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1. De Muze: een eerste kennismaking  

 

De Muze is een openbare basisschool in Nijmegen- Oost. Een school waar iedereen welkom is! 

 

Wij streven ernaar een positief klimaat te scheppen, waarin kinderen en leerkrachten respect hebben 

voor elkaar, voor anderen en hun meningen. Alleen op basis 

van wederzijds respect kunnen kinderen van elkaar, over 

elkaar en met elkaar leren.  

De schoolleiding, de leerkrachten, en alle andere 

volwassenen die aan de school verbonden zijn, bewaken dit 

wederzijdse respect actief.  

De school wil een veilige omgeving bieden. Kinderen moeten 

zich veilig voelen, zowel bij de leerkrachten, in hun eigen 

groep, bij de andere kinderen van de school, en ook in de 

directe omgeving van de school. Om dit te bereiken voert de 

Muze een actief veiligheidsbeleid. Onder meer door duidelijke regels te stellen voor het gedrag in de 

school, zeer alert te reageren op pesten, wisselende speeltijden te hanteren, jongere en oudere 

kinderen met elkaar in contact te brengen, de school en de lokalen prettig in te richten, de school 

toegankelijk te maken voor ouders en door vragen en/of problemen van ouders en kinderen serieus 

te nemen. Wij willen kinderen uitdrukkelijk aanspreken op het gebied van hoofd (kennis), hart (emotie) 

en handen (expressie). Een kind dat op deze gebieden goed functioneert, is een kind dat lekker in zijn 

vel zit. Er is dan sprake van welbevinden en betrokkenheid. 

 

De naam van onze school: 

 

Een Muze is een inspiratiebron. 

De Muzen zijn de negen godinnen van de kunsten en de wetenschappen. Deze naam sluit aan bij ons 

streven om kinderen een evenwichtige ontwikkeling van kennis, emotie en expressie te geven. 

 

In het dagelijks onderwijs wordt naast de leervakken veel aandacht besteed aan wereldoriëntatie, 

expressie en kunstzinnige vorming. In het kringgesprek leren kinderen zichzelf in de groep te uiten. In 

de thema’s, die elk jaar een aantal keren worden georganiseerd en waarin telkens een apart 

onderwerp door de hele school wordt uitgediept, komen leren, expressie en creativiteit samen. In 

weeksluitingen laten de groepen aan elkaar zien wat zij in de afgelopen periode hebben gemaakt of 

ingestudeerd.  

Binnen onze school trachten we zo goed mogelijk rekening te houden met verschillen tussen kinderen. 

Kinderen moeten niet onder hun niveau presteren, en ook niet voortdurend op hun tenen lopen. De 

Muze probeert zo veel mogelijk extra zorg te besteden aan kinderen die dat nodig hebben. Voor 

kinderen met leermoeilijkheden of gedragsproblemen beschikken we binnen onze school over een 

aantal voorzieningen. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van 

leerlingen die extra zorg nodig hebben.  
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De Muze wil de ouders zo goed mogelijk informeren over de gang van zaken op school en over de 

ontwikkeling van hun kind(eren). Ook biedt de Muze de ouders volop gelegenheid om direct betrokken 

te zijn bij het reilen en zeilen van de school. Dit kan zijn via de ouderavonden, in de Oudervereniging, 

de Medezeggenschapsraad, klankbordgroep of werkgroep Partnerschap met ouders.  Wij aarzelen niet 

om hulp te vragen bij activiteiten op school. Wij hechten aan een goede band met de ouders, 

gebaseerd op wederzijds respect en openheid.  

 

 Het schoolgebouw 

Onze school is gelegen in het ‘Stadslandgoed Limos’. We 

beschikken over twee gebouwen. In het hoofdgebouw 

zijn 9 groepen gehuisvest. In het bijgebouw ‘de Parel’ zijn 

drie basisgroepen 7-8 ondergebracht. Tussen de twee 

gebouwen ligt een speelplaats met veel ruimte. Elke 

groep beschikt over een eigen stuk tuin. De gebouwen 

zijn monumentale panden, voormalige 

kazernegebouwen en kenmerken zich door grote lokalen 

(gemiddeld 60 m2) en veel extra ruimten. 

In de Parel is ook een ruimte verhuurd aan ‘KION’ 

(Kinderopvang Nijmegen). KION biedt kinderen 

buitenschoolse opvang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

2. Het onderwijs  

VISIE EN MISSIE VAN DE SCHOOL 

Hier staat de missie, visie en kernwaarden zoals verwoord in het Schoolplan 2019-2023. 
 
Ons motto: 
Inspiratie + kennis + kunst = De Muze 
  
Om onze nieuwe missie, visie en kernwaarden handen en voeten te geven gaan wij uit van drie vragen 
die wij onszelf hebben gesteld: 
 
Wie zijn we / Waarom bestaan we? 
Wat we doen / gaan doen om het te bereiken? 
Wat we willen bereiken ooit…..? 
 
Missie 
Het leggen van een stevige basis staat op OBS de Muze voorop. Wij willen onze kinderen zo goed 
mogelijk voorbereiden om onbevangen en vol zelfvertrouwen de maatschappij  tegemoet te treden. 
Wij willen onze kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Hierbij worden de 
individuele talenten zoveel mogelijk gezien, ontwikkeld en uitgedaagd. Vanuit een gedegen aanpak 
van modern, uitdagend en vooral inspirerend onderwijs, willen wij aansluiten bij wat het kind nodig 
heeft. Wij willen kinderen alle ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn gedurende een basisschooltijd 
vol plezier! 
 
Visie 
Voor een duidelijke positionering van onze school binnen de conceptuele diversiteit van Stichting 
Conexus is het nodig een stevig verankerde visie op de inrichting van ons onderwijs te formuleren. Dit 
fundament ondersteunt en geeft richting aan de groeikracht van onze school. 
OBS de Muze zit momenteel in een transitie naar eigentijds en kindgericht onderwijs waarbij de 
ontwikkeling van de mogelijkheden van alle leerlingen het uitgangspunt is.  
 
Vanuit de missie zien we de volgende kenmerken op onze school terug.: 
 
Elk kind is uniek 
Wij nemen de kwaliteiten en ontwikkelingsbehoeften van het kind als uitgangspunt bij de inrichting 
van ons onderwijs. Elk kind is uniek en heeft dus feitelijk ook een eigen, unieke ontwikkelingsroute 
nodig. Wij erkennen de leerlingen in hun eigenheid en specifieke kwaliteiten, zodat zij zich harmonieus 
kunnen ontwikkelen. 'Wat kan het kind wel', in plaats van 'wat kan het kind niet?' 
 
De persoonsontwikkeling staat centraal  
Wij richten ons allereerst op de persoonsontwikkeling van de kinderen. wij zorgen ervoor dat ze zich 
kunnen ontwikkelen tot autonome en verantwoordelijke personen. Zij kunnen dan hun plek innemen 
in de maatschappij en daarbij de verantwoordelijkheid nemen die nodig is. Om deze 
persoonsontwikkeling ruimte te geven, biedt de school veel mogelijkheden om verantwoordelijk te 
zijn. Fouten maken mag! 
 
De ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden 
Wij stimuleren de ontwikkeling van de metacognitieve vaardigheden. Deze vaardigheden hebben 
betrekking op het evalueren van de eigen prestaties en het bewust omgaan met sociale situaties. Er is 
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naast de cognitieve doelen veel aandacht voor doelen op het vlak van de vaardigheden en de 
persoonlijkheid.  
 
Zelfvertrouwen en onbevangenheid 
Wij zorgen ervoor dat kinderen zich competent voelen bij het verwerven van kennis, houding en 
vaardigheden. Zelfvertrouwen ontstaat door zelf ontdekken, uitproberen, leren, oefenen en 
toepassen, net zolang totdat een de bedoelde kennis of vaardigheid als ‘beheerst’ kan worden 
beschouwd. Zelfvertrouwen ontstaat ook doordat anderen in de omgeving van het kind de behaalde 
resultaten beoordelen en waarderen en er dus niet onverschillig tegenover staan. Op de Muze 
waarderen wij álle behaalde resultaten, op alle verschillende ontwikkelingsgebieden en niet slechts de 
resultaten van taal en rekenen. Elk kind krijgt waar mogelijk een ‘podium’.  Onbevangen wordt hier 
nadrukkelijk niet bedoeld als naïef, maar juist realistisch over mogelijkheden en onmogelijkheden en 
toegerust met kennis en vaardigheden waardoor de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden 
getreden. 
 
Kinderen zijn eigenaar van het eigen leerproces 
Wij laten kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Door dit eigenaarschap is het welbevinden 
en de betrokkenheid van de leerlingen groter. Wij maken het leren zichtbaar door de leerstappen 
inzichtelijk te maken en samen met de kinderen bij te houden welke vorderingen zij maken. 
 
Een ononderbroken ontwikkeling  
Wij richten het onderwijs zo in dat de kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. 
Hierbij zijn leraren in staat om de leerdoelen aan te passen aan de mogelijkheden van de kinderen. 
 
Het pedagogisch klimaat 
Wij geloven in voorleven. Laat zien wat je bedoeld! Van teamleden wordt gevraagd om consequent uit 
te dragen waar wij voor staan. Met het team zijn we gekomen tot de volgende grondhouding. Onze 
grondregel is: 
‘'Zorg voor jezelf, de ander en de omgeving'. 
Met het team hebben we deze grondregel vertaald in drie kapstokregels: 
Kapstokregel 1: “we gaan respectvol met elkaar om” 
Kapstokregel 2: “we zorgen dat iedereen zich fijn en veilig voelt” 
Kapstokregel 3: “we dragen zorg voor onze omgeving” 
In elke basisgroep zijn deze kapstokregels uitgewerkt in door de groep zelf bedachte afspraken. Zo 
zorgen wij voor veel draagvlak voor de grondregel.  
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Wat we doen om onze visie te realiseren 
 
 
Werken in clusters/team-teaching   
In ons schoolconcept zijn de kinderen verdeeld in vier clusters, cluster 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Binnen elk 
cluster  zijn er drie heterogene basisgroepen. De leerkrachten werken als een team samen en zijn 
samen verantwoordelijk voor het onderwijs in het hele cluster. Naast de basisgroepen zijn er op vaste 
momenten groepsoverstijgende instructies in niveaugroepen, afgewisseld met zelfstandig werktijd op 
het leerplein. De basisvakken worden zoveel mogelijk op de ochtenden gegeven en de andere vakken 
tijdens de middagen. Binnen het cluster is er een heldere rol- en taakverdeling vastgelegd in een 
weekrooster. Wij verkennen momenteel de mogelijkheden van functiedifferentiatie van de leraren 
binnen het cluster. Tijdens het zelfstandig werken op het leerplein wordt digitale oefensoftware 
ingezet. 
 
Wij ontwikkelen ons richting gepersonaliseerd leren in de niveaugroepen 
Wij zetten zoveel mogelijk gepersonaliseerd leren in om kindgericht onderwijs vorm te geven. Door 
het leren steeds meer te personaliseren is sprake van leertrajecten die qua inhoud en tempo zijn 
afgestemd op het individu en waarbij het kind invloed heeft op de vormgeving van het eigen 
leerproces. De meeste instructies worden gegeven in groepsoverstijgende niveaugroepen. Per leerjaar 
zijn er twee niveaus. Binnen de niveaugroepen wordt zoveel mogelijk gedifferentieerd lesgegeven. 
Wanneer elke leerkracht een of enkele van die niveaugroepen uitleg geeft, heeft elk kind precies 
instructie op het niveau waarop het bezig is. Dit sluit aan op de behoefte van de kinderen én het geeft 
de leerkracht veel meer rust en ruimte omdat er veel meer eenduidigheid is qua ‘hulpvraag’. Daarnaast 
zijn de groepen nog groot genoeg om voldoende heterogeniteit te waarborgen. Dat is namelijk 
belangrijk voor de juiste interactie en het leren van elkaar. Ook de taakweekkaarten zijn op niveau 
samengesteld.  
 
