
ook dan van harte welkom om kennis te maken met onze school. 

Na een gesprek, een kennismaking met de school en het lezen van 
onze schoolgids kunt u besluiten om uw zoon/dochter al dan niet op 
onze school in te schrijven. Kinderen van alle nationaliteiten en ge-
zindten worden toegelaten, mits de ouders de identiteit van de school 
respecteren. 

Wij vinden het prettig als u uw kind opgeeft als het net drie jaar is. 
Wij krijgen dan tijdig een beeld van het aantal kinderen dat op school 
komt. Eventuele jongere broertjes en/of zusjes kunnen tegelijkertijd 
worden ingeschreven. 

Nieuwe leerlingen kunnen worden aangemeld door het invullen en 
ondertekenen van het aanmeldformulier. Wanneer uw kind in de 
maand juni of juli 4 jaar wordt, stemmen wij met u af of het voor uw 
zoon/dochter wenselijk is te starten voor de zomervakantie of dat het 
prettiger is de start over de vakantie heen te tillen. In deze keuze zal 
uw inschatting van hoe uw zoon/dochter zal reageren op de groeps-
grootte doorslaggevend zijn.  

Procedures & officiele regelingen



Informatieplicht
Bij de aanmelding heeft u een informatieplicht. U zal naar waarheid 
moeten melden of er bijzonderheden zijn met betrekking tot de ont-
wikkeling van hun kind, zeker als het gevolgen kan hebben voor het 
onderwijsaanbod. 
De directie heeft het recht ouders om (aanvullende) informatie te 
vragen. Mocht het zo zijn dat  ouders die aanvullende informatie niet 
verstrekken, dan vervalt de zorgplicht van de school.
De zorgplicht geldt volgens de wet niet wanneer ouders de grondslag 
van de school niet respecteren of als er sprake is van een wachtlijst/
groeistop die de school hanteert i.v.m. te veel aanmeldingen en/of 
gebrek aan huisvesting. 

Op het moment dat de overdrachtsgegevens van de peuterspeelzaal 
en/of het kinderdagverblijf met ons gedeeld zijn en wij een inschatting 
hebben kunnen maken of wij tegemoet kunnen komen aan eventuele 
specifieke onderwijs- of begeleidingsbehoeften, kan de aanmelding in 
een inschrijving worden omgezet. 
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Als ouders de voorschoolse voorziening geen toestemming hebben 
gegeven om informatie met ons te delen én voor kinderen die geen 
voorschoolse voorziening hebben bezocht, stellen wij een observa-
tieperiode van zes weken in. Gedurende deze periode is uw zoon/
dochter wel aangemeld, maar nog niet ingeschreven. Deze tijd wordt 
gebruikt om te onderzoeken of wij tegemoet kunnen komen aan 
eventuele specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften.  

Trajectplicht 
Het ondersteuningsaanbod moet door de school maximaal zes weken 
na de aanmelding worden aangeboden met de mogelijkheid om één 
keer (beargumenteerd) te verlengen met vier weken. Het aanbod voor 
extra ondersteuning kan geboden worden op de school van aanmel-
ding of op een andere basisschool of school voor speciaal onderwijs. 
Als op de school van aanmelding niet voldaan kan worden aan de 
extra ondersteuningsbehoefte dan heeft de school de plicht om een 
andere passende school te vinden. Dit gebeurt uiteraard in goed 
overleg met de ouders. De zorgplicht is dus een trajectplicht en géén 
acceptatieplicht. 

Verlengde onderinstroom
Wanneer een jonge leerling (kleuter) wordt aangemeld en de basis-
school twijfelt of de onderwijsbehoeften van deze leerling binnen de 
ondersteuningsmogelijkheden (basis- en extra ondersteuning) van het 
basisonderwijs vallen, dan kan de basisschool gebruik maken van een 
verlengde onderinstroomperiode van maximaal drie jaar. De school 
bespreekt deze mogelijkheid voor de start van de leerling met de 
ouders/verzorgers en heeft hiervoor de instemming van de ouders/
verzorgers nodig.

Scholen melden binnen zes weken na inschrijving van de leerling op 
de basisschool via het meldingsformulier dat zij starten met een ver-
lengde onderinstroomperiode. Met het meldingsformulier wordt ook 
het plan van aanpak (OPP) meegestuurd.

Gedurende deze periode biedt de school alle mogelijke ondersteu-
ning, doet dit planmatig en legt de aanpak en evaluaties vast in het 
groeidossier. Ook betrekt de school daarbij de benodigde expertise.
Als binnen de periode van drie jaar iedereen (ouders, school, deskun-
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digen) het eens is dat plaatsing in het speciaal basisonderwijs/speciaal 
onderwijs voor deze leerling de beste ondersteuning betekent en het 
dossier duidelijk laat zien dat de school alles heeft gedaan wat nodig 
en/of mogelijk is, dan kan voor deze leerling alsnog een toelaatbaar-
heidsverklaring onderinstroom aangevraagd worden. De bekostiging 
vindt dan plaats door het samenwerkingsverband.

Zij-instromer
Wanneer een kind al op een andere school heeft gezeten en op de 
Alfons Ariëns wordt ingeschreven, noemen we dit een zij-instromer. 
De intern begeleider wordt altijd betrokken bij de inschrijving van een 
zij-instromer. 

Als ouders aangeven dat zij willen overgaan tot inschrijven, informeren 
we hen over de procedure en vragen toestemming om contact op te 
nemen met de school van herkomst. De intern begeleider heeft altijd 
contact met de school van herkomst over het niveau en de onderwijs-
behoefte van de leerling. Deze informatie wordt verwerkt in Parnas-
Sys, het administratiesysteem dat we op school gebruiken. 

Binnen zes weken moet er uitsluitsel zijn of wij de onderwijsbehoefte 
kunnen waarborgen. Als dit niet het geval is, wordt dit besluit 
beargumenteerd en vastgelegd. Ouders en eventueel betrokken 
instanties worden ingelicht. Er wordt gekeken of er op een andere 
school een geschikte plaats is voor de leerling.  

5.2 Beheer van leerlinggegevens
Alle leerlingen staan in ParnasSys, ons administratiesysteem. Het ge-
beurt regelmatig dat er onjuiste gegevens in vermeld staan, wegens 
verhuizing of verandering van telefoonnummer. We willen u vragen 
veranderingen tijdig door te geven aan de groepsleerkracht van uw 
kind.

Wet bescherming persoonsgegevens
In ParnasSys worden alle gegevens die wij over uw kind gedurende 
zijn of haar schoolloopbaan verzamelen, opgeslagen. U kunt hierbij 
denken aan observaties en toetsgegevens, gesprekken met ouders 
en eventuele arrangementen. Met deze gegevens wordt vertrouwelijk 
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omgegaan. Alleen ouders, de leerkracht, de intern begeleider en de 
directie mogen deze gegevens inzien. Alleen met toestemming van 
ouders kunnen gegevens gedeeld worden met derden. 

5.3 Meldcode
Vanaf 1 juli 2013 geldt de meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld. Dit betreft een wettelijke verplichting. Als wij op school een 
vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huise-
lijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschre-
ven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Deze legt aan school de verplichting op om met ouders in gesprek 
te gaan als er zorgen zijn over de opvoedingssituatie en/of zorgen te 
melden bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK).  De 
meldcode ligt ter inzage op school. In de meldcode worden alle door 
de school te volgen stappen beschreven die gedaan moeten worden 
als er vermoeden of bewijzen zijn van huiselijk geweld en/of kinder-
mishandeling. 

Samenwerkingsindex als onderdeel van de meldcode 
Alle scholen in Harderwijk zijn aangesloten bij de Samenwerkingsindex 
Verino. Met de meeste kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 
jaar in de provincie Gelderland gaat het gelukkig goed, maar soms is 
extra zorg en aandacht nodig. De samenwerkingsindex is in het leven 
geroepen om de professionals die met kinderen en jongeren werken 
door het gebruik van de samenwerkingsindex in staat te stellen infor-
matie over het kind onderling te delen. Professionals die werken in 
de zorg en in het onderwijs werken sneller en beter samen, omdat de 
zorg voor de kinderen en jongeren door het gebruik van de samen-
werkingsindex gecoördineerd en afgestemd kan worden. Het kind dat 
extra zorg en aandacht nodig heeft, wordt zo beter geholpen.

De samenwerkingsindex is een digitaal systeem waarin signalen over 
een kind worden opgeslagen. Wanneer meerdere professionals een 
signaal over hetzelfde kind afgeven, brengt de samenwerkingsindex 
hen hiervan actief op de hoogte. Hierdoor kan men contact met elkaar 
opnemen, informatie uitwisselen en afspraken maken over de coör-
dinatie van de zorg aan het kind. De ouders/verzorgers van het kind 
worden hiervan door de school op de hoogte gesteld. Dit gebeurt 
door de intern begeleider of door de directeur. 
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U kunt erop vertrouwen dat met de gegevens in de samenwerkings-
index zorgvuldig wordt omgegaan. Het gebruik van de verwijsindex 
past binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en er zijn afspra-
ken gemaakt over de beveiliging van de verwijsindex.

