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Welkom op de Kleurencirkel  
 
In deze gids van de Kleurencirkel staat informatie over de school, de werkwijze en allerlei praktische zaken. 
 
Schoolgrootte 
Onze school heeft dit jaar 6 klassen en de maximale groepsgrootte is 14 leerlingen. In uitzonderlijke situaties 
kunnen wij daarvan afwijken, bijvoorbeeld voor een verhuisleerling.  
 
Situering van de school 
Bij de Kleurencirkel komen leerlingen van 6 tot 12/13 jaar. Het gebouw heeft naast lokalen en een aula ook 
diverse bijruimten. Rondom het gebouw liggen twee ruime speelplaatsen, één voor de middenbouw en één 
voor de bovenbouw. 
In ons gebouw is Knetter gehuisvest, zij bieden gespecialiseerde orthopedagogische begeleiding voor kinderen 
en gezinnen. In ons gebouw vindt dit plaats na schooltijd.  
Vlak bij de school is een gymzaal, hier maken wij voor onze gymlessen gebruik van.  

 
De Kleurencirkel: 
De Gildekamp 6012 
6545 LX Nijmegen 
Telefoon:   024-3734855 (8.00 uur- 16.00 uur) 
Email:     administratieSO4@conexus.nu 
Website:    www.dekleurencirkel.nl 

 
Stichting Conexus 
Onze school maakt deel uit van onderwijsstichting Conexus, deze vormt het bevoegd gezag over 31 scholen 
voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen. 
 
Identiteit  
De Kleurencirkel is een neutrale school. Leerlingen van alle identiteiten zijn welkom. Van leerlingen, ouders en 
personeel verwachten wij dat ze respect tonen voor elkaar en elkaars (geloofs-)overtuiging. 
 
Het schoolteam 
Ons team bestaat uit de volgende medewerkers met ondersteunende taken: 

 Directeur    Titia Blankstein 

 Adjunct directeur / zorgregisseur  Coleta Brandwijk 

 Orthopedagoog en kwaliteitscoördinator Lara Nelissen 

 Maatschappelijk werker   Danielle van Binsbergen 

 Administratief medewerker  Marieke de Laat 

 Achterwacht    Marieke de Laat en Coleta Brandwijk 

 Conciërge     Jacomien Brandwijk 

 Vrijwilligers    Jan Brandwijk en Gonny Cuppen 
 
De medewerkers bij de groepen: 

 Leerkracht gymnastiek   Wiesje Kraaijeveld 

 Onderwijsassistent   Juliette Helmer 
 
Leerkrachten: 

 Groep Groen    Bianca Wennekers 

 Groep Wit    Gelinda Fleuren en Brenda Knoop 

 Groep Blauw    Luuk Roelofs 

 Groep Rood    Marjo Lemmers 

 Groep Geel    Laura Hemel en Brenda Knoop 
 Groep Oranje    Sjoerd Mulder 

Extra voor alle groepen    Jet Verploegen 
 

mailto:administratieSO4@conexus.nu
http://www.de/
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Mailadressen 
Onderstaande mailadressen zijn zakelijk. Privémailverkeer is niet toegestaan. 

brenda.knoop@conexus.nu  bianca.wennekers@conexus.nu 

laura.hemel@conexus.nu marjo.lemmers@conexus.nu  

danielle.vanbinsbergen@conexus.nu lara.nelissen@conexus.nu  

marieke.delaat@conexus.nu  jacomien.brandwijk@conexus.nu 
gelinda.fleuren@conexus.nu sjoerd.mulders@conexus.nu 

coleta.brandwijk@conexus.nu  luuk.roelofs@conexus.nu 

juliette.helmer@conexus.nu  wiesje.kraaijeveld@conexus.nu  

jet.verploegen@conexus.nu titia.blankstein@conexus.nu  

                                                                                                             
De Commissie van Begeleiding (CvB)  
De CvB is een wettelijk verplichte commissie die toetst op inhoudelijke gronden of een leerling op De 
Kleurencirkel kan worden toegelaten. De commissie bestaat uit de directeur, de adjunct-directeur, de 
orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werkende. 
De CvB bespreekt tevens leerlingen waar zorgen over zijn en er meer nodig is dan in de klas geboden kan 
worden. 
De schoolmaatschappelijk werker heeft samenwerking met alle geledingen die betrokken zijn in de zorg 
rondom de leerling. 
 