Wij maken gebruik van coöperatief leren 
Samenwerkend leren heeft een structurele plek in het onderwijs. Groepswerk vinden wij belangrijk om 
zowel om te gaan met verschillen als gebruik te maken van verschillen. Belangrijke aspecten bij 
samenwerkend leren zijn de positieve wederzijdse afhankelijkheid in combinatie met de individuele 
verantwoordelijkheid van de leerlingen. Groepswerk staat zo onder andere ten dienste aan het 
ontwikkelen van executieve vaardigheden. Het type opdracht dat voor groepswerk ingezet wordt moet 
betekenisvol zijn doordat het voldoende rijk en open is en het resultaat een vervolg krijgt. Bij 
groepswerk is veel ruimte voor directe interactie en daardoor worden in die context de 
samenwerkingsvaardigheden geoefend. 
 
Thematisch onderwijs / onderzoekend leren 
Wij laten de kinderen structureel onderzoekend leren binnen ons thematisch onderwijs (zie 
beleidsplan Thematisch Onderwijs). Het samenwerken aan onze thema's' is een mooie manier om 
groepswerk vorm te geven. Nieuwe kennis en inzichten worden op deze manier in de context ontdekt 
en onthouden. Hierdoor leren kinderen verbanden zien en onthouden zij de opgedane kennis beter.  
 
De kinderen werken met een portfolio (wens) 
Wij bereiden ons voor om de kinderen te laten werken met een portfolio om hun eigenaarschap van 
het leerproces inzichtelijk te maken. Het werken met een portfolio vraagt om een goede opbouw en 
implementatie. Dit onderdeel gaan we schooljaar 2020-2021 oppakken. Het werken met portfolio’s 
vereist in ieder geval  portfoliogesprekken waarin leraar en kind, eventueel samen met ouders 
reflecteren op het  leerproces van de afgelopen periode en vooruit kijken en afspraken maken over de 
komende periode. 
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Kernwaarden 
De kernwaarden van onze school zijn: 

- Veiligheid 
- Creativiteit 
- Uitdaging 
- Inspiratie 
- Vrijheid 
- Kunstzinnigheid 
- Vertrouwen 
- Plezier 
- Verantwoordelijkheid 

 

Organisatie van het onderwijs  

De Muze wil graag een school zijn waar kinderen zichzelf kunnen zijn en onderwijs op hun eigen manier 

kunnen volgen. Op De Muze wordt sinds 2016 gewerkt in heterogene basisgroepen, instructiegroepen 

en op leerpleinen.  

 

De basisgroep  

De basisgroep is de veilige ‘thuis’groep, waar kinderen van twee leerjaren samen zitten. In deze 

basisgroep wordt de dag begonnen met de inloop. In de basisgroep zijn ook de kringen (sociaal-

emotionele ontwikkeling), de vieringen en het thematisch onderwijs. Hier wordt pauze gehouden en 

gegeten en wordt de dag afgesloten. In de basisgroep zijn  vaste leerkrachten. 

 

Instructiegroepen 

Een aantal vakken, taal, rekenen, spelling, (begrijpend) lezen, wordt in zogenaamde instructiegroepen 

gegeven. Deze instructiegroepen zijn ingedeeld op het niveau of de onderwijsbehoefte(n) van het kind. 

Na elke toetsperiode wordt er gekeken of een kind nog in de juiste instructiegroep zit. De instructies 

verschillen naar inhoud, lengte (20 min of 40 min per vak), tempo en didactiek. De instructies zijn altijd 

in een klaslokaal.  

 

Leerplein 

Het leerplein is een afwisselende, stimulerende omgeving waar veel te beleven is en waar kinderen 

keuzes kunnen maken. De activiteiten op het leerplein zijn uitdagend, gevarieerd en betekenisvol. Op 

het leerplein zijn er werkplekken voor individueel werk, voor duo’s of groepjes, er is een leeshoek, een 

opzoekhoek en er is een stilteplek. Op alle leerpleinen zijn voldoende computers/laptops aanwezig. 

Kinderen spelen/werken altijd onder begeleiding van een leerkracht. Kinderen werken op het leerplein 

aan (verwerkings-)opdrachten en er is ruimte voor onderzoekend leren. Er worden hoeken ingericht 

die gerelateerd zijn aan het actuele thema. Op het leerplein is voldoende ruimte en materiaal voor 

creatieve opdrachten. Alle activiteiten van de kinderen op het leerplein staan op een taakweekkaart 

(TWK). Op het leerplein gelden heldere, voor iedereen duidelijke, afspraken. 

De leerkracht op het leerplein beantwoordt niet alleen de vragen die de kinderen hem/haar stellen, 

maar is vooral procesbegeleider. Hij/zij ondersteunt de kinderen bij het aanleren van de vaardigheden 

op het gebied van communicatie, samenwerking en zelfsturing. 
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Ateliers  

De clusters 3-4, 5-6 en 7-8 krijgen de beschikking over een aantal ateliers. Dit zijn vaste of flexibele 

ateliers voor o.a.: techniek, onderzoekend/ontdekkend leren, beeldende vorming, muziek. 

Daarnaast zijn er ook gezamenlijke activiteiten waar de hele school of meerdere groepen bij betrokken 

zijn. Daarbij moet worden gedacht aan de weeksluiting, de jaarlijkse open podiumdag (waar 

verschillende groepen of individuele kinderen voor de hele school optreden ter afsluiting van het 

schooljaar), het schoolreisje, de jaarlijkse sportdag en de verschillende thema’s.  

 

 

De school is verdeeld in clusters:  

 

Onderbouw:  Cluster 1-2 

Cluster 3-4 

 

Bovenbouw:  Cluster 5-6 

Cluster 7-8 

 

Binnen elk van deze clusters werken leerkrachten intensief, als een team samen. Zo bepalen ze 

gezamenlijk onderwijskundige thema's en stemmen ze het onderwijs op elkaar af. Iedere bouw heeft 

een coördinator. De twee bouwcoördinatoren vormen samen met de schoolleider het 

managementteam. 

 

Groepssamenstelling 

Voor de exacte samenstelling van de basisgroepen verwijs ik u naar het laatste Muzejournaal 

(tweewekelijkse nieuwsbrief voor ouders) van het schooljaar. 

Wat de omvang van de basisgroepen betreft is de Muze, net als iedere andere basisschool, gebonden 

aan de bestaande regelgeving.  

 

Schoolvakken  

In de wet op het basisonderwijs wordt een aantal eisen gesteld aan het aanbod van schoolvakken 

waaraan iedere basisschool moet voldoen. Daarnaast geeft het Ministerie van Onderwijs ook concrete 

adviezen over de lesurenverdeling. De lesurenverdeling op de Muze komt overeen met deze adviezen.  

Voor alle leervakken (rekenen, lezen, taal en spelling, schrijven, begrijpend lezen, biologie, 

aardrijkskunde, geschiedenis, wereldoriëntatie en Engels) gebruiken we specifieke leermethoden. Ook 

voor de creatieve vakken (dans, beeldende vorming en muziek) hebben we de beschikking over een 

methode en diverse bronnenboeken.  

Alle methoden zijn afgestemd op de kerndoelen die sinds een aantal jaren gelden voor het 

basisonderwijs. Ook kunnen de methoden worden gebruikt in het intercultureel onderwijs. De 

verschillende methoden zullen hieronder bij de afzonderlijke schoolvakken kort worden beschreven. 

  

Rekenen  
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Al in de onderbouw worden de kinderen vertrouwd 

gemaakt met aantallen en hoeveelheden.  

In de op betrokkenheid ingerichte hoeken in de 

basisgroep kunnen de kinderen bijvoorbeeld 

verschillende weegschalen vinden. Ze kunnen dan 

eindeloos wegen met materialen als zand, water, 

klei, meel, enz. Ook kan er een winkelhoek worden 

ingericht, waarin spullen onder meer op lengte (van 

groot naar klein) en naar soort (plastic, steen) 

gesorteerd kunnen worden. Het rekenen is dus 

vooral gericht op de eigen directe ervaring van 

kinderen. De oudste kleuters krijgen vanuit ons leerlingvolgsysteem te maken met de Cito-toets 

‘Rekenen voor kleuters’ halverwege het schooljaar.  

Vanaf groep 3 werken de kinderen met de (digitale) rekenmethode ‘Pluspunt. Er is een compact-

programma voor kinderen die sneller door de stof heen kunnen. Ons voornemen is het verder 

ontwikkelen van verrijkingsprogramma’s.  

 

Technisch Lezen  

Bij het leren lezen is het belangrijk dat wordt uitgegaan van de individuele ontwikkeling van het kind. 

Zo zullen sommige kinderen al in de kleuterjaren toe zijn aan lezen en kunnen kinderen desgewenst 

hiermee starten. In de onderbouw is er veel aandacht voor. We werken in de groepen 1 en 2 met ‘het 

boek van de maand’. Dit boek komt voort uit de belevingswereld van de kinderen of sluit aan bij een 

thema. Het boek zelf kan ook een thema worden. Allerlei talige activiteiten komen hieruit voort: 

rijmen, liedjes, toneel, drama enz.  

Hieraan gekoppeld is: ‘Beginnende geletterdheid’. Een onderwerp dat regelmatig in onze 

clustervergaderingen aan de orde komt en een stevige plek heeft verworven in ons onderwijs (zie voor 

een uitwerking het schoolplan). 

 

Vanaf groep 3 bouwen de kinderen voort op het niveau dat ze hebben bereikt in de eerste twee 

schooljaren. Kinderen leren lezen op basis van hun eigen woordenschat en van woorden die voor hen 

belangrijk zijn. Vanuit een eerste letterkennis leren ze nieuwe woorden maken. Vervolgens leren ze er 

nieuwe letters bij. In groep 3 krijgt het kind een aanbod dat zoveel mogelijk op maat zal zijn.  

Vanaf groep 3 werken de leerkrachten toe naar concrete minimumdoelen die per leeftijdsgroep aan 

het eind van het schooljaar moeten worden behaald. Om te bekijken welk niveau een individueel kind 

heeft bereikt, maken we gebruik van de AVI- toetsen en de DMT-toetsen (drie-minuten-toetsen). Dit 

zijn wetenschappelijk gefundeerde toetsen, die een goed beeld geven van de leesprestaties. Met 

behulp van deze toetsen kan duidelijk worden vastgesteld hoever een kind is gevorderd. Zo moet aan 

het einde van groep 3 AVI niveau 1 worden gehaald en aan het einde van groep 6 AVI niveau 9. Extra 

individuele aandacht wordt gegeven aan kinderen die meer moeite hebben om het AVI niveau van dat 

jaar te halen. Kinderen die verder zijn, kunnen juist één of meerdere niveaus vooruit werken. Vanaf 

groep 4 werken we met de methode ‘Station Zuid’. 

Onze eigen schoolbibliotheek staat vol met moderne leesboeken en strips die het leesplezier en de 

leesvaardigheid van kinderen verder stimuleren en ontwikkelen. Voor de thema’s worden extra 

boeken uit de bibliotheek gehaald door een ouder uit de basisgroep. Daarnaast lezen kinderen 
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regelmatig voor aan andere kinderen. In de midden- en bovenbouw houden de kinderen ook 

boekbesprekingen.  

 

Begrijpend lezen  

Op de basisschool wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen. De kinderen worden getraind 

om zo goed mogelijk de juiste betekenis van een tekst te achterhalen.  

