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Wie zijn wij?

Brede School Prins Maurits staat in de wijk Zwanenveld, een mooie wijk en rijk aan culturen.  

De Prins Mauritsschool vormt samen met de partners KION, stichting SOOS en welzijnsorganisatie Bindkracht10 

een Brede School. We zijn samen op weg om te groeien naar een integraal kindcentrum (IKC). 

In ons gebouw bieden wij via doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen opvang en onderwijs aan voor kinderen 

van 0 t/m 12 jaar.  

In onze Brede school waar elk kind centraal staat  geven wij kinderen de gelegenheid om ‘het leven te leren’. 

We doen dat met een enthousiast team van pedagogische medewerkers, onderwijsassistenten en leerkrachten. 

De school biedt onderwijs aan in voornamelijk homogene groepen. 

De twee peutergroepen zijn onderdeel van kindercentrum De Prins van KION waar ook de buitenschoolse op-

vang en het kinderdagverblijf bij horen.  

Welzijnsorganisatie Bindkracht10 biedt tal van activiteiten aan voor zowel ouders als kinderen. Zowel onder 

schooltijd als na schooltijd. 

 

In deze schoolgids vindt u  informatie over de visie en werkwijze van onze Brede School. Daarnaast vormt deze 

schoolgids een mooie bundeling van praktische informatie. We passen deze informatie jaarlijks aan en stellen 

deze beschikbaar aan ouders. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons 

op. 

 

We hopen dat voor mogelijk toekomstige  ouders deze gids aanleiding vormt om een kijkje te komen nemen in 

ons mooie gebouw! U kunt via de administratie een afspraak maken voor een gesprek en/of rondleiding. 

U bent van harte welkom!  

 
Namens het team van Brede School Prins Maurits, 

Tineke Deunk-Joldersma 

Directeur 
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Belangrijke gegevens

Adres  

Brede School Prins Maurits 

Zwanenveld 2524 

6538 NK 

Nijmegen 

 

Telefoon School: 024-3442331 

Telefoon Peuterspeelzaal: 06 – 51729235 

Telefoon Kinderdagverblijf: 06-10326287 

Telefoon Buitenschoolse opvang: 06-53947357 

Telefoon Activiteitenplein: 06-20575879 

Telefoon Tussenschoolse opvang: 06-30213159 

 

Management school 

Directeur    Tineke Deunk- Joldersma 

 

 Interne begeleiding 

Intern begeleider  Inge Heutink 

Marieke Peereboom 

Leanne Roerade 

 

Aanspreekpunten 

Groep 1/2               Jilke Verweij 

Clustermanager Kion         Jolisca Bouw 

Kinderdagverblijf               Wilma van den Brink 

Peuterspeelzaal                 Wilma van den Brink 
Tussenschoolse opvang      Victoria lammerinks 

Activiteitenplein                 Kim Zegers 

 

School 

Leerkrachten team: 

Groep 1/2a  Juf Chantal en juf Ragna 

Groep 1/2b         Juf Jilke en juf Leanne 

Groep 1/2c                      Juf Francien en juf Invy 

Groep 3               Juf Lieke 

Groep 4               Juf Helen en juf  Saskia 

Groep 5               Meester Matthijs 

Groep 6               Juf Marieke  en juf Christel 

Groep 7                Meester Rene 

Groep 8               Juf Anique 

Gymdocent               Meester Kieran 

Compensatie verlof          Juf Ragna  

 

 

 

 

 

Onderwijsassistenten 

Imke van den Bosch, Nancy Hoenderop 

 

Brede school 

 

Peuterspeelzaal 

Pedagogisch medewerkers: 

Groep ‘Plons’  Yvette, Lauraine, Marleen  

Groep ‘Kraantje’  Monique, Anita 

 

Kinderdagverblijf 

Pedagogisch medewerkers: Joyce, Iva, Jenny, Jill, Karin, 

Wilma, Sharon 

 

Buitenschoolse opvang 

Monique, Stephanie, Özlem 

 

Activiteitenplein 

Kim Zegers, Ikram Bounouh 

 

Conciërge 

Jeel Schoeman 

 

Administratieve krachten: 

Rosemarie Ebben en Nancy Hoenderop 

 

Brede School coördinator: 

Ledia Bagijn 

 

 

Het bestuur 

De Prins Mauritsschool is één van de 32 scholen 

van de Stichting Conexus. 

Conexus Panovenlaan 1, 

6525 DZ Nijmegen. 

Telefoon 024 - 373 39 60 

Fax 024 - 675 30 69 

E-mail info@conexus.nu  

internet www.conexus.nu  
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Identiteit  

De Prins Mauritsschool is een christelijke school. 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen weet 

hebben van de betekenis van de symbolen vanuit 

de christelijke traditie, maar ook die van andere 

religies. Alle kinderen zijn welkom.  

We leren de kinderen open te staan voor levens-

beschouwelijke opvattingen van anderen en res-

pectvol  om te gaan met mensen die een andere 

levensbeschouwing hebben. 

We leren de kinderen verantwoordelijkheidsgevoel 

te tonen voor de ander, de samenleving, de 

schepping en het milieu. 

We leren de kinderen om belangrijke ervaringen, 

zoals vreugde, verdriet, vriendschap en jaloezie  

met elkaar te kunnen delen en daaraan uiting te 

geven. 

 

Om bewust en systematisch aandacht te kunnen 

besteden aan deze sociaal emotionele ontwikke-

ling en godsdienstige ontwikkeling gebruiken we 

de methode “De Vreedzame School” en projecten 

uit Trefwoord.  De leerlingen worden betrokken bij 

dit leerproces. De inbreng van de kinderen is hier-

bij  richtinggevend. 

 

We streven naar een pedagogisch klimaat, waarin 

plezier en veiligheid belangrijke pijlers zijn.  
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Visie en missie 

 
SLA JE VLEUGELS UIT EN VLIEG................  

Op de Prins Mauritsschool in Zwanenveld leer je je vleugels uit te slaan en vlieg je goed voorbereid je toekomst 
tegemoet.  

Wij realiseren dat door: 

Proces- en doelgericht onderwijs te geven, dat opleidt tot een stevige persoonlijkheid en actief burgerschap. 
Hoe pak ik mijn taken aan om mijn doel te bereiken? 

Ruimte om samenwerking te creëren om van en met elkaar te leren. Zullen we samen informatie zoeken over 
dit onderwerp? Kun jij me helpen deze som op te lossen? 

Intrinsieke motivatie te bevorderen met behulp van betekenisvol levensecht onderwijs. We kiezen onderwerpen 
die dicht bij de belevingswereld van kinderen liggen. We gaan erop uit en maken kinderen nieuwsgierig naar de 
echte wereld. 

Noodzakelijke vaardigheden aan te leren om voldoende zelfsturing en kritische houding te ontwikkelen, te kun-
nen afstemmen en samenwerken en creatieve oplossingen kunnen bedenken. Kortom vaardigheden om jezelf 
staande te houden in deze zich snel ontwikkelende maatschappij. Keuzes kunnen maken, o.a. m.b.t. tot het 
gebruik van socia media, inzetten van de juiste executieve functies. 

Stimulerend onderwijs te verzorgen in de basisvakken en de creatieve vakken. Taal, rekenen en lezen heb je 
nodig in de maatschappij. Creativiteit in denken en doen 
ook! 

Meer (begaafde) kinderen uitdaging te bieden. Compac-
ten van de basisstof, verrijking en verdieping aanbieden, 
groepsdoorbrekende projecten voor ontwikkelingsgelij-
ken, bijv. een project over meten. Ambachtelijke pro-
jecten voor de echte doeners! 

Aandacht voor een positief pedagogisch klimaat te heb-
ben. We betrekken kinderen op een positieve manier bij 
de lessen en we spreken heldere gedragsverwachtingen 
uit naar kinderen. 

Uniek te mogen zijn en eigenheid van kinderen proactief 
te onderzoeken en te respecteren. Kinderen hebben ver-
schillende leerstijlen en onderwijsbehoeften. We betrek-
ken kinderen actief bij het formuleren van hun onderwijs-
behoefte. Wat helpt jou om je goed te kunnen concentre-
ren? 

Regels en afspraken als een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid te zien. Wij willen graag een vreedzame school 
waar ieder zijn/haar steentje bijdraagt aan een fijn en 
gestructureerd schoolklimaat. 

In te zoemen op de ontwikkelbaarheid van elk kind. Wij 
zijn ervan overtuigd dat we ons als team steeds moeten 
blijven ontwikkelen en dat ook kinderen zich blijvend 
ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen en geven 
niet op! 

Talent te signaleren en oefening hierin binnen ons brede 
schoolaanbod te stimuleren. We geven kinderen de kans 
hun talenten, kennis en vaardigheden te presenteren in 
gezamenlijke vieringen. We bieden een breed (naschools) aanbod waarin de talenten van kinderen kunnen 
worden uitgebouwd. 

Samen met ouders te zorgen voor een leergerichte, warme sfeer op onze sportieve, gezonde en duurzame 
school. Kind, school en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij willen verbinden! 
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Onderwijskundige- en pedagogische visie 

Onderwijskundig concept 

Op de Prins Mauritsschool proberen we zoveel mogelijk homogene groepen te formeren. We zien dat onze kinderen veel 

duidelijkheid en structuur nodig hebben. We geven instructie op 3 niveaus binnen de groepen. 

Mocht een kind toe zijn aan meer uitdaging dan zullen we dit bieden door te verbreden en te verdiepen. Wanneer een 

kind al een niveau hoger rekent kan het in een hogere groep de instructie ontvangen. Dit geldt ook andersom. 

Als kinderen alleen leren om taken en opdrachten uit te voeren, stoppen zij met deze activiteiten zodra het niet meer 

hoeft. Als je kinderen steeds opnieuw uitdaagt, en hun leeromgeving zo inricht dat ze enthousiast worden, dan zullen ze 

meer willen weten, uitproberen en onderzoeken. Dit is de motivatie van binnenuit: “Ik wil dit weten, hoe kom ik er ach-

ter, wie kan mij helpen, waar kan ik het vinden?……….” Door middel van kindgesprekken bespreken we met kinderen wat 

ze nodig hebben om goed te kunnen leren maar ook wàt ze willen leren. Door het gesprek aan te gaan maken we de 

kinderen medeverantwoordelijk voor hun leren en gestelde doelen.  

Op de Prins Mauritsschool krijgen de kinderen leerstof aangeboden passend bij de leerlijnen van de diverse vakgebieden 

en leerjaren. We gebruiken daarvoor moderne methodes maar durven deze ook los te laten indien dit aan de orde is. 

Het gaat niet om het lesje voor lesje behandelen maar om de doelen te bereiken die voor dat jaar en dat kind gelden. 

Voordoen, samen doen, zelf doen. 

 

Pedagogisch concept in de hele Brede School 

De sfeer in de klas/groep en in de school noemen we het pedagogisch klimaat. Het is het geheel van aanwezige 

en gecreëerde omgevingsfactoren. Een goed pedagogisch klimaat zorgt voor het welbevinden van de kinderen. 

Een voorwaarde om te komen tot ontwikkelen en leren. Onze gezamenlijke pijlers zoals beschreven door Kion: 

We bieden emotionele veiligheid, betrokkenheid en warmte 

 
We creëren een open, warme sfeer waarin kinderen zich op hun gemak voelen. We zijn geïnteresseerd in wat je 

kind bezig houdt en kunnen genieten van de mijlpalen die we bij je kind zien. We gaan uit van positieve aan-

dacht, waardering en stimulans. Op z’n tijd hoort daar natuurlijk ook hulp, bescherming en steun bij. 

Kijken en luisteren naar kinderen staat centraal 

 
Of het nu om een baby gaat die huilt of een bso kind dat zich lijkt te vervelen; alleen met goed ‘kijken en luis-

teren‘ leren we onze kinderen écht kennen. Met extra aandacht van ons, moeilijker spelmateriaal of een specia-

le activiteit, kunnen we dan inspelen op die specifieke behoefte. We volgen het welbevinden en de ontwikkeling 

van alle kinderen. Bij de buitenschoolse opvang hebben kinderen hierin natuurlijk ook (en soms zelfs letterlijk) 

een eigen stem. 

We hebben respect voor autonomie van kinderen 

 
Al op jonge leeftijd is je kind een eigen persoon met behoeften en eigenschappen die bij jouw kind passen. Bij 

een jong kind dat heel erg van bewegen houdt, verwachten we niet dat het een half uur stil aan tafel zit. Deze 

eigenheid van kinderen maakt ons vak écht interessant. Daarnaast kunnen kinderen al heel jong veel zelf. Wij 

nemen hier in de groep bewust veel tijd voor. Je eigen brood smeren, zelf een oplossing bedenken voor een 

probleem, kiezen aan welke activiteit je meedoet. Liever zelf met een boek op de bank als de rest buiten is? 

Het kan allemaal. 
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We bieden brede uitdaging en plezier 

 
Bij onze locaties en groepen is alles zó ingericht dat kinderen volop de ruimte hebben met spel, materialen en 

activiteiten. Materialen die nieuwsgierig maken, spelbetrokkenheid en plezier geven. Daar komt het nodige wa-

ter, zand, pasta, klei, bouwmateriaal, verf, gereedschap en zelfs dieren bij kijken! We zorgen voor een breed 

aanbod van diverse activiteiten op alle verschillende ontwikkelingsgebieden. Gericht op een individueel kind, 

(kleine) groepjes kinderen of juist met z’n allen. 

We bieden ritme en structuur 

 
De vertrouwde gezichten van pedagogisch medewerkers en van de kinderen in de groep zijn een belangrijk 

houvast. Net als de eigen groepsruimte en een rustige inrichting. Duidelijkheid komt ook terug in het ritme en 

programma van de ochtend, middag of dag, een aantal algemene huisregels en afspraken. Ook eigen 

(groeps)rituelen dragen hier aan bij. Dit biedt jonge kinderen voorspelbaarheid en vertrouwen in het verloop 

van de dag. Bij de buitenschoolse opvang verspreiden de kinderen zich vaak over meerdere ruimtes. Ook hier 

heeft de middag een bepaalde indeling. Dit begint meestal met groente en fruit en een (gezamenlijk) drinkmo-

ment. 