Stagiaires  
Wij vinden het belangrijk om studenten de 
mogelijkheid te bieden om onze vorm van 
onderwijs te leren kennen en om te oefenen. Wij 
ontvangen stagiaires vanaf MBO tot en met 
universitair niveau om het vak te leren bij ons. Op 
het moment dat er een stagiaire in de groep is, 
wordt u hierover geïnformeerd.  
 
Waar onze school voor staat: visie en missie 
De leerlingen van de Kleurencirkel hebben een 
sterke behoefte aan duidelijkheid en structuur, 

aan warmte en waardering en aan ondersteuning bij het werken aan hun leerpunten. 
Bij de Kleurencirkel is een goed pedagogisch klimaat belangrijk. Kinderen komen pas echt aan leren toe als zij 
zich veilig, geborgen en gesteund voelen op school. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is dan 
ook even belangrijk als de cognitieve ontwikkeling. De basishouding van iedere leerkracht straalt uit dat 
kinderen (en ouders) bij hem of haar terecht kunnen. Naar ieder kind (en iedere ouder) wordt serieus 
geluisterd.  
Iedereen wordt benaderd met respect. Dit geldt zowel voor kinderen onderling, voor kinderen met 
volwassenen, als voor volwassenen onderling. De kinderen leren elkaar met respect te benaderen. 
De vastgestelde school- en klassenregels dragen ertoe bij dat iedereen zich veilig en thuis kan voelen op school.  
Onze doelgroep bestaat uit leerlingen van groep 3 t/m 8. Bij alle leerlingen is sprake van gedragsproblemen 
en/of psychiatrische problematiek. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het 
individuele kind. We houden bij de groepsindeling rekening met zowel de didactische als de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van elk kind. Het is ons doel om maximaal gebruik te maken van de kansen en krachten van elk 
kind, waarbij we streven naar een optimale ontwikkeling. We bereiden kinderen voor op deelname aan de 
maatschappij waarin ze opgroeien en zich verder zullen ontwikkelen.   
 
Het voltallige team wordt getraind in het omgaan met agressie. Naast het preventieve handelen gaat het 
hierbij om een veilige wijze van de-escalatie van een situatie waarin agressie zich voordoet. Schoolbreed wordt 
door alle teamleden dezelfde aanpak gehanteerd. Preventief werken is gericht op het tijdig  herkennen van 
boosheid en het bieden van gedragsalternatieven. 
 
De Kleurencirkel realiseert zich terdege dat de school slechts één van de partijen is die een rol speelt in de 
ontwikkeling van een kind. Daarom zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met ouders en andere 
betrokkenen bij het kind.  
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Kortom, wij creëren een voorspelbare en ondersteunende leeromgeving waarin de leerkracht het gezag heeft 
en heldere en haalbare eisen stelt. De pedagogische aanpak en het lesprogramma zijn gericht op het 
voorkomen van probleemgedrag, het opdoen van positieve ervaringen en het aanleren van competenties, in 
het bijzonder een goede werkhouding/taakaanpak, sociale vaardigheden, zelfstandigheid en eigen 
verantwoordelijkheid. 

 
De Kleurencirkel is een school voor speciaal onderwijs, waar de slogan geldt: elke dag een nieuwe kans!  
 
Onze ontwikkelpunten 
Dit schooljaar hebben wij de volgende ontwikkelpunten in ons jaarplan staan: 

• het invoeren van een nieuwe methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling: Leren & leven 

• invoeren en uitvoeren van het groepsplan gedrag 

• het borgen van de werkwijze voor begrijpend lezen 

• de visie van ons werken met ICT uitwerken 

• het oriënteren op een nieuwe methode voor taal en spelling 

• Opstellen schoolplan 2023-2026 
 
Leerstofaanbod 
We gebruiken de volgende methodes: 
Lezen:   Veilig leren lezen, Estafette 
Begrijpend lezen:  Nieuwsbegrip 
Taal:   Taalactief 
Rekenen:  Wereld in getallen 
Engels:   Stepping up 