Al in de onderbouw vindt dit plaats door middel van allerlei taal- en luisteractiviteiten. We spreken 

hier eerder van begrijpend luisteren en van het stimuleren van het denkproces. Een belangrijk 

uitgangspunt is dat kinderen zo vroeg mogelijk een ruim taalaanbod moeten krijgen, waardoor 

achterstanden voorkomen kunnen worden.  

Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de methode ‘Nieuwsbegrip XL’. Deze methode leert kinderen de 

betekenis of de bedoeling van teksten te achterhalen. Ook leren zij hoe ze zo nauwkeurig mogelijk een 

tekst kunnen bestuderen. Het onderwijs is een afwisseling van instructielessen en zelfstandig werken 

op niveau.  

 

Taal en spellen  

Onze taal- en spellingsmethode ‘Taal in beeld en Spelling in beeld’ zijn op elkaar afgestemd. Kinderen 

krijgen gedurende een periode van twee weken een woordpakket aangeboden. Dit woordpakket komt 

zowel bij de taallessen als bij de spellingslessen terug. Het taalonderwijs is hier bedoeld in de brede zin 

van het woord. Het gaat om luisteren, spreken, antwoorden, het onder woorden brengen van je 

mening, de ontwikkeling van de woordenschat, foutloos schrijven, het zelf teksten maken enzovoort.  

Voor taal en spellen geldt ook dat er binnen de methode en met het CITO- leerlingvolgsysteem getoetst 

wordt. Dit schooljaar wordt er een nieuwe taal- en spellingmethode gekozen door het team. 

 

Schrijven 

Vanaf groep 1 hebben wij aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen met betrekking tot 

het schrijven. In groep 1 wordt dit proces door middel van spel gestimuleerd. Wij werken in de groepen 

1 en 2 met de methode ‘Schrijfatelier’. In deze groepen gaat het om voorbereidende schrijfoefeningen. 

Vanaf groep 3 komen de schrijfletters aan bod. Daar wordt gewerkt met de methode ‘Pennenstreken’. 

 

Wereldoriëntatie en zaakvakken 

We maken hierbij een onderscheid tussen de meer specifieke zaakvakken biologie, aardrijkskunde en 

geschiedenis enerzijds en wereldoriëntatie anderzijds. Onder wereldoriëntatie verstaan we allerlei 

kennis en vaardigheden die betrekking hebben op de eigen directe leefwereld van kinderen en op de 

samenleving waarin zij leven. In cluster 1-2 wordt nog geen onderscheid gemaakt tussen 

wereldoriëntatie en de overige zaakvakken. Vanaf groep 3 wordt dit onderscheid wel gemaakt. De 

vakken biologie, aardrijkskunde, geschiedenis hebben elk een aparte methode: ‘Naut’, ‘Meander’ en 

‘Brandaan’. Door deze afzonderlijke methodes thematisch met elkaar te verbinden ontstaan boeiende 

wereldoriëntatiethema's. Jaarlijks worden er op ‘De Muze’ vijf thema’s gekozen en daarvoor wordt de 

opening en themasluiting vormgegeven door de themagroep. De thema’s duren vier tot vijf weken. 
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De groepen 3 t/m 8 nemen er op hun eigen niveau aan deel. Er is ook een verbinding met het thema 

tijdens de expressievakken (drama, dans, beeldende en muzikale vorming en tekenen), workshops en 

tijdens de weeksluiting. Ook tijdens het kringgesprek kan er ruimte zijn voor het thema. 

Soms wordt er ook een excursie georganiseerd, of bezoeken ‘ervaringsdeskundigen’ de school. Binnen 

de thema’s wordt ook regelmatig aandacht besteed aan geestelijke stromingen en interculturele 

thema’s. 

 

Kunstzinnige vorming  

‘De Muze’ werkt met een aparte methode voor kunstzinnige vorming: ‘Moet je doen’. Dit is een 

methode, die goed aansluit bij onze vorm van onderwijs. ‘Moet je doen’ richt zich op de vakken drama, 

beeldende vorming, muziek, dans en tekenen.  

Voor de groepen 7 en 8 worden thema’s op het gebied van 

kunstzinnige vorming binnengehaald via de consulenten 

van het regionale steunpunt kunstzinnige vorming. Een 

vakdocent muziek geeft afwisselend in verschillende 

groepen muziekonderwijs. Daarnaast werken wij aan de 

muzikale vorming van kinderen tijdens de wekelijkse 

workshops op vrijdagmiddag.   

Tijdens de weeksluitingen en de themasluitingen geven de 

kinderen kleine uitvoeringen (dans, muziek, drama) of 

tentoonstellingen aan elkaar zien.  

 

Bewegingsonderwijs  

Voor de kinderen van de onderbouw (groepen 1/2) staat beweging elke ochtend en middag op het 

programma. Op dinsdag hebben de groepen 1/2 gymles volgens een methode in de zaal van ‘de Parel’. 

De groepen 3 en 4 hebben één keer gymles in sporthal de Ark en een keer per week wordt afwisselend 

ingevuld met dans en bewegen. De groepen 5 t/m 8 hebben twee keer per week gymlessen in sporthal 

De Ark.  

De les wordt gegeven in een circuitvorm, waarbij spel en toestelactiviteiten elkaar afwisselen. Om een 

goede en systematische ontwikkeling van het bewegingsonderwijs te waarborgen, maken wij gebruik 

van de methode ’Basislessen Bewegingsonderwijs’. In de groepen 3 t/m 8 worden de lessen deels 

gegeven door onze vakdocent bewegingsonderwijs, Carmen Hendriks, en deels door toekomstige 

vakdocenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Dit zijn vierdejaars studenten die 

hun lesbevoegdheid hebben en in opleiding zijn tot eerstegraads vakdocent bewegingsonderwijs.  

 

Schoolzwemmen  

De gemeente Nijmegen heeft het schoolzwemmen met ingang van het nieuwe schooljaar 2012-2013 

beëindigd. Hiervoor komen zogeheten 'arrangementen zwemvaardigheid' in de plaats. Deze worden 

niet meer door de school georganiseerd. 

 

Verkeer  

In de groepen 1 t/m 4 wordt door middel van spel aandacht besteed aan het verkeer. Wij gebruiken  

hiervoor de methode ‘Rondje Verkeer’.Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met de Schoolverkeerskrant. 

Deze sluit goed aan bij het verkeersgedrag van kinderen vanaf ongeveer 9 jaar. In groep 7 worden de 

kinderen voorbereid op het nationale verkeersexamen dat in dat schooljaar gaat plaatsvinden.  



15 
 

 

Engels  

De groepen 7 en 8 krijgen Engels. In deze lessen worden de basisprincipes van het Engels op een 

speelse wijze aangeleerd. De kinderen doen rollenspellen, leren eenvoudige gesprekken te voeren en 

leren zingen in het Engels. Ook leren ze enkele grammaticale regels. We maken daarbij gebruik van de 

methode ‘Groove Me’.  

 

Huiswerk  

De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen huiswerk. Het gaat daarbij om taken die door de leerlingen thuis 

gemaakt of geleerd moeten worden en die op een vast tijdstip worden nagekeken of overhoord. Het 

betreft de vakken taal, rekenen, wereldoriëntatie. 

 

Het gaat bij dit huiswerk niet om nieuwe stof, maar om de verwerking van wat al in de klas aan de orde 

is geweest. Het voornaamste doel van huiswerk is het bevorderen van een goede werkhouding, 

doorzettingsvermogen, 

werkdiscipline en van het leren 

plannen.  

Op een vast tijdstip in het lesrooster 

besteedt de leerkracht aandacht aan 

het thema huiswerk. Daarbij komen 

aan de orde: hoe maak je huiswerk, 

wat is een goede plaats om huiswerk 

te maken, hoe zorg je ervoor dat het 

op tijd af is (plannen). De leerkracht 

controleert het gemaakte huiswerk.  

In groep 7 wordt vanaf de 

herfstvakantie gestart met huiswerk. 

De leerlingen krijgen één keer per week huiswerk opgegeven, waaraan ze 15-20 minuten moeten 

werken. Groep 8 krijgt na de herfstvakantie twee keer per week huiswerk. Per taak moet ongeveer 30-

40 minuten worden besteed. Per week gaat het dus om 60-80 minuten.    

 

Oriëntatie op het voortgezet onderwijs  

Het bezig zijn met de keuze van het vervolgonderwijs is een spannende en ingrijpende fase voor de 

leerlingen van groep 7-8 en hun ouders. We vinden het belangrijk dat zij hierin goed begeleid worden.  

In de groep zal in de loop van het schooljaar tijdens speciale lessen aandacht besteed worden aan 

vragen als: welke schooltypen zijn er na de basisschool, wat houden deze schooltypen in, wat kun je 

er later mee, voor welk soort leerlingen zijn de verschillende schooltypen geschikt, enzovoort.  

De kinderen kunnen op eigen gelegenheid de avondmarkt van POVO (Primair Onderwijs Voortgezet 

Onderwijs) bezoeken. Hier zullen alle scholen voor voortgezet onderwijs van Nijmegen aanwezig zijn 

om de kinderen en de ouders te informeren over hun school.  

 

Tijdens de informatieavond van groep 7-8 die in november van het schooljaar plaatsvindt, worden de 

ouders geïnformeerd over: 

a. De activiteiten met betrekking tot het komen van een schoolkeuze  

b. De verschillende schooltypen in het voortgezet onderwijs  
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c. Het tot stand komen van het schoolkeuzeadvies 

d. De procedure van aanmelding  

e. De rol van de Centrale Eindtoets 

 

Vóór de afname van de Cito-toets hebben deze kinderen hun advies voor het voortgezet onderwijs 

gekregen. De Cito-toets bevestigt onze verwachting met betrekking tot de opbrengst van ons 

onderwijs. We volgen onze oud-leerlingen jaarlijks en krijgen van de VO-scholen feedback over de 

vorderingen die onze oud-leerlingen maken.  

 

 

ICT ter ondersteuning van het onderwijs op de Muze 

Het gebruik van computers en het internet door kinderen en leerkrachten, wordt op De Muze 

gecoördineerd door een leerkracht. Voor die taak is hij een dag in de week vrij geroosterd.  Het 

systeembeheer wordt geregeld via onze stichting ‘Conexus’. Het gebruik van de computer en internet 

zal op onze school steeds meer toenemen. De leerkrachten richten zich de komende jaren op hun 

didactische en organisatorische vaardigheden toegespitst op de praktijk in de groep. Er is een ict-

projectplan met daarin de leerdoelen per jaar, de algemene doelen en de middelen. Er wordt gebruik 

gemaakt van bij de methoden behorende software. Voor rekenen is dit Wereld in Getallen, voor 

spelling is dat Spelling in Beeld. In de groepen 1-4 wordt voor lezen gebruik gemaakt van het 

oefenprogramma Bouw. We gebruiken ook niet-methode gebonden software. In de groepen 1-2 is dat 

o.a. het rekenprogramma ‘Alles telt’. In de groepen 5 t/m 8 met het rekenprogramma Rekentuin. Alle 

groepen kunnen werken met drie programma’s van Okido: ‘Construct’, ‘Lexi’ en ‘Duo’. Naast deze 

software gebruiken we Ambrasoft, voor het automatiseren van o.a. tafels. 

 

Het bijhouden van vorderingen van kinderen gaat via het LVS 

(leerlingvolgsysteem) en EsisB. Dit is een 

computerprogramma waarin o.a. de Cito-toets gegevens 

verwerkt kunnen worden. Voor remedial teaching is het 

programma Maatwerk, voor rekenen, aangeschaft.   