We bevorderen positieve contacten tussen kinderen 

 
Samen doen en samen spelen is leuk en ondersteunt de ontwikkeling. Ook botsen en voor jezelf opkomen ho-

ren daarbij. Kinderen leren van en met elkaar. We stimuleren onderling positief contact en samenspel. Waar 

nodig begeleiden we kinderen in het contact met anderen. 

We stimuleren kinderen respect te hebben voor anderen en 
hun omgeving 

 
Al vanaf de jongste leeftijd is je kind een onderdeel van de 

groep. Daarbij horen bepaalde afspraken en vaste rituelen 

die ons met elkaar verbinden zoals het beginlied van de 

dag. Maar ook voel je je onderdeel van een groep als je in-

breng er toe doet. Dit zit ‘m, net als thuis, in ‘gewone za-

ken‘; samen de tafel dekken, even helpen bij de afwas (een 

fantastisch moment om met water te spelen), het ene spel 

opruimen voor je het volgende weer pakt, spelregels bij 

voetbal of het knutselmateriaal zelf schoonmaken. Jong ge-

leerd… 

We werken samen met ouders en anderen uit de leefomge-
ving van de kinderen 

 
Onze bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van je 

kind staat niet op zichzelf. Eenkennigheid, zindelijk worden, 

veranderingen in het gezin; samen met jou als ouder 

stemmen we af hoe we je kind daarbij het beste kunnen 

begeleiden. Maar ook met scholen, sportverenigingen, de 

kinderboerderij in de wijk, bibliotheek om de hoek, voorlees-opa’s en -oma’s hebben we contact. We willen een 

waardevolle omgeving creëren waarin elk kind de kans krijgt om zich positief te ontwikkelen en te zijn wie het 

is. 
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We bewaken de fysieke veiligheid van de kinderen 

 
We hebben veel aandacht voor bewegen, buiten zijn en gezonde voeding. We doen zoveel mogelijk om ernstige 

ongelukken te voorkomen. Onze ruimtes, afspraken en werkinstructies zijn hier op gericht. Maar we willen en 

kunnen kinderen niet overal tegen beschermen. Ontwikkelen betekent ook de wereld ontdekken, klimmen en 

springen! Leren door vallen en opstaan. Vieze kleren en kleine ongelukjes, zoals schrammen of builen horen 

hierbij. 

 

 

De pedagogische visie voor school 

De pedagogische visie van school sluit naadloos aan bij de visie van Kion. We onderstrepen daarin 3 belangrijke 

factoren die een positief effect hebben op de ontwikkeling van het kind en het leerklimaat in de groep. 

De achterliggende waarden bepalen de manier waarop de leerkracht, de PM-er, of de onderwijsassistent  een 

pedagogisch klimaat schept.  

De eerste factor is het opdoen van positieve ervaringen. 

De tweede factor is de mate van welbevinden. 

De derde factor is het stellen van grenzen. 

Deze factoren beïnvloeden het pedagogisch klimaat, dat op zijn beurt invloed heeft op de ontwikkeling van het 

zelfbeeld en het vermogen tot zelfregulatie. 

 

Positieve ervaringen 

Kinderen groeien van positieve ervaringen. Ze voelen zich competenter. Worden meer zelfbewust. De leer-

krachten zullen de opdrachten zo vormgeven dat kinderen ook positieve ervaringen kunnen opdoen. Dit bete-

kent dat er steeds een goede afstemming moet zijn tussen de aangeboden leerstof het niveau van het kind. We 

proberen het kind steeds in de zone van de naaste ontwikkeling aan te spreken. Leerkrachten zullen bewust 

kinderen daar waar mogelijk complimenteren. Ze zullen dit altijd doen in relatie tot de opdracht. Ze zullen nooit 

het kind afwijzen maar wel het gedrag indien nodig. 

 

Welbevinden  

Op onze school is een positief pedagogisch klimaat. 

We bereiken dit volgens de manier die hoort bij de Vreedzame school. We maken kinderen mee verantwoorde-

lijk voor hun gedrag en handelen. 

 

Stellen van grenzen 

We ervaren dat kinderen bij binnenkomst op de peuterspeelzaal en op school weinig zelfregulatie hebben. Kin-

deren vinden het moeilijk om met uitgestelde aandacht om te gaan. Kinderen vinden het lastig om woorden te 

geven aan hun gevoelens maar ook vinden ze het moeilijk om antwoorden te geven op een vraag van de leer-

kracht. 

 

We zien dat de concentratie heel beperkt is. Het leren zelf na te denken, zelf te komen tot oplossingen is een 

aandachtspunt. We besteden daarom in de onderbouw veel aandacht aan de executieve functies. Maar ook in 

de hogere groepen is dit ieder jaar weer een punt van aandacht. Aan het begin van het jaar worden er door de 

kinderen zelf regels opgesteld. Deze regels hangen zichtbaar in de groepen. Er worden aan het begin van het 

jaar extra lessen van de Vreedzame school gegeven. Deze methode en de bijbehorende picto’s worden ook bij 

het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal gebruikt. 
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Kwaliteitszorg  

 

Kwaliteitszorg 

Regelmatig vragen wij ons in de Brede school af; 

doen we de goede dingen en doen we de dingen 

die we doen, goed? We streven ernaar om onze 

kwaliteit steeds verder uit te breiden. Om de kwa-

liteitszorg te meten vinden er regelmatig interne 

audits en inspectiebezoeken plaats. De bevindin-

gen van de inspectiebezoeken kunt u vinden voor: 

Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal en Buiten-

schoolse opvang Kindercentrum de Prins van Kion: 

www.landelijkregisterkinderopvang.nl  

Basisschool: Prins Mauritsschool: 

www.onderwijsinspectie.nl 

De inspecteur van het onderwijs brengt eens in de 

vier jaar een bezoek aan de school en toetst de 

kwaliteit aan de hand van o.a. de eindopbreng-

sten. 

We proberen door de invoering van vernieuwingen 

en aanpassingen passend onderwijs voor alle kin-

deren te realiseren en te blijven beantwoorden 

aan de kwaliteitseisen van de inspectie.  

De inspecteur heeft aangegeven dat we voldoen 

aan de norm die past bij onze schoolpopulatie. 

We hebben voor de diverse vakgebieden onze ei-

gen normen ontwikkeld. Dit is nog in ontwikkeling. 

 

Om die kwaliteit te kunnen vergroten en bewaken 

zijn er studiedagen. Soms alleen voor school maar 

ook  zijn er gezamenlijke studiemomenten voor de 

pedagogisch medewerkers van de Peuterspeeel-

zaal, het Kinderdagverblijf en de leerkrachten van 

groep 1/2. Daarnaast zijn er jaarlijks drie brede 

school studieavonden waarin we thema’s centraal 

staan die de hele Brede school aangaan en waarbij 

alle pedagogisch medewerkers, leerkrachten en 

onderwijsassistenten (het brede schoolteam)  

aanwezig zijn. Ook tijdens de plenaire team- en 

bouwvergaderingen van de basisschool worden de 

onderwijskundige, pedagogische en didactische 

doelen aangescherpt. Leerkrachten en onderwijs-

assistenten leren van en met elkaar middels colle-

giale consultatie en het werken aan persoonlijke 

ontwikkelingsplannen (POP’s). Drie keer per jaar 

vindt er intervisie plaats.  

 

Onze streefbeelden en verbeterpunten  

Onze streefbeelden voor de komende 4 jaren zijn: 

-Op onze school wordt systematisch aandacht ge-

schonken aan de sociaal emotionele ontwikkeling.  

-Op onze school is er sprake van passend onder-

wijs.  

-De communicatie tussen school en ouders is op-

timaal.  

-Op onze school wordt opbrengst- en handelings-

gericht gewerkt. 

-Onze school is een duurzame school. 

 

Verbeterpunten 2019-2020: 

-rekenen 

-data, duiden, doelen, doen 

-borging nieuwe taalmethode ‘Staal’. 

-keuze nieuwe methode schrijven 

-we gaan voor het behalen van de groene vlag 

van Eco-Schools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Zorg en begeleiding 

Ons systeem van zorg en begeleiding 

Het team van de Prins Mauritsschool zet zich voor 

honderd procent in om een brede  ontwikkeling 

van kinderen te realiseren. Het team helpt kin-

deren hun vleugels uit te slaan om goed voorbe-

reid hun toekomst tegemoet te vliegen. Een opti-

male sociaal-emotionele ontwikkeling is de basis 

voor leren in de breedste zin van het woord. Wel-

bevinden en intrinsieke motivatie zijn de voor-

waarden waar wij bij onze kinderen aan werken 

om ook op cognitief gebied het maximaal haalbare 

te bereiken. Dit realiseren wij door te werken aan 

een goede relatie met kinderen en ouders waarbij 

respect voor autonomie en het zich competent 

voelen belangrijke uitgangspunten zijn.  

De Prins Mauritsschool werkt opbrengstgericht én 

handelingsgericht, waardoor we de individuele on-

derwijsbehoeften van kinderen niet uit het oog 

verliezen. Zo mogelijk bieden wij passend onder-

wijs. De beginkenmerken, behoeften en mogelijk-

heden van kinderen worden als uitgangspunt ge-

nomen. Hiermee sluiten we aan bij het startden-

ken zoals beschreven in de Notitie “Kansen voor 

Kinderen”, die is ontwikkeld door de projectgroep 

Regie van de Zorg.  

Het startdenken, een passend aanbod, actieve ac-

ceptatie en de professionele dialoog zijn de onder-

leggers van onze kwaliteitszorg. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor elk  individu afzonderlijk wordt bekeken of de 

Prins Mauritsschool het juiste onderwijsaanbod op  

korte en lange termijn kan bieden. De onderwijs-

context  d.w.z. teamsamenstelling, groepsgrootte, 

extra formatie, specifieke competenties van on-

derwijzend personeel en de visie op passend on-

derwijs, kan in dit opzicht zowel verruimend als 

begrenzend werken. Om de continuïteit in het on-

dersteuningsaanbod voor alle leerlingen van peu-

terspeelzaal tot en met voortgezet onderwijs blij-

vend te kunnen garanderen hanteren wij de uit-

gangspunten van de 1-zorgroute.  

De 1-zorgroute als zorgstructuur is ontwikkeld 

door WSNS+. Ze wil een voor alle scholen en alle 

betrokkenen bij de leerlingondersteuning herken-

bare, eenduidige route zijn. Zo is onderlinge af-

stemming bij doorstroming naar een volgend on-

derwijstype makkelijker voor elkaar te krijgen. 

Met de 1-zorgroute beogen we  niet alleen risico-

leerlingen op een zo vroeg mogelijk tijdstip te sig-

naleren en zo onderwijsleerproblemen aan te pak-

ken, maar ook de onderwijsbehoeften van élk kind 

in kaart te brengen. De clustering van onderwijs-

behoeften van alle kinderen in een groep zijn het 

uitgangspunt voor het samenstellen van het on-

derwijsaanbod gebaseerd op een groepsplan. De 

1-zorgroute helpt leerkrachten met verschillen 

tussen  kinderen om te gaan en het juiste onder-

wijsaanbod voor elk kind te plannen, te organise-

ren en te evalueren 

Op de Prins Mauritsschool staat deze aanpak in 

het schoolplan beschreven als de Plan, Do, Check, 

Act aanpak. Deze aanpak is gebaseerd op de cy-

clus handelingsgericht werken.  (zie afbeelding 1) 

De 1-zorgroute is een zich voortdurend herhalend 

proces van waarnemen, begrijpen, plannen en 

realiseren. De route heeft betrekking op zowel de 

interne zorg op school, als de externe zorg buiten  
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de school.                

De ondersteuning rondom een kind wordt georga-

niseerd vanuit de pedagogische driehoek: school, 

ouders, kind. De leerkracht is de spil in het conti-

nuüm van zorg. Leerkrachten betrekken ouders en 

kind bij het afstemmen van de onderwijsonder-

steuningsbehoefte van het kind en stellen ouders 

op de hoogte van de gekozen aanpak door middel 

van een gesprek en waar nodig een individueel 

handelingsplan. Leidraad bij het handelingsplan 

zijn tevens de bevorderende en belemmerende 

factoren van een kind in zichzelf en zijn omgeving. 

De kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij 

hun ontwikkelingsproces. Wij streven naar eige-

naarschap van en verantwoordelijkheid voor de 

eigen ontwikkeling van kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Handelingsgericht werken (HGW) gaat uit 

van zeven principes: 

1. Doelgericht werken. Zonder doelen geen 

richting, geen effectieve feedback en geen  moge-

lijkheid om je werk te evalueren. Het team formu-

leert doelen met betrekking tot leren, werkhou-

ding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat 

hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De 

doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-

cyclus (zie figuur 1). Ze worden SMARTI  (Speci-

fiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdge-

bonden, Inspirerend) geformuleerd.  

2. Onderwijsbehoeften van de leerlingen cen-

traal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd 

en uitdaging, bijv. Dit kind heeft instructie nodig 

in kleine stappen. 

3. Afstemming en wisselwerking tussen kind 

en zijn omgeving. De groep, de leerkracht, de 

school en de ouders vormen de leer- en leefomge-

ving van het kind. Hoe beter de afstemming tus-

sen leer- en leefomgeving hoe beter de resultaten 

en het welbevinden van het kind. 

4. De leerkracht doet ertoe. Hij/zij kan af-

stemmen in instructie en verwerking op de ver-

schillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs 

passend maken.  

5. Positieve aspecten zijn van groot belang. 

Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van 

het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, 

de school en de ouders. Als een leerkracht een 

negatief beeld heeft van de leerling, dan ziet hij 

vaak alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is 

belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar posi-

tief gedrag, dan zijn er meer mogelijkheden om 

het probleem op te lossen. 

6. Constructieve samenwerking tussen 

school en ouders. De verantwoordelijkheid voor 

initiatief tot samenwerking met ouders ligt bij de 

school. De school geeft de verwachtingen over de 

verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan. 

7. De werkwijze van school is systematisch 

en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over    

wie wat doet en wanneer. 