In de samenwerkingsindex worden uitsluitend algemene  persoonsge-
gevens (naam, adres, geslacht en geboortedatum opgeslagen). In-
houdelijke informatie over mogelijke problematiek of diagnose wordt 
niet in de samenwerkingsindex vermeld: dat verloopt via het Digitaal 
Dossier Jeugdgezondheidszorg (DDJGZ) of via de dossiers van de 
professionals zelf.
Voor meer informatie over de samenwerkingsindex verwijzen wij u 
naar de website www.multisignaal.nl/gelderland-foodvalley/
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5.4 Melden van ongewenst gedrag en conflicten
Tijdens de lessen en ook daarbuiten besteden wij aandacht aan 
omgaan met elkaar. Wij hebben een gedragscode waar de regels in 
staan die gelden voor alle leerlingen, de leerkrachten en de ouders en 
verzorgers. Deze gedragscode staat op de website van SKO. Scholen 
hebben de verplichting de leerlingen en medewerkers te beschermen 
tegen ongewenst gedrag. Onder ongewenste omgangsvormen wordt 
verstaan; seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en ge-
weld tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten 
of andere medewerkers binnen de school. 

5.5 Klachten
Als schoolteam vinden we het belangrijk dat als er iets speelt, zaken 
verkeerd geregeld worden of we ons niet aan afspraken houden, u 
deze punten met ons bespreekt. De juiste plek voor uw klachten is 
niet op het schoolplein, in de wandelgangen of de groepsapp. 
Mocht u een klacht hebben over de dagelijkse gang van zaken op 
school, dan wordt die vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste 
instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. 
Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u con-
tact opnemen met de directeur. 

5.6 Contactpersoon en vertrouwenspersoon
Mocht u er ook met de directeur niet uitkomen, dan kunt u zich wen-
den tot de contactpersoon van de school. De contactpersoon kan u 
vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn. 
De contactpersoon is opgeleid om uw klachten op  een juiste wijze te 
behandelen en u waar nodig door te verwijzen. De contactpersoon 
van de school zal u desgewenst in contact brengen met de vertrou-
wenspersoon van de GG&GD. De onafhankelijke vertrouwenspersoon 
zal onderzoeken of een oplossing voorhanden is of zal u helpen om de 
klacht te formaliseren en deze in te dienen bij de klachtencommissie 
voor het katholiek onderwijs. 

Het bestuur van de SKO heeft een klachtenregeling in-
gesteld en is aangesloten bij de klachtencommissie van 
de bond KBO (katholieke besturen organisatie). Middels 
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de klachtenregeling kunt u als betrokkene bezwaar aantekenen tegen 
gedragingen en beslissingen van het schoolbestuur, de directie of 
leerkrachten. Door klachten kunnen problemen worden gesignaleerd 
en opgelost. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op 
begeleiding en beoordeling van de leerlingen, seksuele intimidatie, 
discriminerend gedrag, geweld en pesten. 
Een uitgebreide omschrijving van de klachtenregeling ligt ter inzage 
op school en kunt u vinden op de website van SKO.

5.7 Regels voor schorsing en verwijdering
In het kader van rechten en plichten, moeten we u wijzen op deze 
regeling. In principe gaan we ervan uit hier geen gebruik van te hoe-
ven maken. Mocht het gedrag van een leerling gevaar opleveren voor 
medeleerlingen, leerkrachten of ouders, dan mag het bevoegd gezag 
de leerling voor een periode van drie dagen schorsen. Ouders worden 
schriftelijk op de hoogte gesteld van de schorsing en de reden ervan. 
In deze drie dagen worden tussen school, ouders en leerling afspra-
ken gemaakt over de voortgang op school. Mochten deze afspraken 
geen verbetering laten zien in het gedrag van de leerling, dan kan de 
directeur een procedure opstarten om de leerling van school te ver-
wijderen. Dit gebeurt ook schriftelijk, waarbij u als ouder/verzorger de 
mogelijkheid hebt bezwaar aan te tekenen bij het bevoegd gezag van 
de school. Tijdens de procedure van verwijdering blijft de school ver-
antwoordelijk voor het onderwijs aan de thuiszittende leerling. Verder 
is de school verplicht binnen 8 weken een andere school of vorm van 
onderwijs te vinden voor de leerling. 

5.8 Privacy
Het komt geregeld voor dat er in en rond de school foto’s of ander 
beeldmateriaal worden gemaakt van activiteiten. Dit beeldmateriaal 
kan school gebruiken voor bijvoorbeeld de schoolgids, video-intervisie 
in het kader van onder andere het schoolbrede scholingstraject Didac-
tisch Coachen, de website of de Facebookpagina van de school. Ook 
externe partijen kunnen beeldmateriaal gebruiken voor bijvoorbeeld 
een nieuwsitem in de krant. 
Wij vragen ouders ieder schooljaar een toestemmingsverklaring in te 
vullen over het gebruik van beeldmateriaal. U kunt gedurende het 
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schooljaar de verklaring altijd aanpassen. Neem dan contact op met 
de groepsleerkracht van uw kind. Wij vragen ouders zelf ook voorzich-
tig om te gaan met beeldmateriaal waar kinderen van onze school op 
staan en niet zonder navraag en overleg beeldmateriaal openbaar te 
maken.  

5.9 Ziekte en aanvragen (extra) verlof
Mochten er omstandigheden zijn waardoor uw kind te laat op school 
komt, wilt u dit dan tijdig melden bij de leerkracht van uw kind. 
Bij ziekte kunt u dit voor 8:15 uur via het algemene telefoonnummer 
van school melden of door het sturen van een bericht via Parro. Ziek-
meldingen door kinderen zelf worden niet geaccepteerd. 

Verlof voor bezoek aan (tand)arts, ziekenhuis, therapeut
Wij verzoeken u om een bezoek aan tandarts, ziekenhuis of therapeut 
buiten schooltijd te plannen. Lukt dit niet, dan geeft u het moment 
van afwezigheid door aan de groepsleerkracht. Zonder uitdrukkelijke 
toestemming van ouders laten we de leerlingen niet (eerder) naar huis 
gaan.  
Extra verlof voor leerplichtigen
Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzon-
deringsgevallen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind. Het kan 
gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw 
kind buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. 
Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. Hierbij geldt 
dat er sprake moet zijn van ‘gewichtige omstandigheden’. Situaties 
die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/of leerling. 
Aanvragen van extra verlof
Aanvragen voor extra verlof tot maximaal tien schooldagen dient 
u in bij de directeur. Het verlofformulier is terug te vinden op onze 
website. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de 
directeur van de school. Deze zal met inachtneming van wet- en regel-
geving een beslissing nemen. Dien 
het verzoek zeker zes weken van te 
voren in. U krijgt na het indienen van 
het verzoek binnen een week schrif-
telijk bericht. 



5.10 Ouderbijdrage
Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid en 
is gratis. Voor activiteiten die echter niet primair met het onderwijs te 
maken hebben, zoals het sinterklaas- en kerstfeest, sport- en spelda-
gen, wordt door de overheid geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor 
vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage van de ouders om 
de kosten te dekken. Met dit geld bekostigt de oudervereniging de 
ondersteuning van deze ‘niet-schoolgebonden’ activiteiten. Kosten 
die samenhangen met het schoolkamp of het schoolreisje zijn al op-
genomen in het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage. Tijdens de 
algemene ledenvergadering legt de penningmeester van de ouderver-
eniging verantwoording af over de inzet van de gelden. De vrijwillige 
ouderbijdrage is vastgesteld op € 42,50. Van dit bedrag wordt € 30,00 
euro gebruikt voor het schoolreisje of het schoolkamp en €12,50 is 
voor de eerder beschreven activiteiten. 

In beginsel gaan we ervan uit dat alle ouders de bereidheid tot beta-
ling hebben. Uiteraard begrijpen wij dat de betaling voor een aantal 
van u een probleem kan zijn. In het geval dat de ouderbijdrage een 
financiële drempel voor u vormt, kunt u de directeur benaderen om 
samen tot een oplossing te komen. 
Indien u er om andere redenen voor kiest om de vrijwillige ouderbij-
drage niet te betalen kan dit helaas betekenen, dat uw kind niet kan 
deelnemen aan activiteiten of gebruik kan maken van voorzieningen 
die uit ouderbijdragen worden betaald.
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6.1 Overzicht vakanties en vrije dagen
De vakantieregeling wordt vastgesteld volgens wettelijke regels en in 
overleg met andere scholen in de regio. U moet zich houden aan de 
wettelijke schoolvakanties. 
In heel bijzondere gevallen mag de directeur een kind vrij geven om 
met zijn ouders op vakantie te gaan. Dat geldt alleen voor ouders die 
door hun beroep niet in de schoolvakanties vrije dagen kunnen opne-
men. U moet dan een verklaring van uw werkgever kunnen overhandi-
gen waaruit blijkt dat u niet in staat bent om op vakantie te gaan met 
uw gezin in één van de 12 weken schoolvakantie. De directeur mag 
geen toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na 
de zomervakantie. 

Voor het meest actuele overzicht van alle vakantie en vrije dagen op 
de Alfons Ariëns verwijzen we u graag naar onze website. Daar vindt u 
een actuele jaarkalender. De kinderen zijn tijdens de volgende vakan-
ties één of een aantal weken vrij:

 HerfstvakantieHerfstvakantie
 Kerstvakantie Kerstvakantie
 Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie
 Meivakantie Meivakantie
 Zomervakantie Zomervakantie

Vakanties, vrije dagen en 
bijzondere activiteiten



De kinderen zijn deze dagen vrij:

 Goede Vrijdag & Tweede Paasdag Goede Vrijdag & Tweede Paasdag
 Hemelvaart Hemelvaart
 Tweede Pinksterdag Tweede Pinksterdag
 Koningsdag  Koningsdag 
 4 & 5 mei (dodenherdenking en Bevrijdingsdag) 4 & 5 mei (dodenherdenking en Bevrijdingsdag)
Ook zijn de kinderen vrij of eerder uit tijdens studiedagen van de 
leerkrachten. Deze worden ruim van te voren aangekondigd en op de 
jaarkalender geplaatst. 