Aan het einde van groep 5 maken de kinderen kennis met 

Windows, internet, e-mail, Power Point en Word. In de 

groepen 6, 7 en 8 leren ze daar steeds meer en beter mee 

werken. Deze kinderen gaan op hun eigen niveau verder met 

het ontwikkelen van hun computervaardigheden. De 

leerlingen leren met, door en over ICT van elkaar, ouders en 

leerkrachten. In de klassen hangt bij de computers een lijst 

met afspraken waar de leerlingen zich voor hun eigen 

veiligheid aan moeten houden. De leerkrachten hebben 

duidelijke afspraken met elkaar gemaakt over het gebruik van 

computers. Er is een computerlokaal met 30 computers, 

beamer en netwerkprinter. In de groepen staan 3/4 computers waar leerlingen op kunnen werken. 

Alle computers hebben toegang tot het internet. Het omgaan met computers is, in eerste instantie, 

geen doel op zich op onze school. ICT wordt vooral ondersteunend ingezet. De kinderen komen tot het 

maken van werkstukken en bijbehorende presentaties en gebruiken daar het internet voor. 

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van digiborden.  
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3. Leerlingen en leerlingenzorg 

 

De leerlingen  

Bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 telt de Muze 254 leerlingen. De meeste kinderen komen uit 

Nijmegen- Oost.  

Met de andere basisscholen in Nijmegen- Oost zijn afspraken gemaakt over het aannamebeleid. Zo is 

afgesproken dat een eventuele overstap van de ene naar de andere basisschool in principe alleen aan 

het begin van een nieuw schooljaar mogelijk is. In principe worden kinderen uit één gezin niet bij elkaar 

in de groep geplaatst. 

 

Leerlingenzorg op De Muze  

Op de Muze wordt uitgegaan van de 1-zorgroute. Het uitgangspunt van de 1-zorgroute is het denken 

en handelen vanuit onderwijsbehoeften. 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontvangen in de 1-zorgroute onderwijs op maat. In de 

1-zorgroute staat het handelingsgericht werken met groepsplannen centraal. Individuele 

handelingsplannen worden alleen incidenteel opgesteld. Werken met groepsplannen betekent dat alle 

leerlingen aandacht verdienen, niet alleen de opvallende kinderen. Op schoolniveau betekent de  1-

zorgroute dat er groepsbesprekingen worden georganiseerd en dat er een duidelijke lijn is naar 

leerlingbespreking en/of het BSOT. In de stappen van de 1-zorgroute wordt gestreefd naar optimale 

afstemming met en tussen alle verantwoordelijke partners binnen het onderwijs en zorg voor de 

leerling. 

De 1-zorgroute past geheel in Passend Onderwijs en de Zorgplicht. Alle ingrediënten en handreikingen 

die voorwaardelijk zijn voor het bieden van een passend onderwijszorgarrangement voor iedere 

leerling zijn opgenomen in de route. 

De uitgangspunten van de 1-zorgroute: 

1. Afstemming op onderwijsbehoeften van leerlingen 

2. Preventief en proactief denken en handelen 

3. Positieve aspecten leerling, leerkracht en ouders zijn belangrijk 

4. Interactioneel referentiekader 

5. Werken met groepsplannen  

6. De leerkracht is een beslissende factor 

7. De zorg wordt zo veel mogelijk binnen de groep gehouden 

8. De interne begeleider als ‘spin in het web’ 

9. Impulsen voor kwaliteitsverbetering 

10. Actieve participatie van de leerling 

11. Ouders zijn een belangrijke partner 

12. De werkwijze is systematisch en transparant 

13. Samenwerking in de regio 

14. Aandacht voor de instroom en uitstroom van (zorg)leerlingen 
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Op groepsniveau staat in de 1-zorgroute de cyclus Handelingsgericht Werken centraal. De cyclus 

bestaat uit vier fasen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. 

Handelingsgericht werken 

Het handelingsgericht werken (HGW)  is het kader van waaruit  we de kindbegeleiding gestalte geven. 

Met HGW beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze kinderen te 

verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende kindbegeleiding concreet, zodat ons 

team effectief kan omgaan met verschillen tussen kinderen. HGW is een planmatige en cyclische 

werkwijze waarbij we de volgende zeven uitgangspunten toepassen: 

  

1.    De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal: wat heeft  een kind nodig om 

onderwijsdoelen te behalen?  

2.    Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind 

en de wisselwerking met zijn omgeving. Het  gaat om het kind in  deze groep, bij deze 

leerkracht, op deze school en van deze ouders.  

3.    De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee een 

cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen.  

4.    Uitgaan van positieve aspecten is van groot belang:  van zowel kind, leerkracht, school, de 

groep en  ouders. Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van 

ambitieuze doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren.  

5.    We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders interne en 

externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.  

6.    Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren, 

de werkhouding en het sociaal-emotioneel  functioneren van alle kinderen en evalueert deze 

in een cyclus van planmatig handelen.  

7.    De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor betrokkenen duidelijk hoe 

de school wil werken en waarom. 

 

De zeven uitgangspunten bieden  een kader. We streven ernaar alle uitgangspunten tot hun recht te 

laten komen binnen een cyclisch proces. Het  werken volgens de zeven uitgangspunten kunnen een 

omslag in denken betekenen, zoals  

-  van wat een kind heeft (het probleem) naar wat een kind nodig heeft van de leerkracht:  

-  van probleemgericht naar oplossingsgericht denken en handelen:  

-  van een school die ouders informeert naar een  school die tevens de ervaringsdeskundigheid van 

ouders benut in haar onderwijs. 
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In het schema hieronder staan de fasen en stappen aangegeven die in de zorg aan de leerlingen gezet 

worden. 

In het schooljaar 2012 is er een start gemaakt met de implementatie van HGW op teamniveau. Hierbij 

is het uitgangspunt de cirkel van HGW. In de midden- en bovenbouw zijn er groepsplannen ingevoerd 

voor de vakgebieden lezen en spelling. We onderscheiden  vier verschillende fases met in totaal zeven 

stappen.  

Fase 1  Waarnemen/signaleren  

Stap 1:    verzamelen van kindgegevens in een groepsoverzicht  

Stap 2:    signaleren van kinderen die extra begeleiding nodig hebben  

Stap 2a:   bepalen van de doelen voor de komende periode  

Fase 2 Begrijpen/analyseren  

Stap 3:    benoemen van de onderwijsbehoeften van alle kinderen   

Fase 3 Plannen   

Stap 4:    clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften  

Stap 5:    opstellen van een groepsplan en periodeplanning 

Fase 4 Realiseren   

Stap 6:    uitvoeren van het groepsplan en periodeplanning 

 

 

De intern begeleider 

De intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij het uitvoeren van de stappen uit 1-zorgroute, volgt 

de voortgang, houdt groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen in school. 

De intern begeleider heeft taken op de volgende gebieden: zorgcoördinatie, coaching van leerkrachten 

en onderwijsinnovatie ten behoeve van zorgverbreding. 

 

Zorgprocedure 

 

Hieronder ziet u het stroomschema van onze leerlingenzorg. Voor verdere informatie verwijzen we 

naar ons zorgplan. 
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Dyslexie  

De laatste jaren horen en lezen we veel over kinderen met dyslexie. Onze school hanteert een protocol 

dyslexie, waarbij wij de kinderen zo goed mogelijk ondersteunen en volgen. De school vergoedt geen 

dyslexieonderzoeken. Op de website staat ons dyslexieprotocol. 

  

Passend onderwijs 

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs 

organiseert onderwijs voor alle kinderen en jongeren tot 23 jaar.  

Passend onderwijs betekent niet alleen een passende onderwijsplek voor ieder kind, maar betekent 

ook het onderwijs passend maken voor het kind. Kinderen hebben ondersteuning nodig bij het 

opgroeien en bij hun ontwikkeling. De een meer dan de ander. Het Ondersteuningsplatform is 

verantwoordelijk voor het bieden van de juiste ondersteuning passend bij de behoefte van de leerling. 

 

Voor onze school en schoolbestuur wordt gewerkt vanuit het Samenwerkingsverband Stromenland. 

Samenwerkingsverband Stromenland is gevormd uit een samenvoeging van zes 

samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School en twee Regionale Expertise Centra (cluster 3 en 

4). Afstemming en samenwerking met jeugdhulp is hierbij erg belangrijk; in alle lagen van de keten.  

Dit geldt eveneens voor de afstemming met voorschoolse educatie en het voortgezet onderwijs. Door 

deze wijziging verdwijnt het eerdere systeem van toekenning van (extra) zorg. Het rugzakje verdwijnt, 

de WSNS-samenwerkingsverbanden en de regionale expertisecentra (REC’s) worden opgeheven. 

 

Stromenland neemt deze taken over en ontvangt van het ministerie de middelen voor de extra 

ondersteuning en voor de organisatie van de toewijzing daarvan. Deze verschuiving van bekostiging 

verloopt via een overgangsregeling. 

 

Wat betekent dit voor kinderen met ondersteuningsbehoeften en voor kinderen die een rugzak 

hadden? 

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel gemaakt, waarin ze beschrijft welke vorm(en) van 

ondersteuning ze zelf kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel van De Muze heeft als kernpunten 

de 1-zorgroute. Dit is  het belangrijkste middel om als team voldoende toegerust te raken en   een 

goed antwoord te kunnen geven op wat de ontwikkelingen binnen passend onderwijs de komende 

jaren van ons gaan vragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsprofiel 

dat te vinden op de website. 

 

Daarnaast kan de school een beroep doen op inzet van ondersteuning en expertise van buiten de 

school. Dit kan vanuit het Brede School Ondersteunings Team (BSOT) aangevraagd worden.Er zijn 

middelen beschikbaar vanuit het samenwerkingsverband. In principe krijgt het kind de extra 

onderwijsondersteuning die het nodig heeft binnen, en onder verantwoordelijkheid van de eigen 

school. Voor de ouders is de leerkracht en de IB’er op school het eerste aanspreekpunt. Samen met de 

ouders volgen zij de ontwikkeling van het kind. Wanneer zich veranderingen voordoen, bespreekt men 

dit altijd eerst met ouders.  

Als  de  school  geen  mogelijkheid  heeft  de leerling op een goede manier te kunnen begeleiden, 

oftewel het de mogelijkheden van de school te boven gaat, zal de school een passende onderwijsplek 
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binnen het samenwerkingsverband moeten zoeken. Dit kan een andere reguliere school zijn of een 

school voor speciaal (basis)onderwijs. Zie het stroomschema van de zorgplicht. 

Als een leerling naar het speciaal basisonderwijs of naar het speciaal onderwijs gaat, is een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Een toelaatbaarheidsverklaring wordt door de school, met 

goedkeuring van het BSOT,  aangevraagd bij de Commissie Toelaatbaarheid. Deze commissie 

beoordeelt of de aanvraag terecht is. De Commissie Toelaatbaarheid bestaat uit een centraal 

deskundige van Stromenland, een orthopedagoog/psycholoog en schoolmaatschappelijk werker of 

schoolarts. Als de commissie beoordeelt dat de aanvraag akkoord is, dan geeft het centraal bureau van 

Stromenland de toelaatbaarheidsverklaring af.  

 

Excellentie  

In schooljaar 2011-2012 is een beleidsplan excellentie ontwikkeld. Landelijk gezien is 20% van alle 

leerlingen meer- of hoogbegaafd. We vinden het heel belangrijk dat ook deze leerlingen passend 

onderwijs krijgen. We gaan hierbij uit van de volgende 4 thema’s:  

1. Uitdaging in de zone van de naaste ontwikkeling. 

Excellente leerlingen, denken vaak op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in 

geestelijke ontwikkeling veel verder. Wat ze nodig hebben is uitdaging in hun zone van 

naaste ontwikkeling. 