De school kent verschillende zorgniveaus, 

namelijk basiszorg, breedtezorg en diepte-

zorg.  

 basiszorg: Het is de zorg die de school zelf in en 

om de groepen en binnen de eigen organisatie 

biedt aan alle leerlingen. Uitgangspunt is dat kin-

deren zoveel mogelijk worden opgevangen in de 

eigen groep. Onder de basiszorg vallen daarnaast 

de maatregelen van de school die open staan voor 

alle leerlingen, zoals opbrengstgericht werken, het 

werken in differentiatiegroepen, remediale hulp, 

meer handen in de klas in de vorm van onderwijs-

assistenten, de begeleiding en coaching door de 

intern begeleider en/of andere deskundigen van 

de school (taal- en rekenspecialisten, vertrou-

wens- personen, leerlingbegeleiders, schoolmaat-

schappelijk werker, logopedist en dergelijke). De 

basiszorg is gebaseerd op het groepsoverzicht en 

uitgewerkt in het groepsplan en dagplanning. Het 

groepsoverzicht en groepsplan wordt twee maal 

per jaar opgesteld, namelijk in augustus en febru-

ari. Tussentijdse evaluaties vinden plaats in okto-

ber en april. De evaluaties vinden plaats op kind-

niveau in het groepsoverzicht.  

  breedtezorg: Dit is de zorg om de school heen. 

De school wil zelf de verantwoordelijkheid blijven 

dragen voor het onderwijs, de zorg en de ontwik-
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keling van de leerlingen, maar heeft daarbij hulp 

van buitenaf nodig. Om de school heen is een 

vangnet van hulpbronnen voor breedtezorg. Van 

(preventieve) ambulante begeleiders, gespeciali-

seerde collega-leraren van andere scholen, des-

kundigen uit het (school)maatschappelijk werk, 

jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg tot tijdelijke 

plaatsingen en voorzieningen. Kinderen die in 

aanmerking komen voor breedtezorg worden be-

sproken in het Brede School Ondersteunings Team 

(BSOT). Binnen de breedtezorg blijft de leerling 

vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

school en blijft daar ingeschreven. De breedtezorg 

heeft het karakter van tijdelijk en/of aanvullend. 

Kinderen die vallen onder de breedtezorg hebben 

zeer specifieke onderwijsbehoeften en zijn opge-

nomen in het groepsoverzicht en groepsplan, 

maar voor hen wordt daarnaast nog een individu-

eel handelingsplan opgesteld voor een overzichte-

lijke periode. In het kader van de Wet op het Pas-

send Onderwijs kan er door het samenwerkings-

verband een onderwijsarrangement worden toe-

gekend, dat wil zeggen dat de school leerlingge-

bonden financiering ontvangt waarmee de juiste 

menskracht en hulpmiddelen kunnen worden be-

kostigd. De inzet van deze middelen wordt ver-

antwoord in een specifiek ondersteuningsplan, dat 

minimaal vier keer per jaar wordt geëvalueerd.  

  dieptezorg: Dit is de zorg in gespecialiseerde 

vormen van onderwijs. Bijvoorbeeld een speciale 

school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs 

gespecialiseerd in gedrag, in taalproblematiek of 

in lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Een 

dergelijke vorm van onderwijs legt ook haar eigen 

hulpverlening vast. Kinderen die niet profiteren 

van de breedtezorg en/of een te groot beroep 

doen op de draagkracht van leerkracht en groep 

komen in aanmerking voor dieptezorg.  

Over elk niveau van zorg wordt met ouders en 

kind gecommuniceerd door middel van voort-

gangsgesprekken en rapportgesprekken.  

Voor kinderen die vallen onder de breedtezorg of 

mogelijk gaan vallen onder dieptezorg wordt de 

gesprekscyclus geïntensiveerd en zijn ook externe 

hulpverleners gesprekspartners. Indien aan de or-

de helpt de school ouders bij het zoeken naar een 

andere school passend bij behoeften van het kind. 

Voor een optimale kwaliteitszorg is er nauw con-

tact tussen de leerkrachten en de intern begelei-

der/directie.  

Leerkrachten maken gebruik van methodetoetsen, 

Citotoetsen, observatie- en analyse-instrumenten 

om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen 

volgen. In leerjaar 1 en 2 worden de observaties 

twee keer per leerjaar vastgelegd d.m.v. het in-

strument KIJK.  

Voor alle kinderen leggen we de sociaal emotione-

le ontwikkeling vast via het instrument SCOL. 

Voor elk kind bestaat er een digitaal dossier, 

waarin ook notities worden vastgelegd die van be-

lang zijn voor de aanpak en begeleiding van kin-

deren.  

Drie keer per jaar vinden er groepsbesprekin-

gen/leerlingbesprekingen plaats met de intern be-

geleider. Hieraan voorafgaand bezoekt de intern 

begeleider de groep.  Op verzoek van directie, 

leerkracht, bouwcoördinator of intern begeleider 

kunnen er ook tussentijdse groepsbezoeken en –

besprekingen plaatsvinden.  

Daarnaast vinden er ook gerichte bezoeken plaats 

om de leerkrachten te ondersteunen in bijvoor-

beeld het verbeteren van hun instructievaardighe-

den, het verbeteren van het omgaan met moeilijk 

of storend gedrag.  

Gesprekken met ouders 

Ouders kennen hun kind heel goed en weten vaak 

goed wat hun kind nodig heeft. Samen met de 

leerkracht als onderwijsinhoudelijk professional  

kan er nagedacht worden over een goede aanpak.  

Gesprekken met kinderen 

In kindgesprekken kunnen kinderen vaak heel 

goed aangeven wat ze willen leren en wat ze 

daarbij nodig hebben. Zo leren we kinderen zelf 

verantwoordelijk te zijn voor hun leren. 

Groepsbesprekingen 

In de onderbouw en bovenbouw worden drie keer 

per jaar groepsbesprekingen gehouden. Uitgangs-

punt hierbij is het groepsplan. In het groepsplan 

omschrijft de leerkracht de kenmerken en de “ge-

schiedenis” van de groep en geeft aan op welke 

ontwikkelingsgebieden of leergebieden de kin-

deren speciale zorg of aanpak nodig hebben. De 

groep wordt verdeeld in subgroepen. Sommige 

kinderen hebben behoefte aan meer instructie of 
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instructie op een andere manier, meer hulp bij de 

uitwerking van de opdrachten en weer ander kin-

deren kunnen vrij zelfstandig aan de slag met een 

korte uitleg. Kinderen die een eigen leerlijn heb-

ben krijgen een individueel handelingsplan. 

Tijdens de groepsbespreking overleggen we op 

welke manier we de kinderen kunnen helpen, om 

een zo harmonisch mogelijke ontwikkeling door te 

kunnen maken. De uitvoering van het groepsplan 

wordt geëvalueerd en aangepast.  

Grenzen aan de zorg 

Soms zijn de problemen zo complex of zijn de 

leerbehoeften van het kind zo specifiek, dat wij 

daar geen passend aanbod voor hebben. 

Scholen kunnen dan beroep doen op Bovenschool-

se Zorg. De intern begeleider heeft regelmatig 

overleg met het Brede School Ondersteunings 

Team (BSOT). In het BSOT worden zorgen om-

trent kinderen besproken. Uiteraard nadat de ou-

ders daarvoor toestemming hebben verleend. In 

dit BSOT zitten verschillende medewerkers die ie-

der hun eigen deskundigheid hebben. Samen pro-

beren ze met school en ouders, snel tot goede 

plannen te komen. Indien er meer deskundigheid 

nodig is, wordt deze erbij gehaald. Vaak is dit het 

geval bij specifieke diagnoses (denk aan: dyslexie, 

dyscalculie, ADHD). 

Het advies van het BSOT wordt voorgelegd aan de 

ouders. Vaak is een onderzoek noodzakelijk om 

vast te kunnen stellen, wat de oorzaak is van de 

ontstane problemen. Dit onderzoek kan worden 

uitgevoerd door een orthopedagoog, psycholoog 

of jeugdpsychiater. 

Naar aanleiding van het onderzoek wordt de on-

dersteuningsbehoefte van een kind in kaart ge-

bracht. Dit kan leiden tot een licht, matig of zwaar 

arrangement. Een arrangement geeft aan welke 

ondersteuning nodig is. Dit kan variëren van aan-

passingen binnen de klassensituatie tot verwijzing 

naar een andere vorm van onderwijs. 

Ouders worden in het traject van verwijzing of van 

bovenschoolse zorg intensief betrokken. 

Leden van de (Brede) Schoolondersteuningsteam 

zijn:  

 Directeur van de school  

 Intern begeleiders 

 Ondersteuner Samenwerkingsverband 

Nijmegen e.o. 1 

 (School) Maatschappelijk Werker  

 Medewerkers Jeugdgezondheidszorg  

 De ouders van de leerling  

 Anderen die betrokken zijn bij de ontwik-

keling van de leerling kunnen worden uit-

genodigd, zoals de leerkracht, de huis-

kamerbegeleider, etc.  

Schoolondersteuningsplan en -profiel 

In het schoolondersteuningsplan (SOP)staat  hoe 

de ondersteuningsstructuur geregeld is binnen de 

school.  

In het schoolondersteuningsprofiel  beschrijven we 

de ondersteuningsmogelijkheden, -grenzen en –

ambities van onze school. Met het SOP geven we 

weer hoe we invulling geven aan Passend Onder-

wijs. We bekijken per situatie of we dàt kunnen 

bieden wat het kind nodig heeft. 

Voortgezet onderwijs 

Op de Prins Mauritsschool bereiden we onze kin-

deren zo goed mogelijk voor op de stap naar het 

voortgezet onderwijs. We vinden het belangrijk 

dat elk kind op de juiste plek terecht komt. 

In groep 7 wordt er een richtinggevend pré-advies 

gegeven. Ook wordt in groep 7 aangegeven welke 

kinderen aan het begin van groep 8 het drempel-

onderzoek zullen doen. Dit onderzoek heeft als 

doel te bekijken of de kinderen in aanmerking 

komen voor Leerwegondersteunend Onderwijs 

(LWOO). Dit houdt in dat kinderen op het voortge-

zet onderwijs extra ondersteuning en aandacht 

kunnen krijgen bij hun leren. 

In groep 8 wordt op verschillende manieren de 

stap naar het voortgezet onderwijs voorbereid. Op 

de informatieavond aan het begin van het school-

jaar zal de leerkracht oa. de procedure  PO-VO 

toelichten. In januari of februari wordt een onder-

wijskundig rapport opgesteld en krijgen de kin-

deren hun definitieve advies. Dit advies komt tot 

stand na overleg met de Intern Begeleider, direc-

teur en leerkrachten uit de groepen 7 en 8. Het 

                                                        

1 Samenwerkingsverband Nijmegen SVPO Stro-

menland: is een netwerk van alle (speciale) 

basisscholen in Nijmegen.  Adres: Panovenlaan 1 ,  

6525 DZ Nijmegen. Tel. 024 – 37 90 431 
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kind, zijn of haar werkhouding en de toetsresultaten gedurende de hele basisschool vormen de basis van dit 

advies. In april wordt de Route-8 afgenomen. Mocht de toets naar boven afwijken van het advies dan kan een 

heroverweging plaatsvinden.  

 

De Route 8 eindopbrengsten

2018-2019 

Aantal leer-

lingen 
Uitstroom 

advies 

procent 

0 pro 0 

2 Vmbo-B 10 

5 Vmbo-B/K 25 

1 Vmbo-K 5 

1 Vmbo-K / T 5 

4 Vmbo-T 20 

2 Vmbo-T/ 

HAVO 

10 

1 HAVO 5 

1 Havo / Vwo 5 

3 VWO 15 

Totaal   20 lln  Totaal  100% 

 

2017-2018 

Aantal leer-

lingen 

Uitstroom 

advies 

procent 

0 pro 0% 

3 Vmbo-B 15,7% 

1 Vmbo-B/K   5,3% 

5 Vmbo-K 26,3% 

2 Vmbo-K / T 10,5% 

3 Vmbo-T 15,7% 

2 Vmbo-T/ 

HAVO 

10,5% 

2 HAVO 10,5% 

0 Havo / Vwo   0% 

1 VWO   5,3% 

Totaal   19 l.l  Totaal  100% 

 

2016-2017 

Aantal leer-

lingen 

Uitstroom 

advies 

procent 

1 pro 4,8% 

2 Vmbo-B 9,5% 

5 Vmbo-B/K 23,8% 

0 Vmbo-K   0% 

1 Vmbo-K / T   4,8% 

2 Vmbo-T   9,5% 

2 Vmbo-T/ 

HAVO 

  9,5% 

6 HAVO 28,6% 

0 Havo / Vwo   0% 

2 VWO   9,5% 

Totaal  21 l.l  Totaal  100% 

 

 

2015-2016 

Aantal leer-

lingen 

Uitstroom 

advies 

procent 

0 Vmbo-B   0% 

1 Vmbo-B/K   6,7% 

3 Vmbo-K 20% 

2 Vmbo-K / T 13,3% 

1 Vmbo-T   6,7% 

1 Vmbo-T/ 

HAVO 

  6,7% 

3 HAVO 20% 

1 Havo / Vwo   6,7% 

3 VWO 20% 

Totaal  15 l.l  Totaal  100% 
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De resultaten 

Bij de resultaten van ons onderwijs onderscheiden we de tussenopbrengsten en de eindopbrengsten (eind van 

de basisschooltijd). 

De tussenopbrengsten worden gemeten met de toetsen die horen bij het Cito leerlingvolgsysteem. 

De eindopbrengsten worden gemeten met behulp de Route 8 toets. Deze toets wordt in april in groep 8 afge-

nomen. 

 

De resultaten van de eindopbrengsten 

 

Route 8 eindopbrengsten 2017 

Er deden 18 leerlingen mee. De gemiddelde standaardscore van de groep was 203, waarmee we als school bo-

ven de inspectienorm scoorden, maar nog onder het landelijk gemiddelde. 

Taal totaal: 200 en Rekenen totaal: 206.  

 

Route 8 eindopbrengsten 2018 

Er deden 19 leerlingen mee. De gemiddelde standaardscore van de groep was 203,9, waarmee we als school 

boven de inspectienorm scoren. Taaltotaal 210 en rekenen totaal: 198. 

 

Route 8 eindopbrengsten 2019 

Er deden 20 leerlingen mee. De gemiddelde standaardscore van de groep was 190 waarmee we als school net 

wel of net niet onder de inspectienorm scoorden. Dit wordt nog berekend. 

Taal totaal: 193 en rekenen: 186. 
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Wat leert mijn kind op de Prins Mauritsschool? 

 

Op onze school proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de 

persoonlijke ontwikkeling, het leren omgaan met anderen en het aanleren van praktische vaardigheden.  