Extra vrij
De school moet de kinderen vrij geven voor de dagen waarop ze 
vanwege geloofs- of levensovertuiging niet op school kunnen zijn. Dat 
geldt ook voor dagen met belangrijke familieverplichtingen zoals een 
begrafenis of een huwelijk. 
De leerplichtambtenaar let erop dat ouders en school zich houden aan 
de regels van de leerplicht. 



6.2 Bijzondere activiteiten
Naast alle dagelijkse lessen vinden op de Alfons Ariëns door het jaar 
heen allerlei terugkerende evenementen en activiteiten plaats. Soms 
voor bepaalde groepen, maar vaak voor de hele school. Een aantal 
voorbeelden van bijzondere activiteiten die gedurende het jaar plaats-
vinden zijn:

De Gouden WekenDe Gouden Weken
 Na de zomervakantie wordt de groep opnieuw gevormd. De 
leerlingen zijn een lange periode uit elkaar geweest en ook een nieu-
we leerkracht maakt dat een groep zich opnieuw vormt. De eerste zes 
weken van het schooljaar besteden we veel aandacht aan de groeps-
vorming en een goede sfeer in de groep. Deze weken noemen we de  
Gouden Weken.

De KinderboekenweekDe Kinderboekenweek
 In de hele de school wordt aandacht besteed aan het thema 
van de Kinderboekenweek. 
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De Week Tegen PestenDe Week Tegen Pesten
 Tijdens deze week wordt een goede start gemaakt met het 
werken aan een fijne en veilige school. Er worden lessen gegeven en 
activiteiten georganiseerd die een positieve bijdrage leveren aan de 
sfeer in de groep.

De Week van de LentekriebelsDe Week van de Lentekriebels
 In deze themaweek besteden we onder andere aandacht aan 
het lichaam, relaties, omgaan met sociale media, zelfbeeld en seksu-
ele weerbaarheid. Deze themaweek wordt mede georganiseerd door 
Rutgers (kenniscentrum seksualiteit) in samenwerking met de GGD. 
Zie ook: www.weekvandelentekriebels.nl

De verschillende jaarfeesten zoals het Sinterklaas- kerst- en paasfeest.De verschillende jaarfeesten zoals het Sinterklaas- kerst- en paasfeest.

Het schoolreisje voor de groepen 1 /m 8Het schoolreisje voor de groepen 1 /m 8

Het schoolkamp voor de groepen 5 t/m 7 (om het jaar)Het schoolkamp voor de groepen 5 t/m 7 (om het jaar)

Het eindkamp van groep 8Het eindkamp van groep 8

6.3 Buitenschoolse activiteiten
Er zijn ook activiteiten die buiten schooltijd plaatsvinden. We vinden 
het belangrijk om naast de reguliere lessen op school ook op andere 
manieren activiteiten met elkaar te ondernemen. Zo neemt de school 
jaarlijks deel aan sporttoernooien, het damtoernooi en de Koningspe-
len en organiseren ouders de deelname aan de Avondvierdaagse.

6.4 Schoolkamp en schoolreisje
Jaarlijks wordt er een uitstapje georganiseerd voor alle groepen. Een-
maal per twee jaar gaan alle kinderen van groep 5 t/m 7 een nachtje 
op kamp en de overige groepen op schoolreisje. Het andere jaar gaan 



alle groepen op schoolreisje. Dankzij de inzet van de oudervereniging 
en vele ouders is het kamp en het schoolreisje elke keer weer een 
succes. Het schoolkamp en de schoolreisjes worden betaald uit de 
ouderbijdrage. De leerlingen van groep 8 gaan ieder jaar in mei of juni 
drie dagen op eindkamp. Dit kamp wordt door ouders apart betaald. 

Voor schoolreisjes en kampen geldt dat het ons streven is, dat alle 
kinderen hieraan kunnen deelnemen. Voor ouders die niet in staat zijn 
de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, proberen we samen te kijken 
naar een oplossing. 
Als er redenen zijn, waardoor ouders een kind niet mee willen laten 
gaan op kamp of schoolreisje, wordt een kind op school opgevangen 
in een andere groep. 
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7.1 Algemene individuele zorg in de groep
Bij ons op school werken we handelings- en opbrengstgericht aan de 
basisvaardigheden rekenen, taal en spelling. Hierbij wordt vooraf met 
de leerlingen in de groep bepaald wat de gestelde doelen zijn en op 
welke manier deze behaald kunnen worden. We gaan hierbij uit van 
de specifieke onderwijsbehoefte van iedere leerling. Een groot deel 
van de leerlingen werkt op de gebruikelijke manier aan de doelen. 
Zij volgen de instructie en kunnen daarna zelfstandig aan de slag met 
de verwerkingsopdrachten. Bij het geven van een instructie wordt er 
gewerkt volgens het activerende directe instructiemodel. Er zijn ook 
leerlingen die met andere materialen werken of behoefte hebben aan 
een verlengde instructie; deze instructie is vooraf ingepland. 
Leerlingen die een doel voorafgaand aan de les al hebben behaald, 
krijgen verdiepingsstof aangeboden. 

Door te observeren, gesprekken te voeren met de leerlingen en 
tussentijds te toetsen wordt bijgehouden welke doelen de leerlingen 
hebben behaald.  

Wanneer kinderen opvallen op het gebied van leren en/of gedrag, 
proberen de leerkrachten te onderzoeken wat hier de oorzaak van zou 
kunnen zijn. Zij inventariseren de belemmerende en beschermende 
factoren en gebruiken deze kennis om de leerlingen actiever bij de 
lessen en activiteiten te betrekken. Soms blijken leerlingen toch meer 
ondersteuning nodig te hebben. Dan zullen de leerkrachten waar 
nodig  een plan van aanpak opstellen en uitvoeren. Vanzelfsprekend 
worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Als dit onvoldoen-
de blijkt te zijn, zal de leerkracht met de intern begeleider en ouders 
overleggen wat de leerling verder kan helpen. 

Leerlingenzorg
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7.2 Specifieke onderwijsbehoeften in de onderbouw
Op onze school heeft de ontwikkeling van het jonge kind hoge pri-
oriteit. Hier wordt immers de basis voor de verdere schoolloopbaan 
gelegd. Op verschillende momenten gedurende het schooljaar zijn er 
besprekingen tussen de leerkracht en de intern begeleider. Om goed 
zicht te krijgen op de ontwikkeling van leerlingen in de breedst 
mogelijk zin en dus in de onderwijsbehoeften van de leerlingen, 
maken we gebruik van het programma KIJK! Het is een werkwijze 
waarmee de leerkrachten twee keer per jaar de ontwikkeling van leer-
lingen in groep 1 en 2 in kaart brengt, een daarop afgestemd aanbod 
ontwerpt en monitort wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van 
de kinderen. 

We kijken naar de vijf ontwikkelingsgebieden
 • motorische ontwikkeling
 • taalontwikkeling
 • rekenontwikkeling
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • spelontwikkeling

Verlenging en versneld doorstromen in groep 2
De school neemt aan de hand van de gegevens vanuit de groepsob-
servaties en het programma KIJK! het besluit of 
kinderen een verlenging krijgen in groep 2 of versneld kunnen door-
stromen naar groep 3. Ouders worden zo vroeg mogelijk in dit traject 
betrokken. Deze afspraken staan beschreven in het 
protocol Kleuterbouwverlenging of versneld doorstromen.
 

7.3 Samenstelling groepen
Bij het indelen van de kinderen hanteren we verschillende criteria. We 
kijken naar de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van een 
kind, maar ook naar vriendjes en vriendinnetjes waar een kind graag 
mee speelt en de verhouding jongens/meisjes binnen een groep. U 
zult begrijpen dat wij uiterst zorgvuldig te werk gaan bij het maken 
van een groepsindeling. 

Op onze school werken we met combinatiegroepen en met homoge-
ne groepen. U moet er rekening mee houden dat het niet altijd moge-



lijk is om de samenstelling van een groep gedurende de hele basis-
schooltijd ongewijzigd te laten. We hebben elk jaar weer te maken 
met factoren waar we geen grip op hebben. U moet hierbij denken 
aan aantallen leerlingen, beschikbaarheid van leerkrachten, onze finan-
ciële mogelijkheden en de lokalen die ons door de gemeente al dan 
niet ter beschikking worden gesteld. We streven naar zoveel mogelijk 
rust in de groepen en zullen alleen groepssamenstellingen wijzigen als 
dat echt niet anders kan binnen de organisatie van de school. 

7.4 Ondersteuningsprofielen
Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningspro-
fiel te maken. In dit profiel beschrijft de school welke onderwijson-

dersteuning de school buiten de basisondersteuning kan bieden. 
Het schoolondersteuningsprofiel is te lezen op de website van de 
school en ligt ter inzage op school. 

Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken 
alle scholen handelingsgericht. Dit betekent kort gezegd: 
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als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste 
plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig 
heeft. Er wordt hierbij intensief  samengewerkt en afgestemd met 
ouders en andere deskundigen. 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan 
de school, het gebouw, de leerkrachten, de intern begeleider en ook 
de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe 
ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk 
hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en 
leermogelijkheden.

Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging ge-
maakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie 
van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra ondersteu-
ning past binnen de basisondersteuning, die de school kan bieden.

Belangrijke uitgangspunten voor plaatsing zijn voor ons:
 • Kan het kind op onze school de gevraagde ondersteuning 
  geboden worden?
 • Blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende 
  gewaarborgd?
 • Is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leer  

 kracht?

De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten om de onderwijs-
behoeften van de leerlingen in beeld te brengen en op welke wijze de 
leerkracht het handelen hierop kan afstemmen. Ook is het mogelijk 
om expertise vanuit het expertiseteam van SKO in te roepen. We vin-
den het belangrijk dat alle leerlingen op onze school zoveel mogelijk 
onderwijs op maat krijgen aangeboden. In ons 
ondersteuningsprofiel is omschreven welke ondersteuning wij als 
school kunnen bieden. 

Ondersteuningsteam
Heel vaak kan de ondersteuning door de school zelf ge-
geven worden. Op onze school is de leerkracht als eerste 
verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning 
van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies 
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gevraagd worden aan collega’s of de intern begeleider. Afhankelijk 
van de aard van de problematiek kan de samenstelling van het on-
dersteuningsteam verschillen. Mogelijke deelnemers zijn: leerkracht, 
intern begeleider, gedragsspecialist, 
psycholoog/gedragsspecialist Passend Onderwijs, jeugdverpleegkun-
dige, jeugdarts, contactpersoon Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
of de leerplichtambtenaar. Soms is de situatie zo complex dat in ons 
ondersteuningsteam ook een deskundige uit het samenwerkingsver-
band en/of iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin aanwezig 
zal zijn. In het ondersteuningsteam wordt in samenspraak met de 
ouders bepaald welke ondersteuning een leerling nodig heeft en waar 
deze het best kan plaatsvinden. 

Arrangementen
Het antwoord op de vraag: Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen 
we ons handelen hierop af? wordt vastgelegd in een plan van aanpak, 
vaak een arrangement genoemd. Ouders worden nauw betrokken bij 
het opstellen van een arrangement. Wij vinden het van groot belang 
dat alle direct betrokkenen intensief samenwerken in het belang van 
het kind. 

Toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis)onderwijs
Als het ondersteuningsteam en de ouders tot de conclusie komen dat 
het voor de ontwikkeling van het kind beter is om naar een speciale 
(basis)school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders 
een toelaatbaarheidsverklaring voor deze school aan. Dit doet de 
school bij het samenwerkingsverband Zeeluwe.

7.5 Passend onderwijs en Zeeluwe
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om 
passend onderwijs te geven. Het uitgangspunt van de wet passend 
onderwijs is dat alle kinderen binnen de leerplichtige leeftijd onderwijs 
moeten krijgen dat past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als 
zij extra ondersteuning nodig hebben. Omdat scholen dit niet alleen 
kunnen, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een regionaal 
samenwerkingsverband. De Alfons Ariëns werkt binnen het samen-
werkingsverband Zeeluwe samen met  alle basisscholen en scholen 
voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten 



Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en 
Epe.
Het samenwerkingsverband Zeeluwe heeft in het ondersteuningsplan 
vastgelegd op welke wijze passend onderwijs wordt geboden binnen 
de deelnemende scholen. Voor meer informatie kunt u terecht op de 
website www.zeeluwe.nl/ondersteuningsplan.  

Zorgplicht 
Het kernbegrip bij passend onderwijs is zorgplicht. Zorgplicht bete-
kent dat de school de verantwoordelijkheid heeft om passende onder-
steuning te bieden. Als de school de zorgplicht niet kan uitvoeren, 
met andere woorden: geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, 
dan zal de school voor de leerling een onderwijsplek op een andere 
school zorgen. In goed overleg met ouders wordt er gekeken welke 
school het best passend is voor een kind. Dat kan zijn op een andere 
school binnen het samenwerkingsverband of op een school voor spe-
ciaal (basis)onderwijs. 

Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt 
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u dit aankaarten bij de directie of bestuur van de school van uw kind, 
het samenwerkingsverband Zeeluwe of om ondersteuning vragen 
door een onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen problemen 
worden voorgelegd bij  een landelijke geschillencommissie. 
Meer informatie vindt u op de website Passend Onderwijs 
www.onderwijsgeschillen.nl/informatie-voor-ouders

7.6 Rol van de intern begeleider
Binnen onze school hebben we een intern begeleider. De intern 
begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft 
coördinerende, coachende en begeleidende taken. Zij ondersteunt 
leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Er worden 
twee keer per jaar groepsbesprekingen gepland met de groepsleer-
krachten waarbij de kinderen worden besproken. Daarnaast voert de 
intern begeleider regelmatig klassenbezoeken uit om de leerkracht te 
coachen in het didactisch en pedagogisch handelen.

Wanneer er problemen worden gesignaleerd op cognitief en/of 
sociaal gebied, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. 
Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd om 
mee te denken of te komen observeren. Dit gebeurt uiteraard niet 
zonder uw medeweten. Ouders worden altijd uitgenodigd om als 
gesprekspartner aan te sluiten en mee te denken. De intern begelei-
der is daarnaast ook contactpersoon voor het samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs.

7.7 Begeleiding onder schooltijd
Het kan voorkomen dat voor een leerling, waarbij sprake is van be-
lemmeringen in het ontwikkelingsproces, extra en individueel gerichte 
begeleiding nodig is. Doorgaans behoort het tot de taken van de 
school om adaptief onderwijs te bieden, echter voor zover dat binnen 
de mogelijkheden van de school, te realiseren is. Het kan zo zijn, dat 
de hulpvraag van een leerling de expertise van de school overstijgt. In 
dat geval mag van de school verwacht worden dat de ouders hier-
over tijdig geïnformeerd worden, waarbij tevens wordt aangegeven in 
welke mate begeleiding wel mogelijk is binnen de school en wat niet 



gerealiseerd kan worden. De school kan daarbij ook verwijzen naar het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij kunnen ouders doorverwijzen 
naar diverse vormen van hulpverlening die in principe voor iedereen 
bereikbaar zijn, zoals logopedie, fysiotherapie, psychotherapie, sociale 
vaardigheidstraining, e.d. Soms is het niet mogelijk dat deze hulp na 
schooltijd plaatsvindt. 

Het langdurig begeleiden van leerlingen onder schooltijd is in principe 
niet de bedoeling. Er wordt een uitzondering gemaakt als de directeur 
en intern begeleider de afweging maken dat het voor een leerling wél 
belangrijk is om onder schooltijd de extra begeleiding te krijgen. Wij 
zullen voor deze begeleiding onder schooltijd toestemming bij SKO 
moeten vragen. Toestemming zal alleen verleend worden als de di-
recteur en intern begeleider het verzoek kunnen onderbouwen en de 
meerwaarde van begeleiding onder schooltijd kunnen aantonen. Het 
spreekt voor zich dat het belangrijk is dat de extern begeleider en 
de leerkracht afstemming zoeken met elkaar; afstemming t.a.v. het 
tijdstip waarop de begeleiding plaats gaat vinden en afstemming 
over de inhoud. Als school zijn en blijven wij verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling, in de breedst mogelijke zin, van alle leerlingen. Wanneer 
deze situatie zich voordoet zal dit ook besproken worden  met de 
leerkracht van de groep. 

Particulier onderzoek en particuliere hulp door externe bureaus of per-
sonen onder schooltijd
Het kan ook voorkomen dat ouders hulp zoeken buiten de school en 
deze ook zelf willen en kunnen bekostigen. Het gaat dan om hulp die 
in principe niet voor iedereen bereikbaar is, maar afhankelijk van de fi-
nanciële draagkracht van de ouders, bv. remediale leeshulp, huiswerk-
begeleiding, training voor de eindtoets en bijles voor een specifiek 
vak. Deze hulp mag niet onder schooltijd geboden worden. 
 

7.8 Logopedische screening
Als er in groep 2 twijfels of vragen zijn over de spraak of 
taalontwikkeling van leerlingen, dan worden ze gescreend 
door een logopedist. Dit wordt vooraf besproken met de 
ouders, net als de resultaten van de screening. 

54
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7.9 Jeugd en gezondheid 4 t/m 18 jaar
Vanaf het moment dat uw kind naar de basisschool gaat, komt u in 
aanraking met medewerkers van de GGD afdeling Jeugdgezondheids-
zorg/logopedie. Dit zijn de jeugdarts-assistente, de jeugdverpleeg-
kundige en de schoollogopedist. Samen met u en de school willen 
zij er voor zorgen dat de groei en ontwikkeling van uw kind zo goed 
mogelijk verloopt. Kinderen groeien en ontwikkelen snel. Het is be-
langrijk dat factoren die de gezondheid en ontwikkeling van uw kind 
bedreigen zo vroeg mogelijk worden onderkend. Daarom wordt uw 
kind meerdere keren uitgenodigd voor een onderzoek. Tijdens deze 
onderzoeken wordt aandacht gegeven aan o.a.: lichamelijke groei en 
gezondheid, sociaal emotionele ontwikkeling en de spraak-/taalont-
wikkeling.

Vaste onderzoeksmomenten 
• De jeugdverpleegkundige ziet alle 5-jarigen voor een gezond-

heidsonderzoek.
• De assistente JGZ meet en weegt alle kinderen in groep 6 tijdens 

de gymles.
• De assistenten JGZ geven in groep 7 een interactieve les over 

gezonde leefstijl.