Ook kunnen ze al reflecteren op zaken die leeftijdgenoten in het geheel niet bezig houden en 

vragen stellen met een diepgang die niet gewoon is voor kinderen van deze leeftijd.  

 

2. Uitdaging krijgen door hogere denkstrategieën in te zetten. 

Excellente leerlingen hebben het nodig aangesproken te worden in deze mogelijkheden om 

zich verder te ontwikkelen.( Concreet: hierbij zijn de hogere denkstrategieën 

sleutelbegrippen. Zoek het bij hoogbegaafden niet in gesloten opdrachten, of meer van 

hetzelfde maar dan moeilijker, maar zoek naar open opdrachten, materialen die op vele 

manieren kunnen worden ingezet, waar mee kan worden geëxperimenteerd, vernieuwd, 

gecreëerd, gebouwd, geconstrueerd, ontworpen). 

 

3. Omgang met leeftijdsgenoten.  

Emotioneel gezien zijn excellente leerlingen  net als andere leerlingen kinderen die graag met 

andere kinderen willen spelen: thuis, op school en op straat.  

Emotioneel gezien blijft dus behoefte aan omgang met leeftijdgenoten. 

Dat betekent voor de Muze dat de activiteiten van het hart, voor deze kinderen hard nodig 

zijn. De Muze heeft de 6 kwaliteitskenmerken die daarvoor kunnen worden ingezet: het 

pedagogisch klimaat; onderwijs gericht op betrokkenheid; thematischonderwijs en 

cultuureducatie. 

 

4. Uitdagende leeromgeving: verrijkingsprogramma. 

Hoogbegaafde leerlingen hebben ook passend onderwijs nodig, dat wil zeggen een 

uitdagende leeromgeving waar zij zich in eigen tempo en vanuit hun eigen niveau kunnen 

ontwikkelen. Opdrachten die een beroep doen op de hogere denkstrategieën zijn uitdagend, 
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de omgeving wordt uitdagend als ze hier ruimte voor biedt, gelegenheid voor geeft, de 

uiterlijke kenmerken herbergt die het mogelijk maken dit soort opdrachten te maken.  

 

Indien passend onderwijs gegeven wordt in de vorm van een verrijkingsprogramma zou dit 

moeten gaan over zaken waar kinderen hun hele leven plezier van kunnen hebben ( ook hier 

weer met in gedachten de rijke leefomgeving, de hogere denkstrategieën): de wereldtalen 

(Engels, Spaans, Chinees), leren leren en leren ondernemen, zingeving van de wereld 

(filosofie), communicatieve vaardigheden, wetenschap en techniek, onderzoek kunnen doen, 

zich een objectieve mening leren vormen. Daarnaast is een creatieve invulling van kunst, 

literatuur, muziek en sport heel belangrijk voor de voeding van het hart.  

 

Hoogbegaafden willen en hebben het nodig, zoals alle kinderen, erbij te horen. Bovenstaande zijn 

zaken waar alle kinderen baat bij hebben en waar de Muze vanuit haar kwaliteitskenmerken kan 

voortborduren en zo onderwijs te geven waar iedereen van profiteert.  

Bij dit alles kan de maatschappelijke omgeving en het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Via 

gastlessen, excursies, mentorship van leerlingen, gezamenlijk opzetten van thema’s enz. kan hiervan 

gebruik worden gemaakt.  

 

Komend jaar zullen we een start maken met de uitvoering van het beleidsplan.  

 

Doorgaande leerlijn van groep 2 naar 3 

De inspectie heeft duidelijk gemaakt dat kinderen die tot 1 januari zijn geboren, na ongeveer anderhalf 

jaar kunnen doorstromen naar groep 3 zonder dat er sprake is van versnelling. Dat betekent dat deze 

kinderen instromen in groep 1 en na ongeveer een half jaar in groep 2 zitten en uiteindelijk na ongeveer 

anderhalf jaar naar groep 3 doorstromen. 

Omgekeerd betekent het dat kinderen die wel twee-en-een-half jaar in groep 1/2 blijven, een extra 

jaar aan hun schoolloopbaan toevoegen. 

Wij onderbouwen dit op de volgende manier: 

a. De leerkracht observeert het kind maandelijks met behulp van de kijkpuntenwijzer. 

b. De leerkracht heeft overleg met de intern begeleider. Samen komen ze tot de conclusie dat het kind 

een langere leertijd nodig heeft. 

c. Tijdens het eerste oudergesprek wordt met de ouders besproken dat een langere leertijd tot de 

mogelijkheden behoort. De intern begeleider is hiervan op de hoogte. 

d. Tijdens het tweede gesprek wordt aan de ouders een advies gegeven. Dit is mede onderbouwd door 

de observaties/bevindingen van de intern begeleider. 

. Vóór de zomervakantie moet het besluit of het kind een langere leertijd in groep 2 krijgt, genomen 

worden in een gesprek tussen ouders, leerkracht en intern begeleider. 
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Het rapport 

In de onderbouw (de groepen 1/2) 

vinden drie keer per jaar 

oudergesprekken plaats. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van kijklijsten. Dit zijn 

lijsten met verschillende 

aandachtspunten, die zowel door de 

leerkracht als door de ouders worden 

ingevuld. Deze lijsten zijn een goed 

hulpmiddel voor het voeren van 

oudergesprekken. Bij de eerste 

gesprekken in groep 2 wordt gebruik 

gemaakt van een observatielijst, deze 

dient tevens als overdrachtformulier naar groep 3. De tweede gesprekken in het jaar zijn facultatief. 

Bij het derde gesprek wordt een verslag aangeboden. Dit verslag is samengesteld met behulp van de 

maandelijkse kijkwijzer. 

Met ouders van nieuwe leerlingen wordt na ongeveer één week een intakegesprek gevoerd. De 

leerkracht nodigt de ouders voor dit gesprek uit. Centraal hierin staat de geschiedenis van het kind .In 

groep 3 krijgen de kinderen twee keer een rapport. Vanaf groep 4 wordt er drie keer per jaar een 

rapport aan de kinderen meegegeven. Voordat het mee naar huis gaat, wordt het rapport eerst met 

de leerlingen doorgesproken. Na het rapport volgt er een oudergesprek. Ook hier is het tweede 

gesprek facultatief.  

In het rapport wordt gebruik gemaakt van een schaalnormering: bij ieder onderdeel geeft de leerkracht 

een beoordeling op basis van een schaal met vijf niveaus. Daarnaast beschrijft de leerkracht ook de 

algemene indruk die hij heeft van de leerling. Ook kan de leerkracht in het rapport per onderdeel 

opmerkingen noteren.  

Voor ouders die daaraan behoefte hebben, bestaat er altijd de mogelijkheid om een extra gesprek te 

voeren met de leerkracht. 

 

Tegengaan van pesten  

Als kind moet je je veilig kunnen voelen op school. Het is belangrijk dat elk kind weet dat pesten niet 

kan en dat de school direct in actie komt als pesten toch voorkomt. Wij vinden het belangrijk dat er 

duidelijke regels zijn die gebruikt worden als pesten toch voor mocht komen, zodat er zo effectief 

mogelijk kan worden opgetreden.  

 

Onze uitgangspunten zijn:  

a. We erkennen dat pesten ook op onze school voor kan komen.  

b. We streven ernaar pesten te voorkomen. Onder andere door veel aandacht te schenken aan de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en door hen op school goed te volgen (preventieve 

aspect). 

c. Als er sprake is van pesten dan willen we dat actief aanpakken. Bij die aanpak kiezen we voor een 

positieve insteek: we hebben het niet over schuld bij pester(s) en gepeste(n), maar over gedrag 

(curatieve aspect). 

d. De precieze aanpak moet goed op de concrete situatie worden afgestemd.  
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Hoe pakken wij een pestprobleem aan? 

De Muze heeft gekozen voor de No Blame aanpak. Hier volgt een beschrijving van de No blame-aanpak. 

 

NO BLAME-AANPAK 

Wanneer kinderen gepest worden kan dat grote gevolgen hebben voor het welbevinden, het 

aangaan van contacten en de mogelijkheid om te leren. Daarom wil De Muze signalen van leerlingen 

en ouders uiterst serieus nemen. De Muze hanteert daarbij de No Blame-aanpak. 

 

De No Blame-aanpak is een probleemoplossende methode om met pestproblemen om te gaan. De 

Muze hanteert deze aanpak. Uitgangspunt is dat het belangrijker is het probleem op te lossen dan de 

pester te straffen. De No Blame methode is een positieve manier om pesten aan te pakken, zonder 

'beschuldigende' vinger. Lees verder in ons pestprotocol op de website. 

 

Gezondheidszorg op school 

Voor de gezondheidszorg op school is de GGD Regio Nijmegen verantwoordelijk. De hier opgenomen 

tekst is verzorgd door de GGD.  

 

Onderzoek van de GGD op de school 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Nijmegen volgt alle 0 tot 19- jarigen in hun 

ontwikkeling. Daardoor is het mogelijk gezondheidsrisico’s op te sporen en gezondheidsproblemen 

vast te stellen. Om gezondheidsproblemen te voorkómen, richt de GGD haar aandacht niet alleen op 

individuele kinderen, maar ook op groepen leerlingen. 

 

Onderzoek in groep 2 

Het team nodigt u en uw kind, als het 5 jaar is, uit voor een lichamelijk onderzoek door de schoolarts 

en de doktersassistent. Daarnaast vindt er een gesprek plaats over de algemene ontwikkeling van uw 

kind met vragen zoals: ‘Hoe gaat het met uw kind thuis en op school? Vindt uw kind het leuk op school? 

Wat doet het graag? Is het erg moe, prikkelbaar?’ 

 

Logopedie 

De logopedist haalt de kinderen van 5 jaar uit de groep en onderzoekt ze op spraak- taalontwikkeling, 

stem, mondgewoonten en gehoor. De resultaten van het onderzoek krijgt u thuis gestuurd. Het kan 

zijn dat de logopedist u naar aanleiding daarvan uitnodigt voor een gesprek op school of voor een 

uitgebreider onderzoek op de GGD. Het mogelijk om tijdens schooltijd logopedie ‘Woordenschat’ te 

krijgen voor tweetalige leerlingen. De procedure loopt via de intern begeleider en huisarts. 

 

Controles 

Het kan noodzakelijk zijn dat uw kind nog eens gecontroleerd wordt. We spreken dan met u af, dat uw 

dochter of zoon hiervoor op een later tijdstip uit de groep wordt gehaald. Op verzoek kunt u hierbij 

aanwezig zijn. 

 

Onderzoek op verzoek 

Als u het prettig vindt dat de schoolarts of verpleegkundige tussendoor nog eens naar uw kind kijkt, 

kan dat. Soms zal de arts, logopedist of leerkracht dat ook zelf voorstellen. Wilt u een afspraak hiervoor 
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maken, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD regio 

Nijmegen. 

Voor bovenstaande onderzoeken krijgt u, met uitzondering van de controles, een uitnodiging. We gaan 

van toestemming uit, tenzij u zelf actie onderneemt en bezwaar maakt tegen de onderzoeken. 

 

Vragen? 

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg: 

GGD regio Nijmegen. telefoon 024 3297111. 

E-mail: jgzbedrijfsbureau@ggd-nijmegen.nl 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Onze school beschikt over een schoolmaatschappelijk werker, Els Beaumont. Zij kan u helpen met 

allerlei zaken die te maken hebben met het opvoeden van uw kind. Opvoeden is een hele taak, vooral 

als niet alles naar wens verloopt. U kunt bij haar terecht als u zich zorgen maakt of een vraag heeft. Via 

de leerkracht of intern begeleider kunt u een afspraak maken.  