 

Groep 1-2  

Jongste en oudste kleuters zitten in dezelfde groep. We hebben gemerkt dat de kinderen elkaar dan beter kun-

nen helpen en veel van elkaar kunnen leren. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar 

school gaan. De kinderen leren al spelend. Dit gaat door bij de oudste kleuters, maar hier hebben de leerkrach-

ten een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we, als we zien dat ze hier aan toe zijn, allerlei speelse 

activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. 

In de groepen 1-2 werken we met thema’s uit de methode Kleuterplein. Er wordt gewerkt met een thematafel, 

themahoek en verteltafel. Vaak worden de kinderen uitgenodigd om materialen van thuis over dit thema mee 

te nemen. Bij alle thema’s krijgen kinderen een ‘thema thuisbrief’ mee naar huis met opdrachten waar de kin-

deren samen met hun ouders aan kunnen werken. In de memo kunt u lezen met welk thema de kinderen gaan 

werken. Bij de afsluiting van de thema’s worden de ouders uitgenodigd. 

 

VVE 

Op onze school hebben wij een VVE-coördinator, die zich bezig houdt met het verder ontwikkelen van de Voor-

en Vroegschoolse Educatie. 

Samen met de Eductatief Ondersteuner van de KION ontwikkelt de VVE-coördinator beleidsplannen om de sa-

menwerking tussen voor en vroegschool te optimaliseren. Helaas zijn de subsidiegelden van de gemeente Nij-

megen per 01-08-2019 grotendeels gestopt. We bekijken hoe we de in gang gezette ontwikkelingen kunnen 

voortzetten. 

Een aantal voorbeelden  van samenwerking zijn: 

-warme overdracht bij de doorstroming van kinderen van Peuterspeelzaal of Kinderdagverblijf naar de basis-

school 

-vaste overlegmomenten tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers 

-twee thema’s gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren 

-ouderbetrokkenheid bevorderen door het organiseren van gezamenlijke ouderbijeenkomsten en ouderactivitei-

ten. 

-structurele gezamenlijke activiteiten van peuters en kleuters 

 

Wat verwachten we van ouders binnen VVE? 

- Deelname aan de warme overdracht  

- Het bijwonen van de ouderbijeenkomsten rondom de thema’s 

- Het uitvoeren van de thuisactiviteiten rondom de thema’s  

- Indien mogelijk deelname aan georganiseerde activiteiten. 

 

Startklas 

De startklas was een pilot waarbij de samenwerking tussen peuterspeelzaal en de basisschool werd geïntensi-

veerd. Helaas is de subsidie per 01-08-2019 stopgezet. De peuters die in de startklas zaten werden begeleid 

door 2 pedagogisch medewerkers en een leerkracht. Er werd gewerkt aan allerlei vaardigheden en activiteiten 

gericht op o.a. taal en de executieve functies. Door de samenwerking van school en peuterspeelzaal werd de 

kennis van de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten vergroot. Ook waren er activiteiten met de kleu-
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ters samen gepland. De pedagogisch medewerkers en de leerkrachten hebben samen projecten voorbereid en 

stemden de leerlijnen op elkaar af.  

Nu de subsidie gestopt is borgen we de kennis en de opgedane ervaringen.  We bekijken hoe we de in gang ge-

zette ontwikkelingen kunnen voortzettenen en wat we zonder subsidie toch kunnen realiseren. 

 

Het leerstofaanbod in school 

Bij de inhouden van ons onderwijs laten wij ons leiden door hetgeen beschreven staat in de kerndoelen en 

referentieniveaus. Om hieraan vorm te geven, maar ook om invulling te geven aan onderwijs gericht op de bre-

de ontwikkeling van leerlingen, maken we gebruik van een aantal methoden met bijbehorende materialen. Voor 

de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toet-

sen. 

 

Vakken  Methodes  Toetsinstrumenten  

Taal in groep 1/2 Thematisch 

onderwijs/Fonemisch bewustzijn 

Kleuterplein 

Observatie 

Cito-toetsen Taal voor kleuters (1- 

2). 

Screening fonemisch bewustzijn 

Protocol leesproblemen en dyslexie 

Technisch lezen in 

groep 3 

Veilig Leren Lezen (Kim versie) Observatie 

Protocol leesproblemen en dyslexie 

Methodegebonden toetsen per 

kern 

Methodeonafhankelijk: 

DMT 

AVI 

Technisch lezen in groep 4 t/m 8 Estafette Protocol leesproblemen en dyslexie 

Meth. geb: 

Estafette toetsen 

Meth. onafh.: 

DMT 

AVI 

Woordenschatontwikkeling 

in groep 1 t/m 8 

De 4-takt van Verhallen Observatie en stap 4 van 

Verhallen: controleren. 

Methode onafhankelijk: Cito 

Woordenschat 

Spelling en taal groep 4 t/m 8 Staal Observatie 

Meth. gebonden: 

toetsen per blok 

Meth. onafh.: 

Cito Spelling 

Optioneel: PI-dictee 

Cito entree in gr. 7 

Cito eind in gr. 8 

Begrijpend lezen in groep 4 t/m 8 Nieuwsbegrip XL Observatie 

Meth. gebonden: 

Toetsen Nieuwsbegrip 

Meth. onafhankelijk: 
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Cito Begrijpend lezen vanaf E4 

Cito entree in gr. 7 

Cito eind in gr. 8 

Schrijven in groep 1 t/m 8 Pennenstreken Observatie 

Schrijfoefening 

Engels in groep 7 en 8 Holmwood Observatie 

Meth. gebonden toets 

Rekenen/Wiskunde in groep 1/2 Thematisch onderwijs/Met 

sprongen vooruit/ Kleuterplein 

Observatie 

Kijkregistratie 

Methode onafhankelijk: 

Cito Rekenen voor peuters en 

kleuters 

Rekenen/Wiskunde in groep 3 

t/m 8 

Wereld in getallen 

Met sprongen vooruit in groep 

3/4 

Observatie 

Methodegebonden: 

Bloktoetsen 

Methode ongebonden: 

Cito Rekenen/Wiskunde 

Cito entree in gr. 7 

Cito eind in gr. 8 

Geschiedenis in groep 5 t/m 8 Brandaan Observatie 

Methodegebonden toetsen: 

Hoofdstuktoetsen 

Aardrijkskunde/topografie in 

groep 5 t/m 8 

Meander Observatie 

Methodegebonden toetsen per 

hoofdstuk 

Natuuronderwijs en techniek in 

groep 1 t/m 4 

Natuuronderwijs en techniek in 

groep 5 t/m 8 

 

Thematisch onderwijs/Techniek 

torens 

Naut 

 

Observatie 

Methodegebonden toetsen per 

hoofdstuk 

Verkeer Jeugdverkeerskrant Observatie 

Methodegebonden toetsen 

Verkeersexamen 

Tekenen Geen methode Observatie 

Tekenopdrachten 

Handvaardigheid Geen methode Observatie 

Opdrachten 

Muziek Geen methode Observatie 

Vieringen 

Drama Geen methode Observatie 

Vieringen/ 

Voorstellingen 

Bewegingsonderwijs Basislessen Observatie 

Leerlingvolgsysteem 

Sociaal-emotionele ontwikkeling De Vreedzame school Observatie 

Leerlingvolglijst 

Groepsklimaatlijst 
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Godsdienst Trefwoord Observatie 

betrokkenheid in kringgesprek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksgroep 

 

Voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben naast de reguliere lesstof, bestaat de mogelijkheid om deel 

te nemen aan de ‘Onderzoeksgroep’. In deze groep leren zij om stapsgewijs een onderzoek op te zetten en uit 

te voeren.  

De opbouw van de Onderzoeksgroepen is over de verschillende leerjaren als volgt: 

In de groepen 3 en 4 wordt gewerkt met vaste onderzoeken. Samen met de begeleider van de Onderzoeks-

groep voeren de leerlingen verschillende onderzoeken uit. 

In de groepen 5 en 6 wordt gewerkt met vaste onderwerpen. Binnen deze onderwerpen bedenken de leerlingen 

een eigen onderzoek. 

In de groepen 7 en 8 kiezen de leerlingen een eigen onderwerp en voeren het onderzoek uit. 
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Ouders als partners 

Als onderwijsgevende heb je een speciale op-

dracht: je wilt een bijdrage leveren aan het ont-

wikkelingsproces van kinderen. 

Daarom vinden we het belangrijk de kinderen 

goed te kennen.  

Onze belangrijke partner als kindkenner, is na-

tuurlijk de ouder. Voordat het kind op school komt 

is er al veel gebeurd. De ouder kent het kind en 

zijn/haar ontwikkeling het beste. 

Het volgen van de leerling is erg belangrijk. Be-

halve de leerresultaten, wordt ook de sociaal emo-

tionele ontwikkeling in kaart gebracht. Motivatie, 

werkhouding en taakgerichtheid zijn belangrijke 

voorwaarden voor het succesvol leren.  

Een aantal keren per jaar worden de ouders op de 

hoogte gebracht over alle leer- en vormingsaspec-

ten van hun kind. Aan het begin van het school-

jaar is er een informatiebijeenkomst, vervolgens 

voortgangsgesprekken (nav kindgesprek) en twee 

keer per jaar de rapportgesprekken.  

 

Op veel manieren kunnen ouders betrokken wor-

den bij de school. Voor iedere ouder is er wel een 

passende activiteit. Naast de Medezeggenschaps-

raad (MR) en de Oudervereniging in de vorm van 

het Dagelijks Bestuur (DB) en klassenouder wordt 

regelmatig hulp gevraagd bij klassenactiviteiten.  

Daarnaast is het belangrijk dat ouders hun vragen 

stellen aan de school. Bij de leerkracht, als het 

hun kind betreft en bij de schoolleiding als het 

gaat om algemenere zaken. We vinden openheid 

en een goed contact met alle ouders belangrijk. 

De werkgroep actief ouderschap denkt na over 

activiteiten die de betrokkenheid bij school verho-

gen en organiseert jaarlijks een activiteit. 

 

Oudervereniging 

De Oudervereniging Basisschool Prins Maurits 

(kortweg OV genoemd) wordt gevormd door alle 

ouders die één of meer kinderen op de Prins Mau-

ritsschool hebben. 

Het Dagelijks Bestuur (DB) behartigt de belangen 

van ouders en kinderen binnen de school en helpt 

met het organiseren van verschillende feesten zo-

als Sinterklaas, Pasen, schoolreisje e.d. 

Samen met de klassenouders, de commissieou-

ders en de leerkrachten wordt geprobeerd de 

schoolperiode van de kinderen zo goed én plezie-

rig mogelijk te laten verlopen. Het DB bestaat uit 

een voorzitter, een penningmeester, leden en een 

secretaris.  

Ouderbijdrage 

Het geld dat nodig is om activiteiten voor de kin-

deren te kunnen organiseren komt uit de contribu-

tiegelden van de OV. De hoogte van de ouderbij-

drage wordt jaarlijks op de Algemene Ledenver-

gadering vastgesteld. Als ouder/verzorger betaalt 

u een vrijwillige bijdrage van € 45,- per kind. Dit 

kunt u voor 1 oktober overmaken op NL88 ABNA 

0428 2521 33 ovv de naam van uw kind en groep. 

Als de contributie niet wordt betaald, wordt het 

geld dat de Oudervereniging ter beschikking heeft 

minder en bestaat het risico dat er feestelijkheden 

moeten vervallen. In het bedrag zijn ook de kos-

ten voor het schoolreisje opgenomen. Mocht u de 

bijdrage niet betalen dan gaat uw kind niet mee 

op schoolreis. Er worden dan vervangende activi-

teiten aangeboden op school. 

Mocht u in omstandigheden verkeren dat betaling 

van de contributie heel erg lastig, zo niet onmoge-

lijk is, dan zal het dagelijks bestuur van de ouder-

vereniging in alle redelijkheid met u naar een op-

lossing zoeken. Stichting Leergeld kan hier ook bij 

ondersteunen. Voorwaarde is wel dat u hierover 

tijdig contact opneemt met de penningmeester 

van het dagelijks bestuur. U kunt ook een af-

spraak maken met de directeur. 

 

Medezeggenschapsraad 

De MR (medezeggenschapsraad) is een inspraak-

orgaan binnen onze school. In deze raad zitten 

vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten 

van onze school. Rechten en plichten zijn vast    

gelegd in het MR-reglement. De MR vergadert 6 

keer per jaar. De directeur is adviserend lid.  



  Schoolgids Brede School Prins Maurits 2019-2020   
22 

Communicatie met ouders 

Ouderavonden 

Eèn of meerdere keren per jaar wordt er een ouderavond gehouden. Op zo’n avond staat een schoolonderwerp 

centraal en wordt nader toegelicht. Ook is er dan de mogelijkheid om vragen te stellen.  

Gespreksavonden 

3 keer per jaar is er een zogenaamd 10-minutengesprek. Het eerste gesprek is een  voortgangsgesprek.. In de 

2 andere gesprekken zal vooral de leerkracht vertellen aan de hand van het rapport en de toetsgegevens hoe 

uw kind zich ontwikkelt. 

 

Huisbezoeken 

De leerkrachten gaan gedurende de kleuterperiode èèn keer op huisbezoek. Het biedt de leerkracht de moge-

lijkheid om het kind en zijn/haar omgeving nog beter te leren kennen. Ook versterkt het de contacten met ou-

ders. 

Memo 

Eens in de 2 weken ontvangt u de memo digitaal. De memo bevat belangrijke, actuele informatie en nieuws 

van de school. Ook bv. ouderhulp zal gevraagd worden via de memo. 

Drie keer per jaar zal er een kindermemo verschijnen. Deze kindermemo is een vervanging voor de schoolkrant 

die afgelopen jaren werd meegegeven. De kindermemo verschijnt  voor de kerstvakantie, paasvakantie en de 

zomervakantie. 

Kalender 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle oudste kinderen een kalender. Deze kalender bevat een 

overzicht met daarop belangrijke afspraken. Hierop staat bijvoorbeeld wanneer de rapporten mee gaan en 

wanneer de kerstviering plaatsvindt, wanneer er welke buitenschoolse activiteiten zijn, studiedagen, vakanties, 

vrije dagen enz.. 