Extra onderzoek
Er is altijd een mogelijkheid om een extra onderzoek en/of gesprek 
bij de afdeling Jeugdzorg aan te vragen. Dit kunt u als ouder doen, 
maar het kan, uiteraard met uw toestemming, ook door de leerkracht 
gedaan worden. 

Huisbezoek
De jeugdverpleegkundige kan een bezoek aan huis brengen om met 
u bepaalde onderwerpen nader te bespreken. Bijvoorbeeld: gedrags-
problemen, problemen met de opvoeding of bedplassen. 

Wat doet de GGD nog meer?
De schoolarts werkt in het belang van het welzijn en welbevinden van 
uw zoon/dochter nauw samen met school en andere ketenpartners 
(CJG, schoollogopedist, leerplichtambtenaar, professionals uit de 
(geestelijke)gezondheidszorg). 
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De jeugdverpleegkundige kan deelnemen aan het ondersteunings-
team als daar aanleiding toe is (problematiek die school overstijgend 
of ingewikkeld is).

Vanuit de afdeling Gezondheidsbevordering van de GGD is er voor de 
school een ruime keuze aan ondersteunend lesmateriaal over allerlei 
gezondheidsonderwerpen beschikbaar. De GGD organiseert met eni-
ge regelmaat ook projecten op school op het gebied van gezondheid.

7.10 Anti-pestprotocol
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een 
probleem dat we onder ogen zien en op onze school serieus aanpak-
ken. Om die reden hebben wij een pestprotocol opgesteld. Hierin 
staat beschreven hoe wij met pesten op school omgaan. Door regels 
en afspraken zichtbaar te maken, kunnen leerlingen en leerkrachten, 
als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze 
regels en afspraken. Ook tijdens de lessen van de Kanjertraining komt 
het onderwerp pesten aan de orde. 
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Bij ons op school is er een coördinator van anti-pestbeleid. Deze 
persoon is ook het vaste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en 
leerkrachten.groep

We stellen het op prijs dat u contact met ons opneemt als u thuis van 
uw kind verneemt dat er op school gepest wordt, zodat wij adequaat 
kunnen handelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te 
tonen, stellen we alle leerlingen in de gelegenheid om veilig en met 
plezier naar school te gaan. 

De onderwijsinspectie houdt sinds enkele jaren toezicht op het on-
derdeel ‘sociale veiligheid’. Scholen worden bij wet verplicht om op 
effectieve wijze pesten tegen te gaan. Scholen zijn verplicht om één 
keer in de twee jaar de monitor sociale veiligheid af te nemen bij leer-
lingen van groep 6, 7 en 8. Wij gebruiken hiervoor de vragenlijsten uit 
Vensters PO. 

Het pestprotocol is op school aanwezig en ter inzage voor ouders. De 
gedragscode van SKO staan op de website www.skofv.nl 

7.11 Medisch handelen en medicijnverstrekking
Het kan voorkomen dat een leerling gezond naar school gaat en 
tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt of bijvoorbeeld door 
een insect wordt gestoken. In dergelijke gevallen neemt de school 
altijd contact met u op. 
Wij krijgen ook te maken met verzoeken van ouders om door een arts 
voorgeschreven medicijnen te verstrekken of om medische handelin-
gen te verrichten. Met het oog op de gezondheid van de leerlingen, 
maar ook in verband met de aansprakelijkheid is het van belang dat er 
in dergelijke situaties zorgvuldig gehandeld wordt door ouders en de 
leerkracht. 
De verantwoordelijkheid voor het toedienen van medicijnen ligt bij 
ouders. Leerkrachten zullen zonder toestemming van ouders geen 
enkel medicijn toedienen. Mocht het nodig zijn dat een kind onder 
schooltijd medicijnen gebruikt, dan vragen we u een medische verkla-
ring in te vullen en dit met de leerkracht te bespreken. Deze verklaring 
ontvangt u van de groepsleerkracht en moet ieder schooljaar opnieuw 
door ouders worden ingevuld. 
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7.12 Hoofdluis
Het bestrijden van hoofdluis is een taak van school en ouders. De 
kinderen worden na iedere vakantie door een aantal ouders gecon-
troleerd op hoofdluis. Wanneer we bij een kind hoofdluis constateren, 
krijgen de ouders persoonlijk bericht. Via Parro worden alle ouders 
geïnformeerd over het feit dat er hoofdluis heerst in de groep.  

Het komt regelmatig voor dat er bij kinderen hoofdluis wordt gecon-
stateerd. Dit is geen reden voor grote ongerustheid of schaamte, 
maar er moet wel iets tegen gedaan worden. Mocht u hoofdluis con-
stateren, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de leerkracht van uw 
kind. Deze kan dan de andere ouders informeren. 

Alle kinderen maken gebruik van een luizenzak om te voorkomen dat 
de hoofdluis zich verder kan verspreiden op school. U kunt op school 
een luizenzak bestellen voor €6,-. Deze maatregelen hebben er toe 
bijgedragen dat we op school hoofdluis de baas blijven. Als blijkt dat 
de besmetting bij een kind hardnekkig is, kan het voorkomen dat de 
directeur u verzoekt uw kind thuis te houden voor behandeling tot het 
probleem voorbij is. Uiteraard hopen we dat het niet zover hoeft te 
komen.

7.13 Anti agressie
Sociale veiligheid vinden we op onze school zeer belangrijk. U mag 
van de school verwachten dat we respectvol en professioneel met uw 
kind omgaan. Wij verwachten van de ouders en de leerlingen een res-
pectvolle en fatsoenlijke houding, waarin agressie geen plaats heeft. 
Mocht er onverhoopt toch een meningsverschil optreden, dan zullen 
we gezamenlijk een oplossing moeten vinden. 
Bovenstaande vindt zijn grondslag in het protocol Gedrag, zoals dat 
door ons bestuur is vastgesteld en we verwijzen hier dan ook graag 
naar. U kunt dit protocol terugvinden op de website www.skofv.nl



8.1 Overgang primair onderwijs (PO) naar voortgezet  
onderwijs (VO)
Voor de meeste kinderen komt er na acht jaar een eind aan het on-
derwijs op de basisschool. Zij maken de overstap naar het voortgezet 
onderwijs. Tijdens een informatieavond voor de ouders van kinderen 
in groep 8 wordt verteld hoe een en ander verloopt. In de maanden 
november en december bezoekt groep 8 een aantal scholen en in 
deze periode worden er ook informatieavonden georganiseerd op de 
scholen voor voortgezet onderwijs. In januari houden de VO-scholen 
open dagen, waarbij ouders en kinderen de kans krijgen met de diver-
se scholen kennis te maken. 

Keuze vervolgonderwijs
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In de loop van de jaren krijgen we een goede indruk van de leerpres-
taties van uw kind en ook van zijn of haar werkhouding en gedrag. 
Op grond van deze gegevens kunnen we goed inschatten welk brug-
klastype voor uw kind het meest geschikt is: vmbo, havo of vwo. In 
februari krijgen de kinderen een definitief advies voor het voortgezet 
onderwijs. Met dit advies wordt uw kind ingeschreven op een school 
voor voortgezet onderwijs.

8.2 Eindtoets ROUTE 8
Naast onze inschatting is voor de toelating tot het voortgezet onder-
wijs ook een zogeheten ‘onafhankelijk gegeven’ vereist. Dat is de sco-
re op een test of toets die niet is samengesteld door de basisschool 
zelf, maar door een onafhankelijke instantie. Er zijn verschillende toet-
sen en testen die voor dit doel gebruikt kunnen worden. Wij maken 
gebruik van de adaptieve digitale eindtoets ROUTE 8.  
ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen die opge-
deeld zijn in verschillende deeltoetsen. Daarnaast zijn de deeltoetsen 
begrippenlijst, woordenschat en luistervaardigheid (optioneel) aan het 
onderdeel taal toegevoegd. ROUTE 8 wordt via internet afgenomen 
op een computer, laptop of tablet. De afname van de toets neemt 
gemiddeld twee à drie klokuren in beslag. 

Flexibele afname
Door het adaptieve karakter maakt ieder kind een unieke toets. De 
afnameduur kan per kind verschillen. De duur van de toets zegt niets 
over het resultaat. De verschillende onderdelen kunnen verspreid wor-
den afgenomen in de vastgestelde eindtoetsperiode. Scholen kunnen 
zelf bepalen wanneer ze de eindtoets afnemen in deze periode. 

Uitslag
De uitslag van de toets kunnen wij als school na ongeveer 
twee weken downloaden. Zodra de uitslag binnen is, krijgen 
de kinderen het individuele scorerapport waarop de uitslag 
staat vermeld, in een gesloten envelop mee naar huis. Het individuele 
scorerapport geeft per domein en per deeltoets aan wat het bijbeho-
rende niveau van het kind is. Daarnaast is er een totaalscore voor de 
domeinen taal en rekenen. 
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De scores van de afzonderlijke deeltoetsen bepalen de 
standaardscore van ROUTE 8. Deze score wordt ook weergegeven 
met een schaal van 100 tot 300. Bovendien wordt het bereik van de 
verschillende brugklastypen vermeld. 