 

School als Vindplaats 

Voor individuele kinderen met problemen is ‘School en hulp’ voorhanden. Hierbij werken de school, 

het schoolgezondheidsteam, het bureau Jeugdzorg, GGD en maatschappelijk werk samen om 

problemen te voorkomen en kinderen te begeleiden en te verwijzen naar de reguliere hulp. Wanneer 

uw kind tijdens een bijeenkomst van dit team wordt besproken zal aan u toestemming worden 

gevraagd. Samen met u wordt bekeken op welke manier hulp kan worden geboden. 

 

 

Schoolverzekering  

Voor alle kinderen van de Muze is een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze 

geldt alleen tijdens de schooluren. Ook bij uitstapjes en excursies zijn de kinderen en hun begeleiders 

verzekerd.  
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4. Het team 

Op de Muze werken op dit moment 29 personen: 1 conciërge, 1 administratief medewerker,  23 

leraren waarvan 3 coördinatoren, 1 onderwijsassistent,  2 intern begeleiders en 1 directeur. 

De directeur voert de dagelijkse leiding over de school. Binnen elk van de vier clusters werken 

leerkrachten intensief, als een team samen. Zo bepalen ze gezamenlijk onderwijskundige thema's en 

stemmen ze het onderwijs op elkaar af. Twee clusters vormen samen een bouw, onderbouw en 

bovenbouw. Ieder cluster heeft een coördinator. De bovenbouw heeft één gezamenlijke coördinator. 

De drie coördinatoren vormen samen met de schoolleider het schoolmanagementteam (SMT). De 

coördinatoren zijn het directe aanspreekpunt voor leraren in hun bouw en zijn o.a. verantwoordelijk 

voor coaching en begeleiding van leraren m.b.t. klassenmanagement en veranderonderwerpen. De 

intern begeleider heeft hierin een adviserende taak met betrekking tot de leerlingenzorg. De 

coördinatoren vervangen de directeur bij diens afwezigheid. 

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg, begeleidt leerkrachten bij de uitvoering van de 

leerlingenzorg en vertegenwoordigt de school in het samenwerkingsverband Stromenland. 

Voor de ontwikkeling van het gebruik van laptops/tablets/computers in het onderwijs beschikken we 

over een coördinator Informatie- en Communicatietechnologie. 

 

De teamsamenstelling in 2020-2021 is als volgt: 

 

Directeur:   Dominique Janssen 

E-mail:    dominique.janssen@conexus.nu 

Coördinator 1-2  Ingrid Koorneef 

E-mail:    ingrid.koorneef@conexus.nu 

Coördinator 3-4  Dyonne Harhuis 

E-mail:    dyonne.harhuis@conexus.nu 

Coördinator 5-8  Marieke Rutten 

E-mail    marieke.rutten@obsdemuze.nl  

    

Groep 1-2 A Gertrude Gorter – Lizette van den Brink 

Groep 1-2 B Laura van Manen 

Groep 3-4 A Nienke Spaan – Ingrid Koorneef 

Groep 3-4 B Dyonne Harhuis – Ingrid Koorneef 

Groep 5-6 A Sem Tahalele – Benita Kwakkernaat 

Groep 5-6 B Ineke Smulders – Barbara Pronk 

Groep 5-6 C Thijs Bongaerts 

Groep 7-8 A Robin de Groot 

Groep 7-8 B Max Frankevijle 

Groep 7-8 C Marieke Rutten - Simone Woltman  

Conciërge  Erik Schoeber 

Administratief medewerker Sabitrie Rajbalsing  

mailto:ingrid.koorneef@conexus.nu
mailto:marieke.rutten@obsdemuze.nl


28 
 

5. De ouders en verzorgers  

De Muze en de ouders  

Op ‘de Muze’ wordt grote waarde gehecht aan een goede relatie met 

de ouders. Ouders kunnen op verschillende manieren hun steentje 

bijdragen aan het reilen en zeilen binnen de school. Zo wordt aan de 

ouders regelmatig gevraagd hulp te bieden bij activiteiten in de groep 

of op school. Daarbij kan het gaan om het meelopen naar de zwemles, 

het meehelpen in de schooltuin, het assisteren bij handvaardigheid of 

het inzetten van specifieke deskundigheid (bijvoorbeeld bij het werken met computers).  

Daarnaast kunnen ouders meedoen aan verschillende werkgroepen en vormen van overleg: de 

themagroep, de werkgroep Partnerschap met ouders, de oudervereniging, de 

medezeggenschapsraad. Al deze activiteiten worden hieronder kort beschreven.  

Voor een goede relatie tussen de school en de ouders is een goede informatievoorziening belangrijk. 

Allereerst moeten de ouders goed worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind binnen de 

school en tijdig op de hoogte worden gesteld, wanneer er zich problemen  

voordoen (zie hiervoor het hoofdstuk Leerlingenzorg). Elke twee weken verschijnt het Muzejournaal, 

waarin de ouders geïnformeerd worden over alle belangrijke ontwikkelingen in de school. Korte 

praktische berichtgeving gebeurt via Social Schools, de schoolapp. Ook deze schoolgids wil ertoe 

bijdragen, dat ouders een duidelijk beeld krijgen van de verschillende aspecten van het schoolleven.  

Voor veel ouders is een goede opvang van hun kind buiten de schooltijden om van groot belang. Voor 

de kinderen van de Muze is er zowel een overblijfregeling voor tussen de middag als een  

mogelijkheid voor buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door de Stichting 

KION en Struin. De tussenschoolse opvang (het overblijven) wordt georganiseerd door Stichting SOOS 

www.stichtingsoos.nl . 

 

De betrokkenheid van ouders kan verder worden versterkt door een open klimaat binnen de school. 

De leerkrachten en het schoolmanagementteam streven er dan ook naar om voor alle ouders 

gemakkelijk toegankelijk te zijn. Wanneer zich problemen voordoen, willen wij dit in een open sfeer 

bespreken, waarbij het vinden van een goede oplossing centraal staat. Mocht er toch ontevredenheid 

blijven bestaan, dan kunnen de ouders gebruik maken van de klachtenregeling (zie verderop in dit 

hoofdstuk). 

 

De themagroep 

De voorbereiding van de verschillende thema’s die tijdens het schooljaar georganiseerd worden, is in 

handen van de themagroep. Deze projectgroep bestaat zowel uit leerkrachten als ouders. In overleg 

met het team worden de thema's voor de thema’s  jaarlijks vastgesteld. De themagroep bedenkt de 

opening, de sluiting en verzorgt de aankleding van de school.  

   

Klassenouder 

Iedere klas heeft een klassenouder. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het vinden van 

ouderhulp voor bijvoorbeeld versiering van het groepslokaal, uitstapjes, museumbezoek etc. Voor 

meer informatie zie de informatie over de klassenouder op de website. 

  

http://www.stichtingsoos.nl/
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De oudervereniging 

Iedere ouder van een kind dat op de Muze naar school gaat, is automatisch lid van de oudervereniging. 

Eenmaal per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, kunnen alle ouders meepraten over zaken 

die voor de school, de kinderen en de ouders van belang zijn 

 

De oudervereniging stelt zich als taak om de samenwerking en communicatie tussen ouders onderling 

en tussen ouders en team te bevorderen. Informatie vanuit de verschillende werkgroepen, 

commissies, het team en van ouders komt samen in de oudervereniging. Met  

die informatie denkt de oudervereniging mee over allerlei zaken die op school spelen. De 

oudervereniging heeft contact met de directie, het team en de medezeggenschapsraad. Zo worden 

onderwerpen aangekaart en opgelost, adviezen opgesteld en vragen doorgespeeld.  

 

De medezeggenschapsraad 

Goed overleg tussen alle betrokkenen van de school is belangrijk. Gezien de omvang van de school is 

het niet mogelijk, dat iedere ouder en elk personeelslid persoonlijk wordt benaderd om hun mening 

te geven of vragen te stellen. Om ervoor te zorgen dat de mening van ouders en het team toch zo goed 

mogelijk wordt gehoord, beschikt de Muze over een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat 

uit 4 ouders en 4 teamleden. De oudergeleding wordt door openbare verkiezingen gekozen voor een 

periode van twee jaar.  

De medezeggenschapsraad richt zich vooral op beleidsmatige zaken. Veelal gaat het om zaken waarin 

advies wordt uitgebracht. In sommige gevallen, zoals bij de schoolbegroting of het schoolplan, heeft 

de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. De taken en bevoegdheden van de raad staan 

beschreven in het Reglement voor de medezeggenschapsraad van basisschool ‘De Muze’. Binnen de 

raad komen veel onderwerpen aan bod; de taken worden daarom onder de leden verdeeld. Wanneer 

u vragen of problemen heeft die met het schoolbeleid te maken hebben, dan kunt u de leden van de 

medezeggenschapsraad aanspreken. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar. 

De vergaderingen zijn in principe openbaar. Ook doet de MR in het ‘Muzejournaal’ verslag van de 

vergaderingen en activiteiten. De medezeggenschapsraad houdt aan het begin van het schooljaar 

verkiezingen. Zo gauw deze geweest zijn, komt de lijst met MR-leden in het eerstvolgende 

Muzejournaal te staan. 

  

De ouderbijdragen 

Er zijn allerlei activiteiten op school, die niet uit het reguliere 

schoolbudget kunnen worden bekostigd. Om deze 

activiteiten te kunnen betalen, wordt er voor ieder kind een 

ouderbijdrage gevraagd. De belangrijkste activiteiten 

waarvoor de ouderbijdrage nu wordt gebruikt zijn:  

Sport- en speldag, Sinterklaas, kerstfeest, thema’s, 

klassencommissies, open podiumdag en afscheid groep 8.  

De (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt op dit moment € 

25,00 en wordt geïnd door de oudervereniging. Daarnaast is 

er het tweejaarlijkse schoolreisje.  

De groepen  3 t/m 8 gaan jaarlijks op kamp. De bijdrage 

hiervoor wordt afzonderlijk geïnd. 
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Buitenschoolse opvang (KION, Kindergarden en Struin) 

De Muze werkt samen met KION, Kindergarden en Struin om voorschoolse en naschoolse opvang aan 

te bieden. Voor meer informatie kunt u terecht op school. 

 

Overblijven  

Het overblijven op De Muze wordt georganiseerd door de Stichting Samen Overblijven Op School 

(SOOS). Deze Stichting organiseert de tussenschoolse opvang ook op 17 andere basisscholen in 

Nijmegen.  

Op de Muze is het mogelijk om op maandag, dinsdag, donderdag (alle groepen) en op vrijdag (alleen 

de groepen 5 t/m 8) over te blijven. De overblijftijd is van 12.15 – 13.00 uur. De kinderen eten allemaal 

in hun eigen lokaal onder begeleiding van één of twee vaste overblijfkrachten. De kinderen kunnen na 

het eten onder begeleiding buiten spelen op het schoolplein, in het bos of op het grote veld. Ook 

kunnen ze terecht in de speelzaal waar ze kunnen knutselen, spelletjes doen en lezen.  

De kosten voor het overblijven (vaste dagen) bedragen: Euro 1,80 per kind per dag. Incidenteel 

overblijven kost: Euro 2,50 per kind per dag. 

Het overblijfteam (bestaande uit alle overblijfkrachten en de coördinator) wordt begeleid door een 

groepje ouders, de overblijfcommissie. Zij geven advies en ondersteunen het overblijfteam indien 

nodig. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bellen naar de overblijfcoördinator, Boukje Grundmeijer, tel: 

06-23 27 99 49. E-mail: boukje.grundmeijer@stichtingsoos.nl. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en 

donderdag van 11.30 – 13.30 uur. Meer informatie op de website van SOOS, www.stichtingsoos.nl  

 

Ontruimingsplan  

De school beschikt over een ontruimingsplan. 