Website 

De school heeft een eigen site te vinden onder www.prins-mauritsschool.nl. Op deze site staat actuele informa-

tie over activiteiten rond het schoolgebeuren. 

Verder is er informatie uit alle groepen te vinden en proberen we met foto’s een goede impressie te geven van 

het dagelijks reilen en zeilen op de Brede School. De site is dit schooljaar vernieuwd. 

Social Schools 

Social Schools is ons digitale communicatiemiddel voor school en ouders. 

Ouders krijgen bij aanmelding een account. 

Groep specifieke informatie 

Soms is er groep specifieke informatie. De groepsleerkracht heeft dan de mogelijkheid om een bericht te stu-

ren, zodat alleen de ouders van die groep de informatie ontvangen. Dit kan gaan over ouderhulp, huiswerk of 

informatie over de onderwerpen in de klas. U ontvangt iedere week van de leerkracht een klassenmail.  

Gescheiden ouders 

 Wanneer de ouders gescheiden zijn, geldt als hoofdregel dat beide ouders na de scheiding het gezag over het 

kind blijven uitoefenen. Dat betekent dat zij aangesproken worden als voorheen. De ouders regelen onderling 

de aanwezigheid op bijeenkomsten, oudergesprekken en voorzien elkaar van informatie. Zij hebben immers 

beiden het gezag over de kinderen. Soms is de verstandhouding tussen beide ouders (nog) niet goed. In dat 

geval kan de school twee rapportgesprekken voeren en twee maal de informatie meegeven. Indien het gezag 

http://www.prins-mauritsschool.nl/
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bij één ouder ligt, mogen wij aan de andere ouder geen informatie doorgeven. De met het gezag belaste ouder 

zal de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke aangelegenheden, die het kind betreffen. 

Ouders die gaan scheiden geven middels een protocol aan hoe de zorg voor en de communicatie over de kin-

deren is geregeld. 

 

Klachtenregeling 

Het kan soms voorkomen dat ouders een klacht hebben over het gedrag of een beslissing, dan wel het nalaten 

van gedrag of het niet nemen van een beslissing door een leerkracht, de directie, het bestuur of andere bij de 

school betrokken personen. Voor die gevallen heeft de school een klachtenregeling. Die klachtenregeling kunt u 

vinden op de website van Stichting Conexus (www.conexus.nu In de menubalk klikt u dan op ‘zo werken wij’). 

Een belangrijke hulp is ook de brochure ‘Klachten op school’, hoe los je ze op?’ Deze brochure kunt u downloa-

den via www.klachtenopschool.kennisnet.nl .  

 

Het uitgangspunt bij een klacht is dat deze zal moe-

ten worden opgelost binnen de school zelf. 

De volgorde waarin stappen worden genomen om 

toe te werken naar een oplossing is; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Altijd eerst overleg met de persoon om wie het gaat. 

Bij onvoldoende resultaat: 

2. overleg met de directie.  

Bij onvoldoende resultaat: 

3. overleg met èèn van de contactpersonen van de school Inge Heutink of Marieke Peereboom. 

Bij onvoldoende resultaat: 

4. inschakeling van de vertrouwenspersoon van Stichting Conexus: zie voor actuele informatie de website 

van Conexus 

5. Bij onvoldoende resultaat:  

indienen van de klacht bij het bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC). 

 

De klachtencommissie zal altijd in haar oordeel betrekken of voldoende ondernomen is om tot een oplossing 

van de klacht binnen de school te komen. De klachtencommissie zal uiteindelijk een uitspraak doen over de ge-

grondheid van de klacht en de school soms ook een advies geven over eventueel te nemen maatregelen.  

Anti pestcoördinator 

Op onze school is Marieke Peereboom aanspreekpunt voor leerlingen en ouders die te maken krijgen met pes-

ten. Het aanspreekpunt vangt de gepeste leerling (en de ouders) op. Samen brengen ze de situatie in kaart en 

bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en begeleidt het aan-

spreekpunt pesten eventueel naar andere medewerkers binnen of buiten de school. 

http://www.conexus.nu/
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De Leerplichtwet 

Leerlingen gaan in de regel vanaf 4 jaar naar school. Vanaf dat moment gaat u een overeenkomst aan met de 

school en de afspraken die er gelden. U dient dan rekening te houden met de bestaande vakantieperiodes. In-

dien u buiten deze vakantiedagen een vrije dag wilt, moet u verlof aanvragen bij de directeur. 

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de leerplichtwet voor. 

Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig.  

Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen die 

voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging. 

 

Verzuimprotocol 

Daarnaast is in Nijmegen een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met de schoolbesturen in het 

Primair Onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de uitvoering 

van de Leerplichtwet. 

 

Verzuimregistratie 

De school moet van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bijhouden. In het verzuimprotocol 

staat vermeld wanneer de schooldirecteur verplicht is om schoolverzuim te melden. Wanneer de leerplichtamb-

tenaar een melding van de school ontvangt, zoekt hij/zij vervolgens uit waarom een kind niet op school is ver-

schenen of regelmatig afwezig is. 

 

Te laat komen 

De school houdt het te laat komen van leerlingen bij. Als kinderen niet op school zijn dan belt de school naar de 

ouders om te informeren waarom het kind niet op school is.  Als kinderen meer dan 16 uur per 4 weken te laat 

zijn gekomen dan wordt dit gemeld aan de directeur, die leerplicht inlicht.  Voor het basisonderwijs geldt dat 16 

uur ongeveer overeen komt met 5 dagdelen. Melden is een wettelijke verplichting. 

 

Afwezigheid in verband met ziekte 

Als een leerling 4x per schooljaar ziek is, dan meldt de leerkracht dit bij de directeur. Die meldt dit bij de GGD 

(schoolarts of schoolverpleegkundige van het BSOT) en de ouders krijgen een oproep. Dit wordt ook bij leer-

plicht gemeld door de directeur.  

 

Vrijstelling van schoolbezoek 

Voorbeelden van momenten waarop ouders vrijstelling kunnen aanvragen: 

-een officiële religieuze feestdag; 

-een huwelijk in eerste of tweede lijn; 

-een begrafenis in eerste of tweede lijn. 

Om hiervoor vrij te krijgen moeten de ouders een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij de schooldirec-

teur. Deze beoordeelt tot maximaal 10 schooldagen, en waar nodig in overleg met de leerplichtambtenaar, of er 

een gewichtige reden is voor verzuim. Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is, als dit 

niet met de school is overlegd, of als de schooldirecteur de aanvraag heeft afgewezen, zijn de ouders van de 

leerling strafbaar. 

Vrijstellingsaanvragen voor meer dan 10 dagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden ingediend.  

Aanvraagformulieren voor een vrijstelling kunt u verkrijgen bij de administratie van de school. Het ingevulde en 

ondertekende formulier kunt u samen met de benodigde verklaringen inleveren op school.  
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School meldt ongeoorloofd verzuim 

Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden.  

Luxeverzuim, de officiële  benaming voor vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties  wordt altijd aan de 

leerplichtambtenaar gemeld. Het maakt daarbij niet uit of het om 1 uur of enkele dagen gaat.  

Luxe verzuim  

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de school-

vakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kin-

deren van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met 

uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar 

direct een proces-verbaal opmaken.  

Hieronder volgen de regels zoals die in Nijmegen zijn vastgesteld: 

Geoorloofd:  Ongeoorloofd: 

 

Bezoek arts/specialist 

 

Eerder op vakantie gaan 

Begrafenis  

 

Later terugkomen van vakantie 

 

Bruiloft  

 

Meerdere dagen verzuimen i.v.m. een familiefeest in 

buitenland  

 

Jubileum  

 

Familiebezoek  

 

Religieuze feestdag  

 

 

Gewichtige redenen  

 

 

 

We willen  u vragen om uw kind als het ziek is, ’s morgens tussen 8.00 en 8.15 uur af te melden. Als ouder 

heeft u ook de plicht uw kind op tijd naar school te brengen. Voor de lesgang is het storend als het kind te laat 

binnenkomt en tevens is het voor uw kind erg vervelend om later binnen te komen. 

 

Bereikbaarheid leerplichtambtenaar 
Bij de gemeente Nijmegen zijn meerdere leerplichtambtenaren werkzaam. Zij zijn bereikbaar via telefoon-

nummer 14024 of per e-mail via leerplicht@nijmegen.nl 

 

 

 

mailto:leerplicht@nijmegen.nl
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Gedragsprotocol, time-out, schorsen en verwijderen 

Gedragsprotocol 

We hanteren bij (extreem) gedrag dat grenzen overschrijdt een gedragsprotocol. Het gedragsprotocol is er op 

gericht om samen met de ouders tot een aanpak te komen waarbij de veiligheid van kinderen, leerkrachten en 

andere medewerkers in de school gewaarborgd is en waarbij de betreffende leerling kan functioneren binnen de 

afspraken en de regels die de school hanteert. Samen met ouders wordt een passende consequentie voor de 

leerling afgesproken. Wanneer het gedragsprotocol drie maal is ingezet treedt de procedure van schorsing in 

werking. 

 

Time-out nadat protocol in werking is gesteld 

Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. Tenzij 

redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident en de 

time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. De time-out maatregel kan maximaal 3 dagen duren. De ou-

ders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Van het incident en het gesprek met de ou-

ders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingen-

dossier opgeslagen. Na drie maal een time out gaan we over tot schorsing. 

 

Schorsing 

In geval van schorsing gelden de volgende voorwaarden: Voorafgaand aan de beslissing dient hoor en weder-

hoor plaats te vinden: ouders en kind worden uitgenodigd voor een gesprek. Het bevoegd gezag van de school 

wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. Gedu-

rende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. De schorsing bedraagt maximaal 1week 

en kan hooguit 2 maal worden verlengd. De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd 

voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden 

verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de 

orde komen. Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt 

door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Het verslag wordt ter 

kennisgeving verstuurd aan: - Het bevoegd gezag - De ambtenaar leerplichtzaken - De inspectie onderwijs. 

Ouders kunnen bezwaar tegen de schorsing aantekenen bij het bevoegd gezag (bestuur) van de school. Het 

bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 6 weken op het beroep. 

 

Verwijdering  

Indien zich een ernstige situatie voordoet die ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijs-

kundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. Hierbij gelden de volgende voor-

waarden: Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag. Voordat men een 

beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te horen. Hiervan wordt een 

verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis worden gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend. 

Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar: - De ambtenaar leerplichtzaken - De inspectie onderwijs 

Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, 

waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. De ouders krij-

gen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Het bevoegd gezag (bestuur) is ver-

plicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen 

vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere 

basisschool of een andere school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aan-
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toonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders ge-

plaatst te krijgen.  

Redenen voor verwijdering 

De normale grond voor verwijdering van een leerling gedurende het schooljaar is ernstig wangedrag van die 

leerling. Daarnaast kan een minderjarige leerling die zelf niets heeft misdaan worden verwijderd omdat door 

het gedrag van de ouder(s) een onoverkomelijke vertrouwensbreuk tussen de school en ouders is ontstaan. Zie 

Conexus schoolveiligheidsplan 03-2012 ( op school ter inzage aanwezig). 
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De Brede School op weg naar een Integraal Kind Centrum 

De Brede School is een samenwerkingsverband tussen de Prins Mauritsschool, KION, Stichting SOOS en wel-

zijnsorganisatie Bindkracht10. In de Brede School werken diverse maatschappelijke- en culturele instellingen 

samen met als doel het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen (0 tot 13 jaar) en van ouders / 

wijkbewoners. 

We werken aan doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen tussen het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en 

school. Maar ook tussen school en de buitenschoolse opvang. 

Door een verbinding te leggen tussen school, gezin en wijk, willen we de ontwikkelingskansen van de kinderen 

vergroten. 

Bovendien willen we graag dat de Brede School  een basisvoorziening is in de buurt.  

Ieder jaar worden de voorgenomen activiteiten beschreven in het werkplan. Het zijn vooral sport-, techniek-, 

creatieve- en culturele activiteiten, waar kinderen aan mee kunnen doen. De Brede School heeft als doel een 

verbinding te leggen tussen de schoolse en naschoolse activiteiten. En op die manier een doorgaande ontwikke-

lingslijn te realiseren.  

Daarnaast vinden er wijkgerichte activiteiten plaats: de buurbewoners komen regelmatig in de school samen 

om gezelschapsspelen met elkaar te doen, kinderen gaan volgens planning naar de Vlechting, een zorgcentrum, 

om daar samen met de bewoners activiteiten te doen, jongeren komen bij elkaar voor ontmoeting en spel. We 

werken samen met de opbouwwerker, de buurtsportcoach en de jongerenwerker.  

De beide coördinatoren van de Brede School geven hieraan leiding. Dit zijn de directeur van de Prins Maurits-

school samen met de Brede School coördinator van Bindkracht10. 

Brede School Prins Maurits is op weg om te groeien naar een Integraal Kind Centrum.  

Brede school coördinator 

De brede school coördinator is de verbindende schakel tussen alle organisaties binnen de school. 

Brede school coördinator is Ledia Bagijn.  