Zorg voor de leerlingen/ Extra leerling ondersteuning 

 Binnen de leerlingenzorg werken wij met de volgende niveaus:   

niveau  wie  wat  

Basiszorg  Leerkracht in de klas  Dagelijkse begeleiding in de groep  

Breedtezorg   Leerkracht en CvB: directeur, 
orthopedagoog, 
schoolmaatschappelijk werk  

Extra zorg in de groep, extra zorg voor de 
leerling, diagnostiek  

Dieptezorg   Arrangement, 
dyslexiebehandelaar, fysio-
/ergotherapie, ZBO, DDB  

Speciale zorg buiten de groep (intern of 
extern georganiseerd)  

Zodra de breedtezorg of dieptezorg nodig is gebeurt dit altijd na overleg met ouders. 
 
Groepsplan 
De leerkracht maakt ieder jaar een groepsplan, hierin staat de planning voor het komende halfjaar en de 
doelen die we met een groep willen bereiken. Het GHP wordt drie keer per jaar door de leerkracht opgesteld 
en twee keer per jaar uitgebreid geëvalueerd. Dit betreft de leervakken: spelling, taal/woordenschat, rekenen, 
begrijpend lezen en technisch lezen. Tijdens de evaluatie betrekken we de CITO-scores van de leerling, de 
leerkrachtobservaties en de onderwijsbehoeften van de leerling hierbij. 
 
Het ontwikkelingsperspectief 
Voor ieder kind wordt er 6 weken na de start op onze school een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. 
Hierin wordt een voorspelling gemaakt over het niveau waarop we verwachten dat de leerling de komende 
jaren zal gaan presteren voor de vakken Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spellen en Rekenen. Tevens wordt 
een uitspraak gedaan over het verwachte schooladvies in groep 8, het verwachte uitstroomniveau. Bij het 
opstellen van het OPP is rekening gehouden met het IQ van de leerling, met de beschikbare toetsgegevens tot 
nu toe, met leerlingkenmerken en met de leefomgeving van de leerling. Na het opstellen wordt het OPP door 
de gedragsdeskundige/psycholoog en de adjunct-directeur met de ouders besproken.  
Een keer per jaar (bij de leerlingbespreking) kijkt een multidisciplinair team samen met de leerkracht of de 
uitgestippelde leerroute nog altijd goed aansluit bij de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van uw kind en 
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of de juiste middelen worden ingezet om tegenwerkende factoren positief om te buigen en beschermende 
factoren maximaal te benutten. In het rapportgesprek halverwege het schooljaar wordt het OPP met de ouders 
besproken. 
 
Rapport en gesprekken 
Drie keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. In de week daarna zijn de rapportgesprekken, u krijgt 
hiervoor een uitnodiging om in te tekenen. Wij stellen het zeer op prijs als alle ouders zich aanmelden voor dit 
gesprek. Op vraag van de leerkracht of van de ouders kunnen er andere medewerkers aansluiten bij dit 
gesprek, bijvoorbeeld de orthopedagoog of de directeur. 
De leervorderingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling worden met ouders besproken tijdens deze 
rapportgesprekken. 
Als u tussentijds een gesprek wilt met de leerkracht of een andere medewerker dan kunt u hiervoor een 
afspraak maken. 
 
Leerlingdossiers 
Op De Kleurencirkel wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de dossiers van de leerlingen. Alle dossiers zijn 
digitaal opgeslagen en alleen zichtbaar voor het bevoegd personeel. 
Ouders hebben, op afspraak, recht van inzage. Zo ook het recht op het doen van een verzoek tot veranderingen 
aanbrengen in het dossier, indien het gaat om onjuiste, onvolledige of niet ter zake doende gegevens. Het 
dossier is strikt vertrouwelijk en mag het schoolgebouw niet uit. 
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, 
tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de Wet. 
Leerlingdossiers worden na de maximale bewaartijd van 2 jaar, gerekend vanaf de dag van uitschrijving van de 
leerling, vernietigd. Op de website van https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-
privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens kunt u nalezen wat wij als school verplicht zijn 
t.a.v. leerling-dossiers en onderwijskundige rapporten. Wij conformeren als De Kleurencirkel aan de inhoud van 
het CBP. 
Persoonsgegevens worden 5 jaar bewaard, gerekend vanaf de dag van uitschrijving.  
 