Bij brand of andere calamiteiten kan de school binnen enkele minuten ontruimd zijn. De leerkrachten 

en de overblijfkrachten kennen dit plan. Jaarlijks wordt er twee keer een oefening gedaan. De eerste 

keer wordt er aangekondigd dat er in een bepaalde periode een ontruiming  

gaat plaatsvinden. De tweede keer wordt de oefening niet aangekondigd. De Muze beschikt over vier 

gecertificeerde bedrijfshulpverleners. 

 

 

Algemene klachtenregeling 

Het team van de Muze wil de gang van zaken op school goed laten verlopen. In een grote school met 

veel leerlingen en teamleden kan er natuurlijk wel eens iets gebeuren waarover u ontevreden bent. 

De teamleden van de Muze maken in dat geval tijd vrij voor een gesprek en proberen de problemen 

op te lossen. Met het oog op mogelijke klachten is een `klachtenregeling' opgesteld. Deze regeling zit 

als volgt in elkaar:  

Stap 1 Ga na wat voor soort probleem het is.  

Gaat het over de gang van zaken in de groep? Gaat het over de aanpak van de leerkracht? Gaat het 

over het onderwijs of over de begeleiding van uw kind?  

Stap 2 Zoek contact met de eigen leerkracht(en). Zij zal altijd tijd vrij maken om een klacht te 

bespreken. De leerkracht wil het liefst meteen een reactie op uw klacht geven. Als dat niet lukt, krijgt 

u dit binnen een week. 

Stap 3 Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht door de leerkracht, kunt u contact 

zoeken met de directeur van de school. U kunt dit ook doen, als u het lastig vindt de klacht met de 

mailto:boukje.grundmeijer@stichtingsoos.nl
http://www.stichtingsoos.nl/
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leerkracht te bespreken. Ook de directeur streeft ernaar meteen een antwoord op uw klacht te geven, 

dan wel uiterlijk binnen een week. Een schriftelijke klacht wordt altijd schriftelijk beantwoord. Hiervoor 

geldt een termijn van maximaal twee weken.  

Stap 4 Als de klacht in uw ogen niet voldoende is afgehandeld, kunt u dit voorleggen aan het bestuur 

van Conexus, waar de Muze deel van uitmaakt. Wanneer er sprake is van ernstige klachten over 

machtsmisbruik, is een zorgvuldige afhandeling zeer belangrijk. In sommige gevallen moeten daarbij 

onafhankelijke externe deskundigen worden ingeschakeld. Als een ouder, leerling of leerkracht een 

klacht heeft over machtsmisbruik kan het beste eerst contact worden opgenomen met de interne 

contactpersoon. Onze interne contactpersonen zijn Ineke Smulders en Lumi de la Torre y Rivas. De 

externe vertrouwenspersoon van het bestuur in Pieter-Jan Landsheer. Zie verder voor 

contactinformatie. 

 

Klacht indienen bij bestuur of klachtencommissie 

De meeste klachtenregelingen kennen de bepaling dat een klager zijn klacht kan indienen bij het 

bestuur of rechtstreeks bij de LKC. Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij het bestuur, bent u 

meteen aan het adres van degene die uiteindelijk ook over uw klacht beslist. 

Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie, zal de klachtencommissie een 

oordeel geven over de gegrondheid van uw klacht en mogelijk adviseren over te treffen maatregelen. 

Dit oordeel en de aanbevelingen gaan naar het schoolbestuur. Dat beslist vervolgens of het oordeel 

van de klachtencommissie deelt en de maatregelen overneemt. 

Hoewel de weg langs de klachtencommissie langer is, heeft de wet toch deze mogelijkheid voor klagers 

in het leven geroepen. Dit om meer garanties te bieden dat er een onafhankelijk oordeel over de klacht 

komt. Veel besturen sturen klachten die bij hen worden ingediend ter advisering door aan de LKC. Als 

de indiener van de klacht daarmee instemt, neemt de LKC deze klachten in behandeling. 

 

Landelijke Klachtencommissie 

De besturenorganisatie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (VOS/ABB) biedt 

de bij haar aangesloten schoolbesturen een landelijk opererende klachtencommissie aan. Alle 

schoolbesturen van openbare en overige algemeen toegankelijke scholen kunnen hierbij hun scholen 

voor primair en voortgezet onderwijs aansluiten. Veel besturen hebben dat gedaan. De voordelen van 

zo'n landelijk werkzame commissie zijn dat niet iedere school een eigen klachtencommissie in het 

leven hoeft te roepen, dat door de hoeveelheid behandelde klachten veel expertise wordt opgebouwd 

en dat een deskundige commissie kan worden gevormd die zich laat bijstaan door een professioneel 

secretariaat. 

Deze landelijke klachtencommissie heet De Landelijke Klachtencommissie onderwijs, afgekort LKC. 

In de klachtenregeling van uw school staat of de school bij de LKC is aangesloten of bij een andere 

klachtencommissie. Als dit laatste het geval is, kunt u uw klacht bij die commissie indienen. 

 

Externe vertrouwenspersoon voor Conexus: 

Indien u gebruik wil maken van de vertrouwenspersoon kunt u zich wenden tot onze externe 

vertrouwenspersoon Pieter-Jan Landsheer, werkzaam bij NIM maatschappelijk werk. 

 

De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor het melden van ongewenste omgangsvormen (zoals 

pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie etc.) maar ook voor het melden van 

integriteitsschendingen (zoals diefstal, het melden van misstanden, machtsmisbruik etc.). 
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De vertrouwenspersoon staat u bij terwijl u zelf de regie houdt over eventuele vervolgstappen. U vindt 

bij de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Soms is dat al voldoende. Indien u een klacht wilt 

indienen staat de vertrouwenspersoon naast u gedurende het gehele proces. Omdat de 

vertrouwenspersoon niet rechtstreeks verbonden is aan Conexus of aan de school is de 

vertrouwenspersoon onpartijdig. 

 

De externe vertrouwenspersoon is er voor zowel ouders als leerkrachten. Ook als u alleen maar wilt 

sparren. 

 

Bereikbaarheid: 

Pieter-Jan Landsheer, NIM maatschappelijk werk. 

NIM: 024-3232751 

Mobiel: 06-34000283 

e-mail: p.landsheer@nim.nl 

werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag 

 

 

Meldpunt Vertrouwensinspecteur Inspectie van het onderwijs 

Waarvoor benadert u de vertrouwensinspecteur? 

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de 

vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de 

school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

 seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven) 

 psychisch en fysiek geweld 

 discriminatie en radicalisering 

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de 

vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt 

geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de 

vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het 

doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan 

geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht. 

 

Hoe neemt u contact op met de vertrouwensinspecteur? 

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op 

het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief). 

 

Het veiligheidsbeleid 

Het veiligheidsbeleid van de school is een integraal onderdeel van het school- (en stichting)beleid. 

 Het veiligheidsbeleid is uitgewerkt op verschillende terreinen: 

 (bouw)technische zaken 

o de 4 jaarlijkse Risico Inventarisatie en Evaluatie 

o gebruiksvergunning (brandveiligheid, ontruimingsplan, blusmiddelen) 

o veiligheidscontrole speeltoestellen 

  gericht op leerlingen 
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o pesten, agressie, intimidatie en geweld (klachtenregeling, gedragscode, 

pestprotocol) 

o registratie ongevallen 

o toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen 

o leerlingenzorg (rt, verwijzing) 

o periodieke evaluatie pedagogisch klimaat in het kader van kwaliteitszorg 

o bedrijfshulpverlening 

  gericht op het personeel 

o taakbeleid 

o agressie, intimidatie en geweld (klachtenregeling, gedragscode, pestprotocol, 

ongewenste omgangsvormen) 

o verzuimbeleid en procedure bij ziekte 

o personeelszorg, arbozorg, contact- en vertrouwenspersoon 

o integraal personeelsbeleid (mobiliteit, professionalisering, loopbaanperspectief) 

  gericht op ouders 

o agressie, intimidatie en geweld (klachtenregeling, gedragscode, pestprotocol, 

ongewenste omgangsvormen) 

o contact- en vertrouwenspersoon 

De uitwerking van deze onderdelen is terug te vinden in het Arbo - beleidsplan 2014 en de daaronder 

liggende beleidsstukken en protocollen. 

Deze documenten zijn ter inzage bij de directeur van de school en op de website van de school. 

 
Privacy 

Op de Muze gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen. Dit is vastgelegd in het 

privacyreglement. (Zie voor dit reglement de website van onze school.) De gegevens die over kinderen 

gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is 

voor het leren en begeleiden van onze kinderen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het 

privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van 

persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze 

school). Daarnaast registreren mentoren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over 

onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens 

geregistreerd als dat nodig is voor de  juiste begeleiding van een leerling, bijvoorbeeld cijfers en 

vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de 

juiste begeleiding van een kind, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie van ADHD).  

 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem (Esis). De vorderingen 

van de kinderen worden vastgelegd in de software van onze leverancier. Deze programma’s zijn 

beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met de school. 
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6. De school  

Het gebouw 

Sinds 1996 is de Muze ondergebracht in het voormalige opleidingsgebouw van de luchtmacht op het 

Limos-terrein. In 1991 is dit gebouw volledig gerenoveerd, zodat het begin 1996 met beperkte 

bouwkundige aanpassingen geschikt gemaakt kon worden voor het basisonderwijs. Het gebouw telt 

14 grote lokalen, een ruimte voor remedial teaching, kantoren voor de directeur en coördinatoren, 

een keuken, en bij iedere twee lokalen een praktische berging.  De ruime zolders zijn geschikt gemaakt 

als kunst-, muziek en techniekatelier. 

 

Sinds januari 2000 beschikt de school over de Parel (G-gebouw, het gebouw met de boogjes), dat naast 

de school ligt. In dit gebouw bevinden zich vier lokalen en een grote aula. In deze aula vinden de 

weeksluitingen plaats, daar is het leerplein voor de groepen 7-8  en zijn de lessen bewegingsonderwijs 

voor de kleutergroepen. In een deel van dit gebouw is de buitenschoolse opvang ondergebracht (Kion). 

 

Speelruimte  

Tussen het hoofd- en bijgebouw van de school ligt een ruim plein, 

waar de kinderen tijdens de pauzes en speeltijden kunnen spelen. 

Er staan verschillende houten speeltoestellen en er ligt een grote 

zandbak. Op verschillende plekken staan bankjes. Voor de oudere 

kinderen staan er baskets en een tafeltennistafel. 

  

Stadslandgoed Limos 

Stadslandgoed Limos is een rustgevend autovrij park in Nijmegen 

Oost. In de directe omgeving van de school liggen vele groenstroken met bomen en struiken. Tijdens 

het overblijven kunnen kinderen onder toezicht spelen op een groot grasveld. Ook naast de school 

kunnen kinderen onder leiding van hun leerkracht in het nabijgelegen natuurpark op excursie, 

bijvoorbeeld met een opdracht voor de biologieles. Ook wordt er wel eens gepicknickt of een spel 

gedaan. 

  

Bereikbaarheid  

De school is bereikbaar via de Limoslaan, en via de ingang op de hoek van de Gelderselaan-Postweg. 

Op beide plaatsen is parkeerruimte aanwezig. 