Bij het advies wordt de volgende schaalverdeling gehanteerd: 

8.3 Uitstroomgegevens
Hoewel de eindtoets niet bedoeld is om de kwaliteit van de scholen 
te toetsen, zegt de score uiteraard wel iets over de school. De Alfons 
Ariëns is een school met een grote diversiteit aan kinderen. De kin-
deren stromen dan ook uit op verschillende niveaus. Dit kan variëren 
van VMBO-onderwijs tot gymnasium. Natuurlijk streven wij er naar, 
gedurende de schoolloopbaan van een kind, hem of haar te laten 
uitstromen op een zo hoog mogelijk niveau, passend bij het kind. Wij 
denken er goed in te slagen de kinderen de kennis en vaardigheden 
bij te brengen die in het voortgezet onderwijs onmisbaar zijn.

Het advies van de school wordt gegeven voordat de uitslag van de 
eindtoets bekend is. Als de uitslag van de toets lager uitvalt dan het 
advies van de school, dan blijft het advies hetzelfde. Mocht de uitslag 
van de toets hoger uitvallen dan het advies van school, dan vindt er 
een heroverweging plaats. Dit kan leiden tot een doorverwijzing naar 
een hoger type onderwijs. Uiteraard gaat dit in goed overleg met kind 
en ouders. Op de website vindt u een overzicht waarin u kunt aflezen 
op welk niveau de kinderen uit onze groepen acht de afgelopen 5 jaar 
zijn uitgestroomd.  

Praktijk onderwijs-VMBO Basisberoepsgerichte leerweg < 141
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 141-169
VMBO Basis beroepsgerichte leerweg-Kaderberoepsgerichte leerweg 170-180
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 181-186
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg-Theoretische leerweg 187-194
VMBO Theoretische leerweg 195-202
VMBO Theoretische leerweg-HAVO 203-211
HAVO 212-218
HAVO / VWO 219-228
VWO >228
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Wij proberen u als ouder steeds goed te informeren over uw kind 
en het reilen en zeilen binnen de school. Veel informatie is terug 
te vinden in deze schoolgids. Praktische informatie, vakanties, de 
groepsbezetting en activiteiten kunt u terugvinden op de website. 
Daarnaast hebben wij een schoolplan op school liggen. Een school-
plan is een document waarin een school eens in de vier jaar het 
beleid van de kwaliteit van het onderwijs en de richting voor de 
komende jaren beschrijft. U kunt hier te alle tijde inzicht in krijgen. 

9.1 Portfolio
In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een pilot voor een nieuw 
verslag. In plaats van een verslag hebben alle kinderen een eigen 
portfolio. Belangrijk uitgangspunt hiervoor is dat 
ieder kind (en natuurlijk ook ouders) trots op zijn of haar 
portfolio moet kunnen zijn en daarmee op zijn of haar 
ontwikkeling. Daarnaast willen we kinderen meer medeverantwoorde-
lijk maken voor hun leerproces en ze daar ook 
mederegisseur van laten zijn. Dit vraagt dat we het denken in doelen 
en het procesgericht denken centraal stellen bij 
kinderen, leerkrachten en ouders. Het portfolio is een 
verzamelmap van werk waar de leerlingen trots op zijn en wat ze 
graag willen delen met anderen. Naast het werk van de 
leerlingen worden er ook vragenlijsten toegevoegd. Deze 
vragenlijsten zullen uitgangspunt zijn van het gesprek. De leerlingen 
denken na over hoe ze zichzelf zien en worden er gezamenlijk doelen 
opgesteld waar de kinderen aan gaan werken en wordt er teruggeke-
ken op de afgelopen periode. 

Informatievoorziening



9.2 Ouder-kindgesprekken
Het eerste ouder-kindgesprek vindt plaats aan het begin van het 
schooljaar. Dit noemen we het startgesprek. Bij dit gesprek zijn zowel 
de ouder(s) als het kind (vanaf groep 2) aanwezig. 
Dit gesprek bereidt u met uw kind thuis voor aan de hand van het 
document ‘startgesprek’. Het startgesprek kan als doel hebben nader 
kennis te maken, het vaststellen van gezamenlijke ambities en/of het 
vergroten van wederzijds vertrouwen. 

In februari/maart vindt een vervolg plaats op het startgesprek en 
bespreken we het portfolio dat de leerlingen in februari mee naar huis 
krijgen. Bij dit gesprek zijn vanaf groep 5 ook de kinderen aanwezig. 
In de groepen 1 t/m 4 wordt dit gesprek zonder kinderen gevoerd. 
De reden hiervoor is dat het zelfreflecterend vermogen van een kind 
op deze leeftijd vaak nog onvoldoende ontwikkeld is om zo’n gesprek 
goed te kunnen voeren. 

Aan het einde van het schooljaar vindt het laatste gesprek plaats 
waarbij weer alle kinderen vanaf groep 2 aanwezig zijn. Ook nu is het 
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portfolio het uitgangspunt van het gesprek. Er wordt teruggekeken 
op het afgelopen jaar en er wordt vooruitgekeken naar het nieuwe 
schooljaar.

Als ouders gescheiden zijn en beide ouders hebben de ouderlijke 
macht, dan heeft de school de verplichting om beide ouders te infor-
meren over de ontwikkeling van hun kind.

9.3 Parro
Voor de directe communicatie tussen leerkracht en ouders wordt er 
in elke groep gebruik gemaakt van Parro. Via deze app wordt u op 
de hoogte gehouden van de laatste zaken rondom uw eigen kind in 
de eigen klas. Zo kan de leerkracht gemakkelijk een leuke foto met 
u delen, u informeren waar de klas mee bezig is, u uitnodigen voor 
gesprekken en een agenda met u delen en eventueel direct de beno-
digde hulp vragen. 

 

9.4 Weekinfo
Elke week verschijnt er een Weekinfo met belangrijke mededelingen, 
data, activiteiten en oproepen. De Weekinfo  staat ook op de website 
van de school. U ontvangt de Weekinfo als bijlage in Parro. We stre-
ven ernaar de kinderen zo min mogelijk informatie op papier mee te 
geven. Mocht u niet over een computer of internet beschikken, dan 
kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind. U ont-
vangt dan een papieren versie van de Weekinfo.  

9.5 Website
Op onze website vindt u allerlei informatie. Informatie van algemene 
aard betreffende de school, zoals deze schoolgids, belangrijke proto-
collen, informatie van de oudervereniging en de medezeggenschaps-
raad. Ook vindt u er actuele informatie over zaken die een rol spelen 
in de school, zoals nieuws, een actueel overzicht van de medewerkers 



en een actuele jaarkalender. De website is zowel bedoeld voor de 
leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) als voor ouders van potentiële 
leerlingen. Uiteraard staan er ook regelmatig foto’s van kinderen op 
deze site. Mocht u niet willen dat foto’s van uw zoon of dochter op de 
website of andere sociale media worden geplaatst, neem dan contact 
op met de groepsleerkracht van uw kind. Jaarlijks kunt u dit ook aan 
het begin van het schooljaar aangeven op een toestemmingsformulier. 

9.6 Informatieavond
In de tweede of derde week van het schooljaar wordt er een informa-
tieavond in de klas van uw kind gehouden. Tijdens deze avond geeft 
de leerkracht van uw kind informatie over het komende schooljaar. Hij/
zij vertelt u over de manier waarop er wordt gewerkt, geeft informatie 
over de algemene gang van zaken in de groep van uw kind en geeft 
uitleg over de materialen. Ook is er de mogelijkheid om methodes en 
materialen te bekijken. We vinden het wenselijk dat er van ieder kind 
een ouder aanwezig is deze avond. 
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10.1  Gezonde school 
Sinds 2017 is de Alfons Ariëns een Gezonde School. Een Gezonde 
School is een school die effectief aandacht aan gezondheid besteedt. 
De Alfons Ariëns heeft de vignetten Bewegen en Voeding behaald. 
Gezonde voeding en genoeg bewegen dragen bij aan een goede 
ontwikkeling van kinderen. Gezonde leerlingen presteren beter. 
De Gezonde School-pijlers:

Voor de kinderen willen we gezond eten en drinken makkelijk maken 
op school. En daarvoor hebben we de hulp van de ouders en verzor-
gers nodig. Dat betekent onder andere dat wij vragen:
 een gezonde pauzehap mee te geven. 
 Gezonde pauzehappen vinden wij bijvoorbeeld groente, fruit  
 en een volkoren boterham.

 alleen water, thee of halfvolle melk mee te geven. 
Pakjes en flesjes frisdranken en vruchtensappen bevatten 
namelijk erg veel suiker.

 traktaties klein en niet te calorierijk te maken. 

Op de website www.gezondeschool.nl is veel informatie 
hierover te vinden.

Overige onderwerpen

VoedingVoeding  
Bij het geven van Smaaklessen en 

het aanbieden van het 
EU-schoolfruit stimuleren wij de 

leerlingen om iets nieuws te proe-
ven en gezond te eten. Ook is er 

een dag waarop we allemaal alleen 
water drinken.

BewegenBewegen
De ruime speelplaats, het 

deelnemen aan verschillende  
schoolsporttoernooien zijn 

voorbeelden van een gezonde 
schoolomgeving.
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Wij zijn een 
gezonde school

10.2 Allergieën 
Ouders van kinderen met een voedselallergie vragen wij om de school 
goed in te lichten over de allergie zodat wij daar op school rekening 
mee kunnen houden en andere ouders daarover kunnen informeren 
als er een traktatie wordt voorbereid. Ook huisdieren worden in prin-
cipe op school niet toegelaten. Wij zullen in overleg alleen van deze 
regel afwijken bij bijvoorbeeld een spreekbeurt of biologieles. 