Doorverwijzing voortgezet onderwijs   
Een deel van onze leerlingen stroomt uit naar het voortgezet speciaal onderwijs, een ander deel naar het 
regulier voortgezet onderwijs. 
De uitstroom van schooljaar 2021-2022 was als volgt: 

De adviezen, verdeeld over uitstroomniveau van 23 leerlingen:  

HAVO  13%  

VMBO-T/HAVO  4%  

VMBO-T  30%  

VMBO-K  9%  

VMBO-B/K  4%  

VMBO-B  30%  

PRO  9%  
 
Wij bekijken hoeveel leerlingen het gestelde uitstroomniveau in hun OPP behalen. Dit jaar heeft  87% van onze 
leerlingen dit doel behaald. Landelijk is de norm gesteld op 75%. 
In het afgelopen schooljaar is 52% van de leerlingen uitgestroomd naar het regulier voortgezet onderwijs, 48% 
naar het VSO. Met het voortgezet onderwijs  hebben wij een overdracht van het dossier, bij voorkeur is dit een 
“warme” overdracht, dus mondeling als aanvulling op het schriftelijke dossier. 
 
Praktische informatie 
Schooltijden 
De school start om 8.30 uur, de kinderen zijn welkom vanaf 8.15 uur en lopen dan naar hun klas. 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 14.15 uur uit, op woensdag om 12.30 uur. 
Bij ziekte dit graag telefonisch melden voor 8.30 uur. 
Een bezoek aan een arts, tandarts of andere belangrijke instanties kan gemeld worden via Social School bij de 
leerkracht. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens
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Als uw kind te laat komt krijgt u een schriftelijk bericht. Bij structureel verzuim en te laat komen nemen wij 
contact met u op, daarna wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd. Bij een relatief hoog ziekteverzuim, 
wordt de schoolarts ,en indien nodig, de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 
 
De school en ouders 
De samenwerking met ouders is voor ons essentieel om het juiste te kunnen bieden voor uw kind. Wij nemen 
snel contact op als we vragen hebben of zaken willen delen. Wij vragen aan u om hetzelfde te doen. 
Eén keer per 2 jaar meten wij middels een vragenlijst de tevredenheid van ouders.  
Als uw kind ook andere ondersteuning heeft zoals jeugdhulp dan hebben wij graag contact met deze instanties. 
Een goede samenwerking met alle partijen is erg belangrijk. 
Op onze website staat veel informatie, ook de nodige schooldocumenten. Schriftelijke berichtgeving vanuit 
school gebeurt altijd via Social Schools. Alle ouders en verzorgers krijgen hiervoor een inlogcode. Indien u nog 
geen toegangscode heeft, even graag contact opnemen met school via de administratie. Het is van groot 
belang deze app regelmatig te checken, of om ‘mededelingen’ aan te zetten. Middels deze app kunt u ook 
berichten sturen aan de leerkracht. 
 
Meegebrachte spullen 
Alle elektronische/digitale apparatuur (o.a. mobiele telefoons) worden direct bij binnenkomst ingeleverd bij de 
leerkracht en bewaart tot het eind van de lesdag. Het meebrengen van eigen spullen naar school is op eigen 
risico.  
Het is niet toegestaan om zonder toestemming beeld- of geluidsopnames te maken. 
Bij schade aan bezittingen van school wordt dit verhaald op diegene die de schade heeft veroorzaakt. 
 