Directeur van de Brede School 

Aanspreekpunt voor alle voorkomende zaken is de directeur van de Prins Mauritsschool Tineke Deunk-

Joldersma 

     

    

           

          

http://www.conexus.nu/
https://www.facebook.com/jongerenwerkdukenburg/photos/a.747184191999667.1073741825.747180232000063/747207468664006/?type=1&source=11
http://www.bing.com/images/search?q=logo+ik+eet+het+beter&view=detailv2&&&id=235216F9156599BABA6A9C214B419E776FA643B5&selectedIndex=4&ccid=7P3OCq8B&simid=607993045586739712&thid=JN.QmeY%2bicCoo7M50OJUlpXCg
http://www.bing.com/images/search?q=logo+week+van+de+lente+kriebels&view=detailv2&&&id=5BB5F91203F1A0CBB29B2EACFFDC0EF29AE69BA1&selectedIndex=0&ccid=qdTbu0am&simid=608039229378465339&thid=JN.WgeLMQraUPesjgYz%2bwrwfA
http://www.bing.com/images/search?q=logo+ggd++gelderland-zuid&view=detailv2&&&id=D6C34607A5BC11FF6779361087F1A664FC3F1A16&selectedIndex=3&ccid=CCsHt6a0&simid=607993646889962175&thid=JN.DHBoD93JssJRjqUNUHPUSA
http://www.bing.com/images/search?q=logo+ggd++gelderland-zuid&view=detailv2&&&id=979C7DB30CCD64B0E4781BB94B2399D7241D4A11&selectedIndex=14&ccid=3m8OLJdt&simid=608041535774524325&thid=JN.6yizvQTPNQ4XqSO6QRK51A
http://www.bing.com/images/search?q=logo+politie+gelderland+zuid&view=detailv2&&&id=7B18642AA234D3C6D0CB39D6BC686AF9DC1E8CC4&selectedIndex=0&ccid=b9CQgcPQ&simid=607997980511636138&thid=JN.E68EWZ4Z20pKRM5Z3C8n2Q
http://www.bing.com/images/search?q=logo+gezonde+en+sportieve+weken&view=detailv2&&&id=E974FABB174FAB77B5D79D0759798CB0399CC047&selectedIndex=1&ccid=dpn9Vcyz&simid=608054532344056012&thid=JN.A%2ba/6wO83QuPh0gFWuA7zQ
http://www.bing.com/images/search?q=logo+koningsspelen&view=detailv2&&&id=29B5154CB91084C756DD687FE43FBAB6C923A1A3&selectedIndex=0&ccid=WYa/bU4q&simid=608005041439573766&thid=JN.2xU5r%2b/uH6wBvIP8iCBJ2w
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n gezonde brede school 

Onze brede school is een ‘gezonde school’. Het 

bordje hangt bij de hoofdingang van de school. 

Wij zijn hier enorm trots op! 

Het hele jaar door zijn we bezig met gezonde en 

sportieve activiteiten binnen onze Brede School. 

Zo hebben we een sportdocent die tijdens school-

tijden de gymlessen geeft, maar ook buiten de 

schooltijden worden er veel activiteiten georgani-

seerd. Er is een gezamenlijk beleid ten aanzien 

van wat kinderen op school mogen eten en drin-

ken. 

Eén keer per jaar pakken we het extra groots aan. 

Dan staan drie weken lang in het teken van de 

‘gezonde en sportieve weken’. 

Ook projecten, workshops en lessen staan in het 

teken van gezondheid en sportiviteit. 

Denk aan b.v. smaaklessen, extra beweeg mo-

menten, smoothies maken, greengames, project 

relaties en seksualiteit, recorddag. Ook ontbijten 

we gezamenlijk is er een extra viering waarbij 

kinderen laten zien en horen hoe zij bezig zijn met 

gezondheid en sportiviteit, een sportdag met erg 

veel verenigingen die verschillende sporten aan-

bieden, bewust worden van eten, sumba lessen. 

Eigenlijk te veel om op te noemen.  

Alle Brede Schoolpartners doen mee. Voorschool, 

tussenschool en na school is er op een Brede 

School veel te doen en zeker tijdens deze weken! 

Doordat wij deze weken rondom de koningsspelen 

plannen geeft dat een extra feestelijk tintje. Bij de 

koningsspelen hoort ook altijd een erg gezellig,  

vrolijk lied waar we heerlijk op kunnen dansen. Dit 

doen we dan ook regelmatig. Natuurlijk openen en 

sluiten we deze weken met een serieus woordje, 

maar ook met de Dans van het betreffende jaar. 

Kortom… Brede School Prins Maurits is een gezon-

de/sportieve school! 
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Wat biedt de brede school nog 
meer 

Activiteitenplein Prins Maurits 

Brede School Prins Maurits heeft een groot aanbod 

aan naschoolse activiteiten. Deze worden georga-

niseerd vanuit het Activiteitenplein. 

Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen aansluitend na 

schooltijd meedoen aan allerlei activiteiten waar-

voor zij zich hebben opgegeven. Naast de Kinder 

Wijk Club is er op het Activiteitenplein ook een na-

schools programma voor sport en voor cultuur. Op 

het Activiteitenplein werken de medewerkers van 

Bindkracht10 en BSO de Prins samen met docen-

ten van de Lindenberg en Sportservice. Bind-

kracht10 heeft de regie en coördineert dit ge-

heel. De kinderen van groep 1-2 worden altijd bij 

de klas opgehaald! 

Naast het naschools aanbod werken het Activitei-

tenplein en de school nauw samen bij verschillen-

de activiteiten. Hierbij kunt u denken aan de jaar-

lijks terugkerende feestdagen en thema’s zoals 

sinterklaas, kerst, pasen, carnaval, de gezonden 

weken, sportdagen, kamp groep 8 enz.  

 

Levensecht leren binnen het Activiteitenplein 

Het levensecht leren is gericht op ‘ervaringsgericht 

leren’. Bij het levensecht leren wordt het cognitie-

ve leerproces van kinderen bewust ondersteund 

wordt door middel van praktijk- en ervaringsge-

richt leren. Het stelt kinderen in staat om het ge-

leerde te relateren aan hun eigen dagelijks leven 

en dat van anderen. Het is daarbij van belang dat 

men zich realiseert dat levensecht leren geen sy-

noniem is voor een aanpak waarbij ‘uitstapjes 

maken’ of ‘leuke activiteiten verzinnen’ centraal 

staan. Als er al uitstapjes gemaakt worden of aan-

sprekende activiteiten plaatsvinden, dan staan die 

uitstapjes en activiteiten nooit op zich: ze dienen 

altijd het hogere doel, namelijk het aanbieden van 

lesstof die kinderen kunnen relateren aan hun ei-

gen dagelijks leven en dat van anderen. De lesstof 

wordt hiermee betekenisvol(ler) voor de kinderen. 

Middels levensecht leren kunnen kinderen de kop-

peling tussen school en de wereld maken en wordt 

het geleerde relevant binnen een voor kinderen 

toepasbare en toegankelijke context.  

 

Voor meer informatie over het hele naschoolse 

programma of vragen rondom het inschrijven  

kunt u contact opnemen met: 

Coördinator Activiteitenplein Prins Maurits: 

Kim Zegers (Bindkracht10)    

06-

20575879                                                          

    

kim.zegers@bindkracht10.nl  

Spreekgroep 

Op een leuke, gezellige en open manier werken 

wij samen met ouders / verzorgers die er behoefte 

aan hebben om de taalvaardigheid (Nederlands 

spreken) te verbeteren. We doen dit middels ge-

sprekken, koken, uitstapjes (bv bieb, supermarkt) 

en in te spelen op de wensen en behoeften van de 

ouders. 

 

Thuis met taal 

Ouders ondersteunen in het aanbieden van voor-

lezen aan hun kind welke via een thuisbegeleid-

ster wordt aangeboden. Eens per week komt de 

thuisbegeleidster bij iemand thuis om leesboekjes 

of spelmateriaal aan te bieden. Samen wordt ge-

keken hoe deze het beste in te zetten zijn in de 

daarop volgende week. Na ongeveer zes weken 

vindt er een evaluatie plaats en wordt er gekeken 

naar een vervolg. 

Taal is heel belangrijk, want zonder taal is het 

voor kinderen moeilijk: 

- Om iets te begrijpen 

- Opdrachten uit te voeren 

- Niet kunnen volgen wat er gezegd wordt 

- Kunnen kinderen moeilijk iets duidelijk maken 

- Kunnen kinderen zich onzeker voelen 

- Is het voor kinderen moeilijk om hun gevoelens 

duidelijk te maken. 

 

Opvoeden & zo 

Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor 

ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. Opvoeden 

& Zo is een cursus van zes groepsbijeenkomsten 

waarin ouders basale opvoedingsvaardigheden le-

ren om een positieve band met hun kind op te 

bouwen, gewenst gedrag te stimuleren en onge-

wenst gedrag te reguleren. In de eerste vijf bij-

mailto:kim.zegers@bindkracht10.nl
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eenkomsten van de cursus staat steeds een speci-

fieke opvoedingsvaardigheid centraal. Dat zijn 

achtereenvolgens: aandacht geven & prijzen, ver-

bieden, straffen, negeren en apart zetten. De laat-

ste bijeenkomst is afsluitend. De cursus is een 

combinatie van kennisoverdracht, instructie aan 

de hand van filmbeelden, groepsdiscussies en 

praktische oefeningen. Naast instructie over de 

inhoud en toepassing van de vaardigheden vormt 

vooral het zelf oefenen met de vaardigheden en 

het krijgen van feedback daarop een belangrijk 

onderdeel van de cursus. Daarnaast krijgen ou-

ders ook thuisopdrachten om de overdracht van 

geleerde kennis en vaardigheden naar de thuissi-

tuatie te bevorderen. Uiteindelijk wil Opvoeden & 

Zo daarmee emotionele en gedragsproblemen bij 

de kinderen voorkomen. 

 

Logopedie 

Het is alweer sinds 

oktober 2018 dat we 

enthousiast van start 

zijn gegaan met de 

logopedie op jullie 

school. Mijn naam is 

Esther Wittenburg en 

ik ben logopediste / 

spraak- & taalpathologe. 

 

Als therapeut wil ik graag continuïteit, professio-

naliteit en betrokkenheid bieden. 

Ik vind samenwerken belangrijk. Hierbij staat(n) 

de ouder(s) centraal in de regie over hun kind. In 

gedeelde verantwoordelijkheid kijken we samen 

wat nodig en mogelijk is. 

 

Mijn aandachtsgebied ligt onder meer op het vlak 

van de spraak- en taalontwikkeling. Met vragen op 

het gebied van stem, stotteren, dyslexie, meerta-

ligheid of twijfels over of logopedie überhaupt wel 

nodig is, kun je bij mij terecht. Mocht ik niet bezig 

zijn, dan bel ik je later die dag terug. 

 

Het komende schooljaar ben ik op maandag de 

hele dag en woensdagmiddag aanwezig. Maxine, 

mijn medewerkster, ook logopediste / spraak- & 

taalpathologe is er woensdagochtend en donder-

dag de hele dag. Wij zijn te vinden in de ruimte 

schuin naast de receptie bij de hoofdingang. Loop 

met vragen gerust bij ons binnen. Mijn mobiele 

nummer waarop dagelijks ik te bereiken ben is 06 

– 838 90 100. 

 

Psycho Motorische Training 

Mirjam van den Ende verzorgt wekelijks psycho-

motorische begeleiding voor jonge kinderen. Door 

middel van sport en spel oefeningen wordt gepro-

beerd inzicht te geven in eigen denken, voelen en 

handelen en kan geëxperimenteerd worden met 

ander/nieuw gedrag of het ontwikkelen van vaar-

digheden. Thema’s die centraal staan in de PMT 

zijn: Samenwerken, vertrouwen in jezelf en in de 

ander, aangeven van grenzen/assertiviteit, her-

kennen en omgaan met lichaamsspanningen en 

omgaan met emoties. Aan de hand van de hulp-

vraag wordt bepaald welke thema’s centraal zullen 

staan in de behandeling van peuters en kleuters. 
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Kindcentrum De Prins 

Kinderdagverblijf  (kdv) De Prins, peutergroep 

(pgr) de Prins, buitenschoolse opvang (bso) de 

Prins en voorschoolse opvang (vso) de Prins zijn 

onderdeel van kindercentrum De Prins van KION.  

Kindcentrum De Prins, basisschool Prins Maurits, 

Bindkracht 10, stichting SOOS en vele andere or-

ganisaties vormen samen de Brede School Prins 

Maurits. 

 

We hebben een prachtig nieuw pand. Elke groep 

heeft een openslaande deur naar een eigen bui-

tenspeelterrein. Dit terrein is geheel omheind zo-

dat de kinderen veilig kunnen buitenspelen. 

Binnen de brede school wordt nauw samenge-

werkt. Zo gaan de kinderen van het kdv en de pgr 

regelmatig in kleine groepjes op bezoek bij de 

kleuterklassen waardoor de overgang naar school 

zo gemakkelijk mogelijk verloopt. 

We vinden het belangrijk dat ouders meedenken 

en meepraten over de kwaliteit van de opvang. 

We hebben een gezamenlijke oudercommissie van 

kdv, pgr, vso en bso. We vergaderen  ongeveer 

vijf keer per jaar met de clustermanager. Daar-

naast is er een Overkoepelende Ouderraad (OOR). 

 

De mening van ouders nemen we serieus. We zijn 

blij met vragen, tips, wensen, complimenten en 

klachten waarmee we onze dienstverlening kun-

nen verbeteren.  

Voor contact met de oudercommissie verwijzen we 

graag naar de clustermanager. 

Voor informatie of het afnemen van een kindplaats 

kunt u altijd contact opnemen met de afdeling 

klantrelaties van KION via: 

klantrelaties@kion.nl 

024-3602058 

www.kion.nl 

 

Peutergroep De Prins 

Peutergroep de Prins is vijf ochtenden en drie 

middagen per week geopend. 

 

 

 

Dag Ochtend Middag 

Maandag 08.30 – 11.30 12.45 – 

15.45 

Dinsdag 08.30 – 11.30 12.45 – 

15.45 

Woensdag 08.30 – 11.30  

Donderdag  08.30 – 11.30 12.45 – 

15.45 

Vrijdag 08.30 – 11.30  

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met: 

Peutergroep de Prins 

06 – 51 72 92 35 

pgrprins@kion.nl 

 

 

Kinderdagverblijf  

Kinderdagverblijf de Prins is vijf dagen per week 

geopend van 07.00 - 18.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met: 

Kinderdagverblijf de Prins 

06-10 32 62 87   

kdvdeprins@kion.nl 

 

Voorschoolse opvang 

VSO de Prins is 5 dagen per week geopend van 

07.00 – 08.30 uur. De opvang vindt plaats in de 

bso ruimte van de school. VSO afnemen is ook 

mogelijk tijdens de vakantieweken. 

 

Buitenschoolse opvang 

BSO De Prins is zowel tijden de schoolweken als 

tijdens de vakantieweken vijf dagen per week ge-

opend. 