 

Verkeersveiligheid  

De verkeerssituatie direct om het schoolgebouw heen is veilig. Het park is autovrij. De bereikbaarheid 

van het park is niet altijd even veilig. De hoek van de Postweg en de Gelderselaan is een gevaarlijk 

punt. 
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7. Leerplicht 

 

Leerplichtwet 

Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. Uw kind mag al naar school als het 4 jaar is.  

 

Verzuimprotocol 

In Nijmegen is 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. Als een leerling 

van de basisschool verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. In het verzuimprotocol 

staat vermeldt wanneer de schooldirecteur verplicht is om schoolverzuim te melden. Wanneer de 

leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, zoekt hij vervolgens uit waarom een kind 

niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is. 

 

Vrijstelling van schoolbezoek 

Voorbeelden van momenten waarop een leerling niet naar school hoeft zijn: 

 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 

schooldirecteur. 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 directeur van de school of 

downloaden van onze website. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de 

benodigde verklaringen inleveren op school.  

 

School meldt ongeoorloofd verzuim 

Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Een geldige reden is bijvoorbeeld overmacht, 

een gewichtige omstandigheid of ziekte. 
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Redenen voor verlof  

 

Godsdienst of levensovertuiging 

Ouders/verzorgers kunnen bij de school een beroep op vrijstelling doen als hun kind tijdens 

schooluren plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. 

Voorbeelden hiervan zijn het Suiker- en offerfeest. 

 

Andere gewichtige omstandigheden 

Extra verlof wegens andere gewichtige omstandigheden valt uiteen in 2 categorieën: 10 schooldagen 

of minder, en meer dan 10 schooldagen. Het belangrijkste verschil is dat in het eerste geval de 

directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het verlof, en bij meer dan 10 

dagen de leerplichtambtenaar. 

 

De vrijstellingsaanvraag heeft betrekking op één van onderstaande reden: 

(Aankruisen wat van toepassing is) 

 Verhuizing, maximaal 1 dag. 

 Bij het voldoen van wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden. 

 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad: binnen de woonplaats maximaal 1 

dag, buiten de woonplaats in Nederland maximaal 2 dagen, buitenland maximaal 5 dagen. 

 Het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 

dag. 

 Het 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag. 

 Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad. 

 Overlijden van bloed/of aanverwanten in de 1ste graad: maximaal 4 dagen. 

 Overlijden van bloed/of aanverwanten in de 2e graad: maximaal 2 dagen. 

 Overlijden van bloed/of aanverwanten in de 3e of 4e graad: maximaal 1 dag. 

 Situaties waarin sprake is van een medische of sociale indicatie. Hierbij dient een verklaring van 

bijvoorbeeld een arts te worden overlegd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is. 

 Indien de leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en daarmee verlaat is in de 

terugreis, is een doktersverklaring uit het vakantieland vereist. Hieruit dienen de duur, de aard 

en de ernst van de ziekte te blijken. 

  

Andere gewichtige omstandigheden, waarbij er sprake moet zijn van een overmacht-situatie, denk 

aan: (Vul reden in) 

 bevalling van de moeder/voogdes, 

 calamiteiten, zoals brand (altijd in overleg met de directeur). 

 

 

De volgende situaties zijn géén 'andere gewichtige omstandigheden': 

 Familiebezoek in het buitenland. 

 Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding. 

 Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. 

 Een uitnodiging van familie/vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan. 

 Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte. 
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 Verlof voor een kind, omdat andere kinderen vrij zijn. 

 

 

Vakantieverlof 

Indien een van beide ouders een beroep of bedrijf heeft waardoor vakantie van minimaal 2 

aaneengesloten weken tijdens de 'gewone' schoolvakantie periodes onmogelijk is, kunnen ouders bij 

de schooldirectie vakantieverlof aanvragen. 

Om in aanmerking te komen voor dit verlof gelden de volgende regels: 

 De ouders/verzorgers moeten het verzoek richten aan de schooldirectie. 

 De ouders/verzorgers moeten aannemelijk kunnen maken dat zij in géén van de schoolvakanties 

2 weken aaneengesloten met het gezin op vakantie kunnen gaan. 

 De ouders/verzorgers moeten kunnen aantonen dat zij het merendeel van hun inkomen slechts in 

de reguliere schoolvakanties kunnen verdienen. Uit jurisprudentie is gebleken dat o.a. een 

originele verklaring van een accountant dit kan aantonen. 

 De ouders/verzorgers moeten bij hun aanvraag eventueel een werkgeversverklaring overleggen. 

  

De directeur mag een leerling slechts één maal per schooljaar vakantieverlof verlenen. 

Het vakantieverlof mag niet langer duren dan 10 aaneengesloten schooldagen. 

De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.  

 

 

LET OP: 

 Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag dient zo spoedig mogelijk bij 

de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal 8 weken van tevoren). 

 U wordt verzocht om bewijsstukken bij deze aanvraag aan te leveren. 

 U kun schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit van de directeur bij het Bevoegd Gezag van de 

school. 

School moet ongeoorloofd verzuim melden vanaf 16 uur lesuren binnen 4 aaneengesloten lesweken. 

Voor het basisonderwijs geldt dat 16 uur ongeveer overeen komt met 5 dagdelen  

 

Luxeverzuim, de officiële benaming voor vakantieverlof, wordt altijd aan de leerplichtambtenaar 

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

 

Frequent te laat komen: school meldt regelmatig te laat komen bij de leerplichtambtenaar als een 

leerling regelmatig te laat komt, ook na herhaaldelijk aanspreken van ouders door school. Mocht een 

leerling 16x of meer te laat komen in een periode van 4 weken, dan valt dit verzuim onder de wettelijke 

meldplicht. 

Frequent ziekmelden: school kan regelmatig ziekmelden van een leerling als zorg melden aan de 

leerplichtambtenaar of aan de schoolarts. Als ouders weigeren naar de schoolarts te gaan bij frequent 

ziekteverzuim dan is school verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Onder frequent 

ziekmelden wordt verstaan 4 keer of meer per schooljaar. Een melding wordt alleen gedaan als het 

ziekteverzuim niet conform het ziektebeeld is. 
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Verzuimoverzicht 

Als de school een verzuimmelding doet, moet zij ervoor zorgen dat de leerplichtambtenaar het 

verzuimoverzicht van de betreffende leerling ontvangt. In dit verzuimoverzicht is duidelijk 

aangegeven voor welk soort verzuim de melding gedaan wordt. 

 

 

Bereikbaarheid leerplichtambtenaar 

Bij de gemeente Nijmegen zijn meerdere leerplichtambtenaren werkzaam. Zij zijn bereikbaar via 

telefoonnummer 088 – 144 71 11 Tussen 08.30 - 14:00 uur  of per e-mail via leerplicht@nijmegen.nl.  

Bent u woonachtig in Groesbeek of Millingen aan de Rijn dat kunt u eveneens met de Nijmeegse 

leerplichtambtenaar contact opnemen. Woont u in Beuningen, Wijchen, Druten, Heumen, Mook en 

Middelaar of Ubbergen dan kunt u de leerplichtambtenaar telefonisch ook via 14024 bereiken. Indien 

u mailcontact wenst kunt u het beste de website van uw woongemeente raadplegen voor het e-mail 

adres. Ook voor contact met een leerplichtambtenaar buiten de regio Nijmegen verwijs ik u naar de 

website van uw woongemeente. 

- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte  

- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn  

 

 

Sponsoring  

De Muze volgt met betrekking tot sponsoring een afspraak die is gemaakt tussen organisaties in het 

onderwijs en het ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Deze afspraak luidt: “Sponsoring moet 

verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag 

geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. 

Sponsoring moet ook in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen”.  

 

 

  

mailto:leerplicht@nijmegen.nl
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8. Praktische informatie  

Schooltijden  

Groepen 1/m 4:   08.45 uur - 12.15 uur   

13.00 uur - 15.00 uur  

woensdag   08.45 uur - 12.30 uur  

 

De woensdag- en vrijdagmiddag zijn deze leerlingen vrij.  

 

Groepen 5 t/m 8:   08.45 uur - 12.15 uur 

                                               13.00 uur – 15.00 uur 

woensdag   08.45 uur - 12.30 uur  

    13.00 uur - 15.00 uur  

 

Deze kinderen zijn de woensdagmiddag vrij. 

  

Vakantierooster  

Samen met de andere scholen in Nijmegen, Arnhem en omgeving houden we ons aan de regionale 

afspraken betreffende de vakanties. 

Vakantierooster Nijmegen schooljaar 2020-2021(Regio Zuid)  

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 19 februari 2021 

Meivakantie 3 mei t/m 14 mei 2021 

2e Pinksterdag 24 mei 2021 

Zomervakantie  19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

Studiedagen:     

STUDIEDAG   DAG  DATUM 
STUDIEDAG 1  woensdag 23-09 

STUDIEDAG 2  donderdag 03-12 

STUDIEDAG 3  vrijdag 12-02 

STUDIEDAG 4  donderdag 01-04 

STUDIEDAG 5  maandag 17-05 

 
Afmelden 

Wij verwachten dat uw kind in geval van afwezigheid wordt afgemeld via Social Schools. Wanneer het 

niet anders kan, is dit ook mogelijk via 024 - 3604519 tussen 8.15 voor 8.40 uur. Eventueel verzuim 

wordt geregistreerd. Als uw kind niet wordt afgemeld, nemen wij contact op. 

  

Leerplicht en verlof  

Elk kind vanaf 5 jaar is leerplichtig. Dit betekent dat kinderen vanaf 5 jaar verplicht zijn om elke 

schooldag naar school te komen. Alleen in dringende situaties kan verlof worden gegeven. Dit geldt 
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dus niet voor vakanties of uitstapjes. Voor 4-jarigen geldt deze plicht niet. Wij verwachten bij 

afwezigheid een afmelding, ook van de 4-jarigen.  

Verlof voor een periode tot 10 dagen moet bij de directie van de school worden aangevraagd. Dit kan 

alleen schriftelijk met een verlofformulier, dat u aan de conciërge kunt vragen of digitaal via het 

formulier op de website. Verlof dat 10 dagen of langer duurt, moet worden aangevraagd bij de 

leerplichtambtenaar. (Bureau Leerplicht maandag t/m vrijdag van 9.00 - 10.00 uur, tel. 024- 3299000, 

per mail: leerplicht@nijmegen.nl ) 

 

 

Adressen 

De Muze  

Limoslaan 25 

6523 RZ Nijmegen 

Telefoon: 024- 3604519 

  

Directeur:   Dominique Janssen 

E-mail:    directie@obsdemuze.nl 

Coördinator 1-2  Ingrid Koorneef 

E-mail:    ingrid.koorneef@conexus.nu 

Coördinator 3-4 Dyonne Harhuis  

E-mail:    dyonne.harhuis@conexus.nu 

Coördinator 7-8  Marieke Rutten 

E-mail    marieke.rutten@conexus.nu  

 

 

Bestuur van de school 

Conexus  

Panovenlaan 1 

6525 DZ Nijmegen 

tel. 024- 3733960 

www.conexus.nu  

 

Inspectie van het Onderwijs     Externe vertrouwenspersoon 

info@owinsp.nl       Pieter-Jan Landsheer 

www.onderwijsinspectie.nl         NIM maatschappelijk werk 

Tel: 0800- 8051 (gratis)      NIM: 024-3232751 

Mobiel: 06-34000283 

Meldpunt vertrouwensinspecteur:    E-mail: p.landsheer@nim.nl 

0900 – 1113111      werkdagen: di/woe/do 

  

mailto:leerplicht@nijmegen.nl
mailto:ingrid.koorneef@conexus.nu
mailto:dyonne.harhuis@conexus.nu
mailto:marieke.rutten@
http://www.conexus.nu/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:p.landsheer@nim.nl
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