Vakantie en studiedagen  
In Social School staan alle vakanties, vrije dagen en studiedagen. Halverwege het jaar zijn er 
groepsbesprekingen, dan is op die dag één groep vrij zodat de leerkracht alle ruimte heeft voor de bespreking. 
Een paar vrijdagen, voor een vakantie, is de school om 12.15 uur uit. 
Urenverantwoording. 
Herfstvakantie   22 okt t/m 30 okt 2022   25 uur 
Kerstvakantie   24 dec 2022 t/m 8 jan 2023  50 uur 
Voorjaarsvakantie  18 februari t/m 26 febr 2023          25 uur 
2de paasdag   10 april 2023    5.25 uur 
Meivakantie  22 april t/m 7 mei 2023   50 uur 
hemelvaart   18 mei 2023    5.25 uur 
Dag na hemelvaart  19 mei 2023    5.25 uur 
2de Pinksterdag   29 mei 2023    5,25 uur 
Zomervakantie BO  15 juli t/m 26 aug 2022   150 uur 
    Totaal   321 uur 
 
Studiedagen, 6 okt, 28 nov, 29 maart, 14 april, 7 juli  25 uur 
Leerlingbespreking, iedere groep een andere dag  5.25 uur 
Drie vrijdagmiddagen 12.15 uit    4.5 uur 
 
Voor calamiteiten is nog 4.25 uur over. 
 
Lesuitval 
Het vinden van vervangers voor onze school is bijzonder moeilijk. Er is een tekort aan onderwijspersoneel en al 
helemaal aan leerkrachten die in het speciaal onderwijs kunnen werken. Om pedagogische redenen, maar ook 
vanwege corona, delen we leerlingen liever niet op.  
Het kan dus zijn dat wij u vragen om uw kind thuis te houden omdat er geen leerkracht is. Uiteraard proberen 
wij dit zoveel mogelijk te beperken. Als een dag thuis houden problemen oplevert dan horen wij dit graag en 
kan er in nood opvang op school zijn. Het is belangrijk dat u zelf de vervoerder informeert.  
Leerlingen hebben altijd de mogelijkheid om thuis digitaal te werken via Yurls. U wordt op de ouderavond 
hierover geïnformeerd. 
 
Verlof aanvragen 
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Voor verlof gelden de volgende regels: 

 Het verzoek voor verlof kan ingediend worden met een formulier, dit kan aangevraagd worden via de 
leerkracht. 

 In geval van “belangrijke of speciale omstandigheden” kan verlof worden verleend. Tot deze 
omstandigheden behoren o.a.: huwelijk, overlijden, ondertrouw, ambts- en huwelijksjubilea, dit alles 
betreffende bloedverwanten tot in de derde graad. Dat zijn ouders, grootouders, broers en zussen, 
ooms en tantes voor zover dit broers of zussen van één van de ouders zijn, neven en nichten. 

 Vakantieverlof tot maximaal 10 dagen kan aangevraagd worden als er in de schoolvakanties echt geen 
vakantie gehouden kan worden. Hiervoor zijn wel specifieke richtlijnen. 

 Verlof langer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de ambtenaar Leerplicht van uw gemeente.  

 Voor 1 dag verlof voor b.v. religieuze feesten moet ook verlof worden aangevraagd. 
De leerplichtambtenaar zal de school aangekondigd en onaangekondigd controleren en de administratie van 
het verzuim willen inzien.  
 
Gym 
De gymlessen zijn voor alle groepen op dinsdag en donderdag. De lessen worden gegeven door een 
vakleerkracht bewegingsonderwijs. De kinderen hebben hiervoor gymkleding nodig en gymschoenen (geen 
zwarte zool). Het dragen van sieraden, ook oorbellen, is tijdens de gymles niet veilig dus niet toegestaan. 
Er wordt na de gymles niet gedoucht. 
 
Gezonde voeding 
De gezondheid van hun kind staat voor elke ouder bovenaan de lijst. Ook op De Kleurencirkel vinden wij dit 
belangrijk. Een goede gezondheid gunnen wij elk kind. Een onderdeel hiervan is gezonde voeding.  
Wij gaan ervan uit dat ieder kind een ontbijt heeft gehad voor hij of zij naar school komt. 
Rond de eerste pauze eten de kinderen in de groep een tussendoortje, bij voorkeur is dit fruit of groente. Ook 
iets drinken is dan fijn, het liefst water of een andere drank zonder veel suiker. 
De lunch vindt ook plaats in de eigen klas. Ook hierbij de vraag om dit gezond te houden zoals bruin brood met 
een gezond beleg. 
Wij doen mee aan het EU groente en fruit project. Een aantal maanden per jaar krijgen wij groente en fruit 
voor alle kinderen. U krijgt hierover bericht via Social School. 
Op onze school zijn alle klassen voorzien van een wastafel/aanrechtblok en deze zijn toegankelijk voor de 
kinderen. De kinderen mogen de gehele dag door water drinken. Ze mogen ook een flesje water op hun tafel 
laten staan en voor de kinderen die geen flesje bij zich hebben, staan er bekers. Deze worden iedere dag 
afgewassen.  
Mocht uw kind een allergie hebben of bepaalde etenswaren niet mogen eten dan is het belangrijk dat u dit laat 
weten aan ons. 
   