10.3 Verjaardagen en traktaties
Trakteren op een verjaardag maakt van de dag een extra feest. 
Omdat wij een Gezonde School zijn, vragen we u te zorgen voor een 
gezonde traktatie. Geen koek, snoep, chips, enz. Mocht u op zoek 
zijn naar een leuk idee, dan staat er op de bar bij het keukentje in de 
hal een kaartenbak, waar u een leuk idee uit kunt kiezen. Er zijn kin-
deren op school die een dieet hebben of allergisch zijn voor bepaalde 
producten. U kunt, indien nodig, hierover contact opnemen met de 
leerkracht. De kinderen gaan niet de klassen rond, wel krijgt de jarige 
in de onderbouw een kaart mee waarop alle juffen en meesters iets 
hebben geschreven.
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•
•
•

10.4 Uitnodigingen en kerstkaarten
De ervaring op school heeft ons geleerd dat het verspreiden van 
uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes en kerstkaarten in de klas re-
gelmatig tot verdriet leidt. U zult begrijpen dat het voor kinderen die 
minder vaak een kaartje krijgen, confronterend en pijnlijk kan zijn als 
deze in de klas worden verspreid. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk 
uitnodigingen en wenskaarten buiten school te verspreiden, ook als 
het kaarten zijn voor een hele groep.

10.5 Waardevolle voorwerpen
Wij verzoeken u uw kind geen kostbare kleding, sieraden, geld of duur 
speelgoed mee naar school te geven. Mocht uw kind om wat voor re-
den dan ook toch een keer iets waardevols bij zich hebben, dan mag 
het in bewaring gegeven worden bij de leerkracht. De school is niet 
aansprakelijk voor vermissing of diefstal van persoonlijke eigendom-
men, ook niet vanuit het lokaal. 

10.6 Mobiele telefoons
Het mee naar school nemen van een mobiele telefoon is niet toege-
staan. Voor uitzonderingen op deze regel kunt u een goed onder-
bouwd schriftelijk verzoek indienen bij de directeur, waaruit de nood-
zaak van het hebben van een mobiele telefoon duidelijk naar voren 
komt. 

Als er toestemming wordt gegeven, gelden de volgende regels:
Verlies, diefstal of schade van/aan de telefoon zijn voor eigen risico.
Op het plein en binnen de school moet de telefoon uitgeschakeld zijn.
De telefoon mag niet zichtbaar aanwezig zijn op school.

Als een leerling zich niet aan deze afspraken houdt, wordt de telefoon 
in beslag genomen. De telefoon kan na schooltijd door een ouder op 
school opgehaald worden.

10.7 Gevonden voorwerpen
Vaak gebeurt het dat er allerlei spullen op school blijven liggen. Deze 



spullen worden tot de eerst volgende vakantie centraal bewaard. Na 
iedere vakantie worden alle spullen opgeruimd.
Om zoek raken en verwisselen van de eigendommen van uw kind(e-
ren) te voorkomen, is het belangrijk alle zaken van uw kind(eren) te 
merken. Wij denken daarbij aan laarzen, gymtassen, gymschoenen, 
regenkleding, bekers, broodtrommels, etc.

10.8 Vervoer naar school

Met de fiets naar school
Veel kinderen komen op de fiets naar school. Wilt u erop toezien dat 
uw kind alleen op de fiets naar school komt als de afstand een be-
zwaar is om te lopen. We hebben de beschikking over een beperkt 
aantal fietsenrekken. We vragen u om uw kinderen hiervan gebruik te 
laten maken, zodat we de fietsen niet overal op de speelplaats tegen-
komen. Om ongelukken te voorkomen, mag er op het schoolplein niet 
worden gefietst. Het stallen is geheel voor eigen risico! De school kan 
niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vermissing of scha-
de. Wij zullen er echter wel op toezien dat er geen onnodige 
vernielingen plaatsvinden. Laat een fiets nooit na schooltijd in de stal-
ling staan! Vraag even aan een leerkracht of de fiets binnen kan staan 
of neem de fiets op een andere manier mee.
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Met de auto naar school
Een aantal ouders brengt en haalt hun kinderen met de auto naar en 
van school. Op het fietspad en de parkeerplaats voor de school kan 
het voor en na schooltijd erg druk zijn. Dit vraagt van alle weggebrui-
kers extra oplettendheid. Bovendien is het niet altijd eenvoudig om 
een parkeerplek te vinden. Daarom het vriendelijke verzoek zoveel 
mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. 

Ouders die echt niet anders dan met de auto kunnen komen, vra-
gen wij nadrukkelijk om goed op de verkeersveiligheid te letten. We 
verzoeken u om bij het laten in- en uitstappen van kinderen goed te 
letten op de veiligheid van de kinderen. 

Dat kan door: 
Zo te stoppen dat uw eigen kinderen voor school niet de straat hoe-
ven over te steken.
In de schoolomgeving extra te letten op spelende en 
overstekende kinderen.
Uw auto niet te parkeren op of in de buurt van plaatsen waar kinderen 
meestal oversteken. 
Zorgt u er ook voor dat de kinderen die u in uw auto vervoert, gebruik 
maken van de autogordel. De praktijk wijst uit dat die gordel, ook 
binnen de bebouwde kom, op korte afstanden en bij een lage snel-
heid, ernstige verwondingen van kinderen kan voorkomen! Bovendien 
let de politie er in bepaalde periodes extra op dat ook kinderen de 
autogordel gebruiken. Bovenstaande is ingegeven door onze be-
zorgdheid om uw kinderen. We willen dat alle kinderen veilig thuis en 
op school komen. Als we ons allemaal aan de regels houden, kunnen 
we ongelukken voorkomen. 

10.9 De schoolfotograaf
Eén keer per jaar nodigen wij op onze school de schoolfotograaf uit. 
Dit wordt vroegtijdig bekend gemaakt. De schoolfotograaf maakt 
een volledige fotoserie van alle leerlingen die bij ons op school zitten. 
Deze serie bestaat uit een portretfoto, een groepsfoto en een foto sa-
men met broertjes en/of zusjes die ook op school zitten. Nadrukkelijk 
vermelden wij dat u vrij bent deze foto’s wel of niet te bestellen. 

•

•

•



71

10.10 Verzekeringen en aansprakelijkheid
SKO heeft voor de leerlingen de volgende verzekeringen afgesloten:

Aansprakelijkheidsverzekering
De verzekering biedt dekking voor schade waarvoor de school aan-
sprakelijk gesteld kan worden. Er moet dan sprake zijn van verwijtbaar 
handelen van de school. De leerlingen zijn verzekerd zolang ze on-
der toezicht staan van de school. Daarnaast zijn ook alle vrijwilligers 
die op school helpen tijdens werkzaamheden op school verzekerd. 
Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is 
van enig onrechtmatigheid van de kant van school. Een voorbeeld 
daarvan is schade aan een bril tijdens de gymles. Die schade valt niet 
onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door 
school vergoed. Ook is de school niet aansprakelijk voor (schade door) 
onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of hun ouders) zijn 
primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die 
tijdens schooluren of tijdens andere -door de school georganiseerde- 
activiteiten zoals schoolreisjes, door onrechtmatig handelen schade 
veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor (dus 
ook de ouder). 

Ongevallenverzekering
De verzekering biedt dekking tijdens schoolactiviteiten, met inbegrip 
van schoolreisjes en excursies. Daarnaast is er een aanvullende dek-
king op de eigen ziektekostenverzekering voor geneeskundige en 
tandheelkundige kosten. Eerst moet de eigen verzekering worden 
aangesproken, de ongevallenverzekering van de school geeft in twee-
de instantie een uitkering. 

WEGAS/WEGAM
De verzekering dekt schade die ontstaat door en bij bestuurders tij-
dens een dienstreis (medewerkers en vrijwilligers) met een eigen auto 
voor schoolse activiteiten. Voor de overige inzittenden zal een afdoen-
de inzittendenverzekering moeten zijn afgesloten door de bestuurder/
eigenaar. 

Tot slot
De school aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het 
zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van kinderen. 
Zie ook www.onderwijsverzekeringen.nl



10.11 Uitschrijven van leerlingen
Gaat u verhuizen of verlaat uw kind om een andere reden onze school, 
dan worden we hier graag op tijd van op de hoogte gebracht. 
Bij het uitschrijven van leerlingen wordt de volgende procedure ge-
volgd:
De ouders melden een voorgenomen uitschrijving bij de directie met 
opgave van reden.
De ouders geven de naam en het adres van de nieuwe school door en 
tevens bij verhuizing het nieuwe woonadres.
De school schrijft een leerling die de school verlaat uit op het moment 
dat er van de nieuwe school een bewijs van inschrijving is ontvangen.
De school stuurt een uitschrijfverklaring naar de nieuwe school.
De school maakt een onderwijskundig rapport en stuurt dit op naar 
de nieuwe school. In dat rapport staat iets over de werkwijze en de 
gebruikte methodes van de school en over de vorderingen van de 
leerling. De ouders kunnen op verzoek het onderwijskundig rapport 
inzien.

•

•

•

•
•
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11.1 Het schoolplan
Over veel zaken op onze school zijn we tevreden: die willen we graag 
behouden voor de toekomst. Een school staat echter nooit stil. De 
samenleving verandert, waardoor we voor nieuwe uitdagingen komen 
te staan. Er worden nieuwe inzichten over het onderwijs en de
opvoeding ontwikkeld. Door dit soort ontwikkelingen is het noodza-
kelijk om als school eenproactieve houding aan te nemen en voort-
durend de kwaliteitszorg te waarborgen: doen we nog wel de goede 
dingen en doen we die dingen goed? 