 

Opvang schoolweken  

Maandag 15.15 – 18.00 

Dinsdag 15.15 – 18.00 

Woensdag 12.15 – 18.00 

Donderdag 15.15 – 18.00 

Vrijdag 11.45 – 18.00 

15.15 – 18.00 

 

 

http://www.kion.nl/wens-compliment-klacht
http://www.kion.nl/wens-compliment-klacht
mailto:klantrelaties@kion.nl
http://www.kion.nl/
mailto:pgrprins@kion.nl
mailto:kdvdeprins@kion.nl
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Vakantieweken/studiedagen  

Maandag 08.00 – 

18.00 

Dinsdag 08.00 – 

18.00 

Woensdag 08.00 – 

18.00 

Donderdag 08.00 – 

18.00 

Vrijdag 08.00 – 

18.00 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met: 

VSO/BSO de Prins 

06 – 53 94 73 57 

bsodeprins@kion.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bsodeprins@kion.nl
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Tussenschoolse opvang 

Tussenschoolse opvang 

Op Brede School Prins Mauritsschool verzorgt 

stichting SOOS (Samen Overblijven Op School) de 

Tussen Schoolse Opvang (TSO). Tijdens de TSO 

krijgt uw kind de tijd om rustig te eten in een ge-

zellige, ontspannen en veilige sfeer om daarna 

weer uitgerust aan de middag te beginnen. SOOS 

verzorgt de TSO op 15 basisscholen in Nijmegen. 

Een team van getrainde en gemotiveerde over-

blijfkrachten en een coördinator zorgen, in overleg 

en samenwerking met de school, voor een uitda-

gende overblijftijd.  

Hoe ziet de middagpauze eruit bij de TSO op 

de Prins Mauritsschool? 

 De middagpauze duurt van 11.45 tot 12.50 uur. 

De kleuters worden opgehaald uit hun klas en 

gaan dan samen naar een kleuterklas om te eten. 

Ook de kinderen van de groep 3 worden opge-

haald en zij eten in de BSO-ruimte. De kinderen 

uit de groepen 4, 7 en 8 eten gezamenlijk in de 

aula en die uit de groepen 5 en 6 eten in een klas-

lokaal beneden. Door het aantal overblijvende 

kinderen kan de samenstelling van de groepen 

soms veranderen. De kinderen brengen zelf hun 

lunchpakketje van brood met beleg, groente of 

fruit en drinken (liefst in een beker) mee. Als ie-

dereen er is, starten we gezamenlijk met eten. Op 

vrijdag mogen de kinderen een boterham met 

kaas en evt ham meenemen. We eten dan geza-

menlijk in de aula tosti’s. Vanaf 12.05 uur mogen 

de snelle eters onder begeleiding van een TSO-

kracht naar buiten om te spelen op het school-

plein. De rest van de kinderen gaat buitenspelen 

zodra ze klaar zijn met eten. Er is de mogelijkheid 

om te voetballen, met karren en fietsjes te rijden, 

in de zandbak te spelen, touwtje te springen, ten-

ten te bouwen en nog veel meer. Om 12.40 uur 

wordt al het speelgoed opgeruimd. De kleuters 

gaan dan naar binnen en lezen in de klas een 

boekje. De andere kinderen blijven buitenspelen 

tot de eerste bel om 12.50 uur en gaan dan zelf 

naar hun klas. Bij slecht weer blijven we binnen 

en doen we een spelletje of gaan gezellig knutse-

len. Op maandag en dinsdag is Daan Oomen, van 

Sportservice Nijmegen er om samen met de kin-

deren sport en spel te doen. Aan het overblijven 

zijn kosten verbonden. Bij inschrijving voor vast 

overblijven hanteert SOOS een tarief van € 1,80 

per opvangdag. Bij incidenteel overblijven is de 

prijs € 2,50 per opvangdag. Een strippenkaart 

voor 10x kost dus € 25,00. Meer informatie kunt u 

vinden op de website van Stichting SOOS: 

www.stichtingsoos.nl . Als er nog vragen zijn kunt 

u altijd bellen of mailen met Victoria Lammerinks, 

coördinator TSO: Tel.nr. 06 – 302 13159 en e-

mailadres: victoria.lammerinks@stichtingsoos.nl 

 

Uitwisseling gegevens in de Brede school 

Als dit in het belang is van het kind mogen mede-

werkers van de school, het kinderdagverblijf, de 

peuterspeelzaal, de buitenschoolse- en tussen-

schoolse opvang en het activiteitenplein gegevens 

uitwisselen. 

U moet dan o.a. denken aan medicijngebruik, een 

bepaalde aanpak bij zorgkinderen en bovenstaan-

de telefoongegevens indien nodig. 
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A t/m Z

Aanmelden van leerlingen 

Om uw zoon af dochter aan te melden op de Prins 

Mauritsschool kunt u een afspraak maken met de 

directeur. Wij adviseren dit te doen als uw kind 

ongeveer 2 jaar en 9 maanden oud is. Als het kind 

deze leeftijd heeft bereikt kunt u uw kind ook op-

geven op de centrale site van de gemeente Nij-

megen: www.schoolwijzernijmegen.nl.  

U bent officieel verplicht om via deze site uw kind 

aan te melden. U ontvangt daarvoor geen bericht 

meer van de gemeente. (dit was vroeger wel zo) 

Anti pestcoördinator 

Op onze school is Marieke Peereboom aanspreek-

punt voor leerlingen en ouders die te maken krij-

gen met pesten. Het aanspreekpunt vangt de ge-

peste leerling (en de ouders) op. Samen brengen 

ze de situatie in kaart en bekijken ze welke acties 

mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. 

Daarbij verwijst en begeleidt het aanspreekpunt 

pesten eventueel naar andere medewerkers bin-

nen of buiten de school. Marion is op alle dagen 

aanwezig behalve op donderdag en vrijdagmid-

dag. 

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) 

Op school zijn een aantal bedrijfshulpverleners 

aanwezig. Zij zijn verantwoordelijk bij calamiteiten 

(zie calamiteitenplan). Zij beschikken ook over de 

benodigde kennis voor het verlenen van eerste 

hulp bij kinderen en volwassenen. 

Bibliotheek op school (BOS) 

Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van 

uw kind. Ook vinden kinderen het heerlijk om 

voorgelezen te worden. Uw kind is gratis lid van 

de bieb. Om het lezen en het bezoeken van de 

bieb te stimuleren gaat iedere groep wekelijks 

naar de bieb op school. Dit bieden wij aan in ons 

gebouw. De kinderen kunnen ook een boek mee 

naar huis nemen om thuis te lezen. 

Calamiteitenplan 

Op de Prins Mauritsschool is een calamiteitenplan 

aanwezig. Hierin staat precies wat iedereen moet 

doen in geval van een calamiteit. Er is onder an-

dere een ontruimingsinstructie in opgenomen. De-

ze wordt jaarlijks, aangekondigd en onaangekon-

digd, met de kinderen geoefend. 

Computers 

Alle groepen hebben de beschikking over meerde-

re computers/laptops/tablets  in de klas. Elke 

groep heeft een digibord. 

Eten en drinken 

Halverwege de ochtend hebben de kinderen pau-

ze. Ze hebben dan de gelegenheid iets te eten en/ 

of te drinken. Wij vragen ouders om iets gezonds 

mee te geven naar school. Bijvoorbeeld een beker 

melk of sap en een stuk fruit of een boterham. Wij 

hebben een sterke voorkeur voor bekers in plaats 

van pakjes drinken. Dit in verband met de grote 

afvalberg. 

Fotograaf 

Elk jaar komt de schoolfotograaf klassenfoto’s en 

portretfoto’s maken.  

Gevonden voorwerpen 

In de hal staat een bak en rek met gevonden 

voorwerpen. Een aantal keren per jaar gaan de 

niet opgehaalde spullen mee met de kledinginza-

meling van Reshare. 

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

Graag stellen we het GGD-team Jeugdgezond-

heidszorg op basisschool Prins Maurits aan u voor.  

 

Jeugdverpleegkundige   Jeugdarts          

  
Claartje Smits             Cindy Karsten 

Angela van Groningen is de logopedist 

 
 

 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD 

Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezond-

http://www.schoolwijzernijmegen.nl/
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heid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. 

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersas-

sistenten en logopedisten doen dit samen met 

school en ouders. 

 

Spraak- en taalonderzoek  

De logopedist roept alle 5-jarigen om de beurt uit 

de klas om een praatje te maken. Zij let tijdens 

het gesprekje op de uitspraak, de stem en het 

taalgebruik van uw kind. Ook kijkt zij naar de 

mondgewoonten en het gehoor van uw kind. U 

krijgt van te voren bericht over dit onderzoek. Na 

het onderzoek informeert de logopedist u en de 

leerkracht over het resultaat. Wilt u uw kind eer-

der laten onderzoeken door de logopedist? Neem 

dan contact op met Angela van Groningen 

(avangroningen@ggdgelderlandzuid.nl) of met Es-

ther Wittenburg 06 – 838 90 100 (zit in de school) 

 

Gezondheidsonderzoek 

De jeugdverpleegkundige meet en weegt alle kin-

deren van 5, 8 en 11 jaar. Heeft het kind overge-

wicht? Dan meet zij ook de bloeddruk. Het meten 

en wegen gebeurt met kleren aan. Bij de kinderen 

van 5 en 11 jaar worden de ogen getest. U ont-

vangt bericht van het onderzoek en een vragen-

lijst. Na het onderzoek krijgt u een brief met de 

uitkomsten.  

U kunt aangeven of u bij het onderzoek van uw 

kind aanwezig wilt zijn. De medewerker van de 

Jeugdgezondheidszorg kan u helpen met het in-

vullen van de vragenlijsten.  

Afspraak maken 

Het is mogelijk om zelf een afspraak te maken 

voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige  

Claartje Smits  of de jeugdarts Cindy Karsten. Bij-

voorbeeld als u vragen heeft over de opvoeding, 

gezondheid of ontwikkeling van uw kind. Of als u 

twijfelt of uw kind goed hoort en ziet. Of als er 

zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak ma-

ken kan via het Bedrijfsbureau: (088) 144 71 11 

(maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur) of 

via jgzbedrijfsbureau@ggdgelderlandzuid.nl. 

School weet hoe u direct met de jeugdverpleeg-

kundige of jeugdarts contact kunt opnemen. 

 

Inloopspreekuur 

Ook is het mogelijk om zonder afspraak binnen te 

lopen bij de jeugdverpleegkundige op school.  

De jeugdverpleegkundige houdt op 23 oktober,   

22 januari, 26 maart en 28 mei van 13- 14.30 uur 

inloopspreekuur in het kantoor op de 1e verdie-

ping. 

 

Vaccinaties (Inentingen) 

In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, 

krijgt uw kind een oproep voor twee prikken (vac-

cinaties). Eén tegen difterie, tetanus en polio 

(DTP) en één tegen bof, mazelen en rode hond 

(BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes 

een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baar-

moederhalskanker (HPV). Heeft uw kind nog niet 

alle vaccinaties gehad? Dan kunt u een afspraak 

maken om deze in te halen. Bel (088) 144 74 50 

(maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 

uur). 

 

Vertrouwenspersoon  

De school beschikt over 2 interne vertrouwensper-

sonen. De interne vertrouwenspersoon is het eer-

ste aanspreekpunt voor zorgen en klachten over 

grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Voor-

beelden hiervan zijn: agressie, geweld, discrimina-

tie, racisme, (homo)seksuele intimidatie en radi-

calisering. Zie ook het kopje Anti pestcoördinator. 

De interne vertrouwenspersoon kan ter onder-

steuning een externe vertrouwenspersoon van de 

GGD raadplegen.  De vertrouwenspersonen zijn 

Marieke Peereboom en Inge Heutink. 

Marieke is maan-, dins- en vrijdag op school. Inge 

is op dinsdag en woensdag op school. 

 

Samenwerking 

Het kan zijn dat de (gezondheids)problemen van 

uw kind ingewikkeld zijn. Dan bespreekt school en 

Jeugdgezondheidszorg de situatie samen met U 

als ouders en  andere professionals in een breed 

school ondersteuningsteam. Samen bekijken we 

wat de juiste hulp is voor u en uw kind. Om elkaar 

te vinden maken de verschillende professionals 

ook gebruik van een digitaal samenwerkingsin-

strument: de Verwijsindex.  

 

mailto:avangroningen@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:jgzbedrijfsbureau@ggdgelderlandzuid.nl
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Contact en informatie 

Heeft u een vraag of een opmerking? Wilt u een 

advies, een afspraak maken of meer informatie? 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar 

op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur: 

(088) 144 71 11 of via jgzbedrijfsbu-

reau@ggdgelderlandzuid.nl. 

 

Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij 

‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over de 

Jeugdgezondheidszorg. Ook vindt u hier betrouw-

bare informatie over opvoeden, opgroeien en de 

gezondheid van kinderen.  

Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe 

wij scholen helpen om aandacht te besteden aan 

de gezondheid van leerlingen. We ondersteunen 

bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewe-

gen, roken, alcohol en relaties.  

 

Gym 

De groepen 1/2 hebben twee keer in de week gym 

in het speellokaal. Zij gymmen in hun ondergoed. 

Ieder kind heeft eigen gymschoenen (geen veters) 

voorzien van naam, in de luizenzak, aan de kap-

stok, op school. 

De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer in de week 

gym van onze gymdocent. De kinderen moeten 

hiervoor gymspullen meenemen (korte broek, T-

shirt, turnpakje en schoenen). Worden gymspullen 

vergeten dan kan uw kind i.v.m. eigen veiligheid 

niet mee gymmen, ook alle sieraden moeten om 

deze reden af. Voor na de gymles mogen de kin-

deren een flesje water meenemen. 

 

Huiswerk 

In groep 5 t/m 8 zullen de kinderen huiswerk mee 

krijgen. In  groep 3 en 4  wordt alleen huiswerk 

meegeven als hierover overleg is geweest tussen 

ouders en leerkracht en dit van meerwaarde is 

voor de ontwikkeling van het kind.  

In de naschoolse opvang is er ook de mogelijkheid 

om gebruik te maken van huiswerkondersteuning. 

 

Ingang schoolgebouw 

Om alle stromen van ouders en kinderen veilig te 

laten verlopen hebben we de volgende afspraken: 

-de kinderen en ouders van school gebruiken de 

achteringangen van de school. 

-de kinderen en ouders van de peuterspeelzaal en 

het kinderdagverblijf gebruiken de hoofdingang. 

Onder schooltijd kunt u alleen de hoofdingang ge-

bruiken.  Bij activiteiten die ’s avonds plaatsvinden 

en waarbij we veel ouders met auto’s verwachten 

gebruiken we de achteringang. Dit in verband met 

de beperkte parkeercapaciteit aan de voorkant 

van de school. 

Invallers 

Soms komt het voor dat een leerkracht door ziek-

te of om andere redenen niet aanwezig kan zijn. 