Verjaardag van de kinderen en trakteren 
De verjaardag van uw zoon/dochter is een dag waarop hij/zij in het middelpunt staat; thuis, maar ook op 
school. Er wordt gezongen en een klein spelletje gedaan. Wij vinden op onze school dat kinderen in de 
gelegenheid moeten zijn om te trakteren op school. Mocht het trakteren een probleem zijn om welke reden 
dan ook, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.  
 
Verjaardag van de leerkracht 
Via Social School krijgt u bericht wanneer de leerkracht zijn of haar verjaardag viert in de groep. De leerkracht 
organiseert zelf deze dag. De verjaardag wordt alleen gevierd met de eigen groep. Iedere leerkracht bepaalt 
voor zich hoe hij/zij deze dag indeelt en wat hij/zij trakteert.  
 
Leerlingenraad 
De school heeft een leerlingenraad. Ongeveer 4 keer per jaar komen vertegenwoordigers uit elke klas op een 
woensdag bij elkaar, om samen met de directeur de wensen en opmerkingen van leerlingen te bespreken. Er 
worden notulen gemaakt die op de website worden gepubliceerd. 
 
Leerlingenvervoer 
Het leerlingenvervoer van en naar het speciaal onderwijs is de verantwoordelijkheid van de gemeente waar u 
woont. Bij navraag van de gemeente laat de school schriftelijk weten of een leerling staat ingeschreven. De 
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school verstrekt geen persoonlijke gegevens van onze leerlingen en geeft alleen een summiere motivatie. 
Informatie dienen de gemeentes bij de ouders op te vragen. 
In iedere gemeente kan het anders georganiseerd zijn. Er bestaat wel een richtlijn die veel gemeenten volgen.  
 
De digitale wereld 
In alle groepen bij ons op school werken we met digiborden.  
De groepen Groen, Wit en Paars werken met vaste computers. Vanaf groep Blauw werken we met tablets voor 
de leerlingen. Op de tablets kunnen leerlingen verwerking- en/of verdiepingsopdrachten maken.  
Naast mogelijkheden brengt deze digitale wereld ook risico’s met zich mee. Dat betekent dat we zeker ook 
aandacht hebben voor mediawijsheid. We hebben hier duidelijke richtlijnen voor: 
Voor je iets plaatst op Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram 
D = Draagt het bij? 
E = is het Eerlijk? 
N = is het Nodig? 
K = Klopt het? 
 
N = maakt het Nieuwsgierig? 
A = is het Aardig? 
 
Ouderbijdrage en kampbijdrage 
De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 50,= per leerling. U krijgt aan het begin van het schooljaar 
een rekening op naam. Deze bijdrage is vrijwillig. 
We financieren hiermee allerlei activiteiten zoals Kerst, Sint, spelletjesdag, sportdag en het schoolreisje.  
Indien u een betalingsregeling wenst, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. 
De kampbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. 
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad controleert jaarlijks de financiën.  

 
Begroting per leerling 2021-2022: 

Kennismakingsdag € 1,00 

Decemberfeesten € 10,00 

Carnaval € 2,00 

Schoolreisje € 20,00 

Afscheidscadeau schoolverlaters  € 3,00 

Bijdrage cultuur en excursies € 2,50 

Spelletjesdag € 1,50 

Totaal € 40,00 

 
 