Het schoolplan beschrijft waar wij als school voor staan en welke 
keuzes wij maken voor de nabije toekomst. Hoe richten wij ons onder-
wijs in, wat zijn speerpunten en welke doelen stellen we hierbij. Met 
dit plan willen we laten zien hoe we aan het werk zijn in de school. 
Het schoolplan is vormgegeven in afstemming met het team van de 
school, de MR, het managementteam en staf van SKO. Het is een lei-
draad voor de directie en het team, het geeft ons richting. Een docu-
ment dat inspireert en ons helpt om onze schoolontwikkeling voortdu-
rend te blijven plannen, uitvoeren, evalueren en daar waar nodig bij te 
stellen. 
Het schoolplan is terug te vinden op de website van onze school. 

11.2 Schoolontwikkeling
De onderwerpen die komende schooljaren centraal staan zijn: 
Didactisch coachen, begrijpend lezen en rekenen. 

De ontwikkelingen van de school
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Didactisch coachen
In 2019 zijn we het schoolbrede scholingstraject Didactisch coachen 
gestart. Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze 
van coachen (vragen stellen, aanwijzingen geven en feedback) door 
de leerkracht, waarin hij /zij het denken van de leerling stimuleert, op 
een manier die motivatie verhogend en leer bevorderend werkt. Scho-
len staan voor de opdracht hun onderwijs zo in te richten dat leerlin-
gen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Dat vraagt nogal wat 
van de leerkrachten. Zij zullen naast de traditionele bekwaamheden, 
andere bekwaamheden moeten ontwikkelen en leren inzetten. 

Bij didactisch coachen wordt ervan uitgegaan, dat mensen al heel 
veel kwaliteit in huis hebben en dat je hen kunt helpen die kwaliteit 
uit te bouwen. De methode Didactisch Coachen is gebaseerd op de 
laatste theoretische inzichten over leren en feedback geven en is in de 
praktijk ontwikkeld en uitgewerkt. De ervaring is dat het leerkrachten 
een instrument in handen geeft om leerlingen systematisch te coa-
chen, feedback te geven en vragen te stellen, zowel op proces als op 
inhoud.  Daarmee is het een hele concrete en praktische invulling van 
de coachende rol van de leerkracht. 

Na het derde jaar gaan we als team zelfstandig verder met Didactisch 
coachen. Dit is mogelijk omdat de intern begeleider is opgeleid als 
Didactisch coach.  

Naast het Didactisch coachen zetten we ook de methode Beeld-
coaching in bij ons op school. Beeldcoaching is een vorm van leer-
krachtbegeleiding, waarbij korte video-opnamen in de groep worden 
gemaakt, met als doel leerkrachten te begeleiden bij hun onderwijs-
kundige taak. 

De focus bij een coaching traject kan liggen op de sfeer in de klas, 
hulp aan individuele leerlingen, de manier waarop de groep werkt, of 
de manier waarop de leerkracht lesgeeft. De video-opnamen worden 
met de leerkracht besproken en samen met de beeldcoach wordt 
gekeken hoe een en ander in de klas verloopt. Soms zal dit gesprek 
aanleiding zijn voor een verandering. Het spreekt vanzelf dat de beel-
den alleen voor intern gebruik zijn.
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Begrijpend lezen
De opbrengsten van begrijpend lezen lagen onder de 
door school gestelde doelstelling. Daarnaast ervaren leerlingen begrij-
pend lezen niet als boeiend en/of uitdagend. Bovenstaande punten 
zijn voor ons aanleiding om het begrijpend lezen kritisch onder de 
loep te nemen en te onderzoeken hoe we hier verandering in kunnen 
aanbrengen. Bij dit traject worden we begeleid door Karin van de 
Mortel, specialist in taal en leesonderwijs. 

Rekenen
De rekenmethode die wij gebruiken, Alles Telt (tweede editie), zal in 
schooljaar 2021-2022 vervangen worden. 
Het  kiezen  van  een  nieuwe  rekenmethode  is  een  keuze  die  in-
vloed  heeft  op  het onderwijs  van  het vak rekenen voor de komen-
de acht à negen jaar. Het is van belang hierin een verantwoorde keuze 
te  maken passend  bij  de visie van onze school  en  voortvloeiend  
uit  weloverwogen  keuzes. Een aantal stappen is van belang om tot 
een verantwoorde keuze te komen. Allereerst  is het belangrijk dat we 
als team een visie vormen op het rekenonderwijs. Wat wordt er bin-
nen onze school onder goed rekenonderwijs verstaan? Hoe willen we 
lesgeven? Welke leerkrachtvaardigheden vinden we belangrijk? Welke 
didactiek past bij onze schoolvisie? Hoe kijken wij naar de rol van ICT 
binnen ons (reken)onderwijs? 

De tweede stap is het maken van een sterkte-/zwakte  analyse waar-
in sterke en zwakke aspecten  van  de  huidige  methode  en  het  
huidige  rekenonderwijs  in  beeld  worden  gebracht. Als deze visie 
helder en we een goed beeld hebben gevormd van de sterkte en 
zwakke punten van onze huidige methode, kunnen er criteria worden 
opgesteld die opgenomen moeten worden in een  checklist  om  een  
rekenmethode  te  kiezen  aansluitend  bij  de  visie  en  kenmerken  
van onze school. De implementatie van de nieuwe rekenmethode zal 
plaatsvinden in schooljaar 2021-2022. 

Naast bovengenoemde onderwerpen zullen we ook verder gaan met 
trajecten die we eerder zijn gestart zoals het doorontwikkelen van het 
portfolio, vorm geven aan 21e-eeuwsevaardigheden en het streven 
naar interactief, uitdagend en betekenisvol onderwijs. 
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ContactContact
informatieinformatie

K.B.S. Alfons AriensK.B.S. Alfons Ariens
 adres
 Kamillemeen 1
 3844 HZ  Harderwijk
 telefoon
 0341 416758
 e-mail
 alfonsariens@skofv.nl
 medezeggenschapsraad
 mr@alfonsariens.nl
 oudervereniging
 ov@alfonsariens.nl
 website 
 www.alfonsariens.nl

Scholengroep Katholiek Scholengroep Katholiek 

Onderwijs Flevoland VeluweOnderwijs Flevoland Veluwe  
adres
Meentweg 14
8224 BP  Lelystad
postadres
Postbus 608
8200 AP  Lelystad
telefoon
0320 225040
e-mail
secretariaat@skofv.nl
website
www.skofv.nl

Inspectie van onderwijsInspectie van onderwijs
adres
Park Voorn 4
3544 AC  Utrecht
telefoon
088 6696000
website
www.onderwijsinspectie.nl 

Team JeugdgezondheidTeam Jeugdgezondheid    
Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)(CJG)
adres
Wethouder Jansenlaan 200
3844 DG  Harderwijk
telefoon
0341 799904
e-mail
info@cjgharderwijk.nl
website
www.cjgharderwijk.nl
contactpersoon voor 
de Alfons Ariëns
Anne-Marie van de Mheen
e-mail
a.vandemheen@cjgharderwijk.nl

JeugdverpleegkundigeJeugdverpleegkundige
telefoon
088 4433357 
contactpersoon voor 
de Alfons Ariëns
Marjo van der Vegte
e-mail
m.vandervegte@ggdnog.nl
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Jeugdarts GGD Harderwijk, Jeugdarts GGD Harderwijk, 
afdeling Jeugdafdeling Jeugd
telefoon
088 44333100
e-mail
jgz@ggdnog.nl
website
www.ggdnog.nl

LogopedisteLogopediste
telefoon
088 4433184
contactpersoon voor 
de Alfons Ariëns
Paula Groen-Abbink
e-mail
p.groen-abbink@ggdnog.nl

Leerplichtambtenaar / RMC consulentLeerplichtambtenaar / RMC consulent
postadres
Meerinzicht 
Postbus 1201
3840 BE  Hardewijk
telefoon
085 1108904
website
www.meerinzicht.nl

Postadres
Zeeluwe
Gelreweg 22 
3843 AN  Hardewijk
telefoon
0341 740007
e-mail
info@zeeluwe.nl
website
www.zeeluwe.nl

adres
Gelreweg 22
3843 AN  Harderwijk
telefoon
0341 842834
e-mail
info@leerlingenzorgnwv.nl
website
www.leerlingenzorgnwv.nl

Stichting ProkinoStichting Prokino
adres
Kruithuis 2a
3844 DH  Harderwijk
telefoon
0341 427249
e-mail
harderwijkermelo@prokino.nl
website
www.prokino.nl

Veilig Thuis Noord- & Oost- GelderlandVeilig Thuis Noord- & Oost- Gelderland
telefoon
0800-2000
website
www.veiligthuisnoordoostgelder-
land.nl 

postadres
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
e-mail
info@onderwijsgeschillen.nl
website
www.onderwijsgeschillen.nl

Samenwerkingsverband voor Samenwerkingsverband voor 
Passend BasisonderwijsPassend Basisonderwijs

Stichting Leerlingenzorg Stichting Leerlingenzorg 
Noordwest-VeluweNoordwest-Veluwe

Landelijke klachtencommissieLandelijke klachtencommissie
OnderwijsgeschillenOnderwijsgeschillen
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