Er komt dan in de groep een invaller. Alle basis-

scholen in Nijmegen zijn aangesloten bij de ver-

vangerspool. 

Kamp 

Aan het begin van het schooljaar gaat groep 8 op 

kamp. Alle kinderen gaan mee omdat dit een 

schoolse activiteit is. Voor dit kamp wordt een ei-

gen bijdrage gevraagd. 

Klassenouder 

Iedere klas heeft twee klassenouders. Bij vierin-

gen en activiteiten wordt aan deze ouder hulp ge-

vraagd. Hij of zij zal indien nodig, andere ouders 

in schakelen en is tevens aanspreekpunt voor ove-

rige ouders. 

Lift 

In het gebouw is een lift aanwezig. In de regel 

mogen kinderen en ouders hier geen gebruik van 

maken tenzij het fysiek nodig is en ou-

ders/kinderen hier voor toestemming hebben.  

Kinder- en wandelwagens moeten in verband met 

de brandveiligheid beneden blijven. 

Luizen  

Ieder eerste schooldag na de vakantie worden de 

kinderen gecontroleerd op luizen. Deze dag a.u.b. 

geen ingewikkelde kapsels of gel in het haar. 

Worden er luizen of neten gevonden bij uw kind, 

dan brengen wij u hier dezelfde dag nog van op de 

hoogte.  

Zo proberen we onze school “luisvrij” te houden. 

mailto:jgzbedrijfsbureau@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:jgzbedrijfsbureau@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl/
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Maatschappelijk werk 

Chantal Meurs is onze schoolmaatschappelijk 

werkster. Zij is iedere vrijdag van 9.00-11.00 uur 

op school.  

U kunt haar telefonisch bereiken op nummer 088-

0011300 of 06-274169940  01 10 

U kunt ook via de intern begeleider  contact met 

haar opnemen. 

Parkeren achterkant 

Ouders van de kinderen die op school zitten ma-

ken gebruik van de achteringang van de school. 

Ze kunnen gebruik maken van de kiss & ride 

strook aan de achterkant/pleinkant van de school. 

Dit betekent: kind uitlaten, kusje en direct weer 

vertrekken. 

Gaat u mee naar binnen dan graag de auto parke-

ren in de daarvoor bestemde vakken aan de ach-

terkant van de school.  

Parkeren voorkant 

De ouders van het kinderdagverblijf en peuters-

peelzaal mogen gebruik maken van de parkeer-

plaatsen aan de voorkant van de school. We vra-

gen u met klem geen auto’s voor andere auto’s te 

parkeren. M.n. de buurtbewoners zullen u dank-

baar zijn! 

 

PRIVACY 

Op de Prins Mauritsschool gaan wij zorgvuldig om 

met de privacy van onze kinderen. Dit is vastge-

legd in het privacyreglement. (Zie voor dit regle-

ment de website van onze school.) De gegevens 

die over kinderen gaan, noemen we persoonsge-

gevens. Wij maken alleen gebruik van persoons-

gegevens als dat nodig is voor het leren en bege-

leiden van onze kinderen, en voor de organisatie 

die daarvoor nodig is. In het privacyreglement 

kunt u precies lezen wat voor onze school de doe-

len zijn voor de registratie van persoonsgegevens. 

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders 

(zoals bij de inschrijving op onze school). Daar-

naast registreren mentoren en ondersteunend 

personeel van onze school gegevens over onze 

leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. 

Soms worden er bijzondere persoonsgegevens ge-

registreerd als dat nodig is voor de  juiste begelei-

ding van een leerling, bijvoorbeeld cijfers en vor-

deringen. Soms worden er bijzondere persoonsge-

gevens geregistreerd als dat nodig is voor de juis-

te begeleiding van een kind, zoals medische gege-

vens (denk aan dyslexie van ADHD).  

 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons 

(digitale) administratiesysteem (Esis). De vorde-

ringen van de kinderen worden vastgelegd in de 

software van onze leverancier. Deze programma’s 

zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is be-

perkt tot medewerkers van onze school. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met de 

school. 

Als dit in het belang is van het kind mogen mede-

werkers van de school, het kinderdagverblijf, de 

peuterspeelzaal, de buitenschoolse- en tussen-

schoolse opvang en het activiteitenplein gegevens 

uitwisselen. 

U moet dan o.a. denken aan medicijngebruik, een 

bepaalde aanpak bij zorgkinderen en bovenstaan-

de telefoongegevens indien nodig. 

Ouders tekenen hiervoor aan het begin van het 

schooljaar een document.  

School als vindplaats  

Twee jaar geleden is het project ‘de school als 

vindplaats’ gestart. Het project richt zich op alle 

Nijmeegse scholen voor primair, voortgezet en 

speciaal onderwijs, ROC en Helicon. We onder-

scheiden drie type activiteiten: Mee-verbinden: 

Samen met aanwezige begeleiding op school een 

schakel zijn voor een duurzame verbinding tussen 

school en jeugdhulpverlening, school en wijkteam, 

school en passend onderwijs, school en thuis. 

Mee-denken en signaleren: Zorgprofessionals sig-

naleren problematiek bij leerlingen op school en 

denken mee over een oplossing. Mee-

ondersteunen: We bieden korte interventies op 

school en als er meer hulp nodig is, dan onder-

steunen we bij een snelle toeleiding naar zorg. 

De begeleider van de school als vindplaats is Nora 

Nouri en werkt in nauw overleg met de IB-er en 

de schoolmaatschappelijk werkster. Nora is telefo-

nisch te bereiken op 0610980790 of via de mail 

n.nouri@entrealindenhout.nl . 

Schoolontwikkeling 

De grote thema’s voor dit schooljaar zijn: 

-rekenen 

-data, duiden, doelen, doen 

mailto:%20n.nouri@entrealindenhout.nl
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-borging nieuwe taalmethode ‘Staal’. 

-keuze nieuwe methode schrijven 

-we gaan voor het behalen van de groene vlag 

van Eco-Schools. 

Schoolshirts 

Sinds een paar jaar beschikken wij over gespon-

sorde school-T-shirts. Deze worden door de kin-

deren gedragen bij schoolactiviteiten. De T-shirts 

blijven eigendom van de school. 

Schooltijden 

Onderbouw (groep 1 t/m 4) 

maandag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15 

dinsdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15 

woensdag 8.30 - 12.15 vrij 

donderdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15 

vrijdag 8.30 - 11.45 vrij 

  

Bovenbouw (groep 5 t/m 8) 

maandag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15 

dinsdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15 

woensdag 8.30 - 12.15 vrij 

donderdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15 

vrijdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15 

 

Schorsing / verwijdering 

Op school kunnen er situaties ontstaan, waarin 

het gedrag van een leerling lichamelijk dan wel 

geestelijk een gevaar oplevert voor het kind zelf of 

voor andere kinderen op school. 

Het bestuur van de Stichting Conexus kan dan, in 

overleg met de directie, in dergelijke gevallen 

overgaan tot schorsing of verwijdering. Ook de 

inspectie zal dan op de hoogte worden gebracht, 

evenals leerplichtzaken van de gemeente.  

Vanzelfsprekend hopen wij erop en werken wij er 

aan dat deze vaak pijnlijke maatregelen binnen 

onze school voorkomen kunnen worden. 

Zie procedure schorsen en verwijderen blz 20. 

Sportactiviteiten 

Onze sportdocent organiseert naschoolse en tus-

senschoolse sportactiviteiten. U ontvangt hierover 

meerdere malen per jaar een flyer. Inschrijven 

kan via het loket in de school. 

Sponsoring 

De school  en het schoolbestuur zijn terughoudend 

al het om sponsoring gaat. Dit vooral vanwege de 

zogenaamde ‘tegenprestatie’ die door bedrijven 

veelal verlangd worden. Te gauw dreigt het ge-

vaar van inbreuk op het inhoudelijk onderwijsaan-

bod. De school mag bovendien niet afhankelijk 

worden van sponsoring. 

Wij onderschrijven het convenant ten aanzien van 

sponsoring in het primair onderwijs dat landelijk is 

afgesloten en aangepast is in 2009.  

Stagiaires 

In principe hebben alle groepen één periode per 

jaar een stagiaire in de klas. Deze stagiaires ko-

men van de Pabo. Zij leren voor het beroep leer-

kracht. Via stages doen zij praktijkervaring op. 

Naast deze stagiaires hebben we ook soms stagi-

aires van het ROC, zij leren voor het beroep van 

klassen- of onderwijsassistent. Zij lopen meestal 

stage in de onderbouw. Ook hebben we jaarlijks 2 

of 3 stagiaires van de universiteit. Zij volgend de 

opleiding orthopedagogiek en worden begeleid 

door onze IB-er Inge Heutink. 

De start ’s morgens en ‘s middags 

’s Morgens mogen de kinderen van de groepen 1 

en 2 vanaf 8.20 uur met hun ouders naar binnen. 

Voor de kinderen in groep 3 geldt dat ze tot de 

herfstvakantie met hun ouders naar binnen mo-

gen. 

Wij vragen alle ouders om 8.30 uur (bij de 2e bel) 

de klas (en graag ook de gang) te verlaten zodat 

we op tijd kunnen beginnen met de les en het rus-

tig is in de school.   

De kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen om 

8.20 uur bij de 1e bel naar binnen, ook voor hen 

starten de lessen om 8.30 uur na de 2e bel. 

’s Middags  lopen alle kinderen zonder ouders van 

groep 3 t/m 8 vanaf 12.50 uur naar de klas. De 

leerkrachten zijn dan in de klas aanwezig. Aange-

zien er geen toezicht is op het schoolplein, mogen 

kinderen hier niet blijven hangen. De lessen be-

ginnen om 13.00 uur. De ouders van groep 1-2 

mogen meelopen tot aan de deur van de school. 

Groep 1 t/m 4 komt na schooltijd met de leer-

kracht naar buiten. Ouders wachten op het plein. 

We verwachten alle kinderen op tijd op school. 
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Verjaardagen 

In de groepen 1/ 2 mogen de ouders aanwezig 

zijn bij het vieren van de verjaardag in de klas. 

Vanaf groep 3 vieren we de verjaardagen van de 

kinderen zonder de ouders. 

Als je jarig bent mag je trakteren. Een ‘kleine’ ge-

zonde traktatie vinden wij dan belangrijk. We vra-

gen u met klem om geen kadootjes uit te laten 

delen. 

De kinderen van de onderbouw mogen, na school-

tijd, met een eventuele traktatie en een kaart 

langs de leerkrachten van de onderbouw. De kin-

deren uit de bovenbouw mogen ditzelfde bij de 

leerkrachten van de bovenbouw.  

Het is niet toegestaan om verjaardagskaartjes op 

school uit te delen.  

Verjaardagen familieleden 

Als er tijd voor is mogen de kinderen in de groe-

pen 1/2 iets maken voor een jarige in de naaste 

familie. Ze moeten hier dan zelf (met u) aan den-

ken.  

Verkeersexamen 

Groep 7 doet mee aan het landelijk verkeersexa-

men. Dit bestaat uit een theoretisch en een prak-

tisch gedeelte. Alle kinderen dienen hiervoor te 

beschikken over een goedgekeurde fiets. Van te 

voren komt een fietsenmaker op school om de 

fietsen van de kinderen te keuren. 

Verlof 

Buiten de schoolvakanties op vakantie gaan is niet 

toegestaan. 

Wanneer er zich bepaalde “gewichtige” situaties 

voordoen, mag de directeur uw kind verlof geven. 

Deze situaties zijn onder andere: huwelijk / sterf-

gevallen / jubilea van ouders en naaste familiele-

den. 

Ook voor verlof van geloofsfeesten, zoals het Sui-

kerfeest, moet toestemming van de directeur 

worden gevraagd. 

De leerplichtambtenaar controleert op het ver-

zuim. Indien men zich niet houdt aan de leer-

plichtwet staat er een sanctie op. 

Verzekering 

Het bestuur van onze school zorgt ervoor dat kin-

deren, leerkrachten en helpende ouders collectief 

verzekerd zijn (firma March). Mocht u een uitge-

breidere verzekering willen, dan dient u hier zelf 

voor te zorgen. 

 

Ziekte of afwezigheid 

Bij ziekte of afwezigheid van uw kind dient u de 

school hiervan op de hoogte te stellen. Wij ver-

zoeken u dit mondeling of telefonisch te doen vóór 

half 9 (024-3442331). 

Na 9 uur worden de ouders gebeld waarvan het  

 

kind niet op school is. Dit is om te voorkomen, dat 

kinderen niet op school aankomen, zonder dat ou-

ders of school hiervan op de hoogte zijn. 

Wanneer kinderen meerdere malen ongeoorloofd 

afwezig zijn, of vaak te laat komen, wordt de leer-

plichtambtenaar hiervan op de hoogte gebracht en 

kunnen de ouders een bezoek van de leerplicht-

ambtenaar verwachten. Wanneer kinderen vaker 

dan 4 keer in een schooljaar ziek zijn worden ze 

opgeroepen door de GGD arts. 

Bezoek aan huisarts, tandarts en dergelijke moet 

in principe na schooltijd gebeuren. 

 

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens schooltijd 

ziek wordt. We proberen dan eerst met u in con-

tact te komen om uw kind op te komen halen. We 

sturen kinderen niet alleen naar huis.  

Als uw kind meteen naar het ziekenhuis of naar 

een dokter moet, proberen we ook eerst de ou-

ders te bereiken. Lukt dat niet dan gaat een me-

dewerker van school mee naar de huisarts of het 

ziekenhuis. Zie ook blz 18. 
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Formulier “instemming met schoolgids” 

 

Brin:  09YW 

Naam:  Brede school Prins Maurits 

Adres:  Zwanenveld 2524 

Postcode: 6538 NK 

Plaats:  Nijmegen 

 

 

 

 

Verklaring 

 

Hierbij verklaart de medenzeggenschapsraad van Brede school Prins Maurits in te stemmen met de 

schoolgids 2019-2020 van bovengenoemde school. 

 

 

 

Namens de MR, 

 

Naam       Naam      

-----------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

 

Functie       Functie              

----------------------------------------------   ---------------------------------------------- 

 

Plaats        Plaats                          

----------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

 

Datum        Datum              

---------------------------------------------   ----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening      Handtekening  

_______________________________                            ______________________________ 

   