Vanaf 1 augustus 2021 is de Wet voor de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. De verandering houdt in dat 
alle kinderen kunnen meedoen aan de activiteiten van school, ook wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage 
niet betalen. Dit is een belangrijke verandering, waardoor alle kinderen kunnen meedoen. Dit betekent voor u 
dat Leergeld Nijmegen de factuur voor de ouderbijdrage, excursies en kamp dan ook niet meer betaalt met 
ingang van het schooljaar 2022-2023. 
Gelukkig kan Leergeld nog steeds helpen: denk hierbij aan activiteiten in de vrije tijd op het gebied van sport, 
dans – of muziekles, een laptop in groep 6 of voor het behalen van een zwemdiploma. En nog veel meer ! 
Kijk voor meer informatie op de website: www.leergeldnijmegen.nl wat we voor uw kind(eren) kunnen 
betekenen. 
Mogelijk komt er een andere regeling waar de ouderbijdrage vergoed kan worden, hierover is in de gemeente 
nog overleg. 
 

De medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR en GMR) 
De medezeggenschapsraad beoordeelt (beleid)voorstellen voor advies of instemming. De MR zelf kan eveneens 
voorstellen inbrengen. De MR is een orgaan voor inspraak. De MR bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan voor inspraak op bovenschools niveau, 
Conexus. In de GMR zitten vertegenwoordigers van scholen die bij de Stichting Conexus zijn aangesloten. 
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De vergaderingen zijn openbaar. 
 
Klachtenregeling 
Voor de gevallen waarin er sprake is van machtsmisbruik maken wij gebruik van de klachtenregeling van de 
stichting Conexus. De klachtenregeling beschrijft ook de taken en bevoegdheden van de interne 
contactpersonen, de externe contactpersonen en de klachtencommissie. 
 
De vertrouwenspersoon 
Een vertrouwenspersoon (of interne contactpersoon) is iemand die verbonden is met school, bij wie je met 
vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit kan 
bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten. Ook met klachten kunt u hier terecht. 
De vertrouwenspersoon vangt de betreffende persoon op. Hij/zij heeft ook een preventieve functie in het 
voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant 
heeft hij/zij een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. 
Elke ouder of elk kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. Er worden geen stappen gezet zonder 
uw toestemming. De vertrouwenspersoon gaat in overleg met u over wat er moet worden gedaan of wie er 
moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen. Als dat nodig mocht zijn, wordt een klacht 
doorverwezen naar de externe vertrouwenspersonen van Conexus. Zij gaan allereerst na of door bemiddeling 
een oplossing gevonden kan worden. 
Op school zijn dat Sjoerd Mulders en Danielle van Binsbergen. 
De externe contactpersoon 
Voor de Kleurencirkel is er een externe contactpersoon aangetrokken om op te treden in gevallen wanneer dat 
wenselijk is. Deze persoon heeft geen binding 
met de scholen en is dus onpartijdig en onafhankelijk. 
De interne contactpersoon zal in overleg met u bekijken of het inschakelen van de externe contactpersoon 
wenselijk is. De interne contactpersoon kan de externe contactpersoon ook om advies vragen en een geval 
anoniem voorleggen. 
U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de externe contactpersoon. 
 

De externe contactpersoon Conexus is:  
dhr. Pieter-Jan Landsheer  
p/a NIM maatschappelijk werk  
Postbus 6841  
6503 GH Nijmegen  
 

De interne contactpersonen geven graag antwoord op uw vragen. U kunt een afspraak met één van hen 
maken. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende site: www.klachtenopschool.kennisnet.nl 
 
Corona 
De school functioneert volgens de richtlijnen van het RIVM. Wij laten ons steeds adviseren en houden de 
nieuwe richtlijnen scherp in de gaten.  
In de nieuwsbrieven wordt u hier regelmatig over geïnformeerd. Op de website kunt u lezen hoe wij met de 
pandemie omgaan. 
 
De schoolarts en de schoolverpleegkundige 
De schoolarts bezoekt regelmatig onze school. 
Zij volgen de ontwikkeling van uw kind op sociaal en medisch gebied. Bij vragen kunt u altijd via de leerkracht 
terecht bij de schoolverpleegkundige. Zij zal ook controles doen, naar aanleiding van het onderzoek van de 
schoolarts. 
Bij bijzonderheden kunt u altijd om een consult vragen. Ook leerkrachten of directie kunnen bij de schoolarts 
aangeven, dat een consult wenselijk is. 
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