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                             Berenbosweg 25               Postadres: Postbus 73              
                             8071DX  Nunspeet                  8070AB Nunspeet    
                             tel. 0341-252261       
                             e-mail:     info@franciscus-nunspeet.nl     
                             website :  www.franciscus-nunspeet.nl      

 
                                            Directeur: 
                                            Mevr. W.G. Bos  
 
 
 

                                                             
 

 
Overkoepelend bestuur : 
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO Flevoland en Veluwe) 
Meentweg 14 
8224 BP  Lelystad 

 
College van Bestuur : 
Dhr. K. Oosterbaan (stichtingsdirecteur) 
Mevr. M. Huisman 

 
Postadres: 
Postbus 608 
8200 AP  Lelystad 
Tel. 0320-225040 
e-mail: secretariaat@skofv.nl 

 
 

Ook in ons schoolgebouw gevestigd:  
                                              Peutergroep “DE BOOMHUT” Kindercentrum van Prokino 
                                              Tel. 06-33341940 
                                              e-mail: deboomhut@prokino.nl  
                                              website: www.prokino.nl/nl/web/elburg/de-boomhut/home  
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Voorwoord 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt Schoolgids deel A. Hierin bieden wij u de actuele schoolinformatie voor het schooljaar 2019-2020 aan. In 
schoolgids deel A vindt u alle relevante informatie betreffende schoolse activiteiten voor komend schooljaar. Ook zijn onze 
schoolafspraken hierin opgenomen. Bovendien worden de verschillende geledingen aan u voorgesteld en is er een 
overzicht van de ouderparticipatie op onze school.  
  
Naast schoolgids deel A is er ook een schoolgids deel B. Dit deel behandelt onder andere beleid en achtergrond 
informatie, visie van de school, kwaliteitszorg en resultaten. Dit deel ligt op school ter inzage en is net als deel A ook op 
onze website te vinden. 
 
Wij wensen u een goed schooljaar toe. 
 
Team St. Franciscus. 
 
Note: Overal waar staat ‘ouder(s)’ wordt bedoeld  ‘ouder(s)/verzorger(s)’ 

 

Onze school 
 

De St. Franciscus is een katholieke Jenaplan basisschool. Wij bieden onderwijs volgens het Jenaplanprincipe. 
Onze kinderen brengen een groot deel van de dag door op school. Als Jenaplanschool realiseren wij ons dat ten volle. 
Uw kind moet zich bij ons thuis kunnen voelen en tot zijn recht kunnen komen. Ons onderwijs moet zo goed mogelijk 
aansluiten bij de interesses en de mogelijkheden van uw kind.  
Onze visie op leren is ‘Opgroeien is leren’. Dat doe je soms alleen, vaak met anderen. Leren doe je van elkaar, met elkaar. 
Leren doe je thuis, onderweg, op school; van aankleden tot koken, van een spelletje doen tot het lezen van een boek. 
Soms in vrijheid, dan weer geleid door ouders, broertjes/zusjes, groepsgenoten of de meester/juf, met aandacht en zorg 
voor een ieder en de wereld om ons heen. 
Bij ons op school doen wij dat in stamgroepen, waarin je begint als jongste, daarna middelste wordt en tenslotte oudste 
bent. Wij werken met een ritmisch weekplan, waarin gesprek, spel, werk en vieren elkaar afwisselen. Wij besteden, 
behalve aan de traditionele schoolse kennis en vaardigheden, ook veel aandacht aan sociaal- emotionele en creatieve 
vorming. 
Een katholieke school 
Het katholieke karakter maken we zichtbaar in de omgang met elkaar, onze opvoedkundige taak, ons 
godsdienstonderwijs, oriëntatie op waarden en normen, vieringen en met name in aandacht en respect voor andere 
geloofsovertuigingen en mensen uit andere culturen. 
Betrokkenheid van ouders 
Onze school vraagt ouders om actief betrokken te zijn bij het onderwijs. Ouders krijgen de ruimte om mee te denken en 
mee te doen, bijv. in de medezeggenschapsraad, de oudervereniging of een werkgroep, maar ook als stamgroepouder 
of als vaste of incidentele hulpouder. Daarnaast organiseren wij meerdere koffieochtenden en Denktankavonden waarin 
ouders worden uitgenodigd met ons mee te denken. 
Stamgroepen 
Onze school telt 9 driejarige stamgroepen. Al onze stamgroepen en ruimten hebben namen van dieren. Deze keuze staat 
in relatie tot onze naamgever St. Franciscus. Voor de onderbouwstamgroepen is gekozen voor insecten: Kukeluusjes en 
Vlinders en de Honingbijen. In de middenbouw is gekozen voor namen van vogels: Duiven, Fazanten en Mussen. En in 
de bovenbouw voor de grotere dieren; Dassen, Herten en Vossen. Alle dieren komen in onze eigen Veluwse omgeving 
voor. 
SKO Flevoland en Veluwe 
Onze school maakt sinds 1997 deel uit van de overkoepelende Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe 
(SKO Flevoland en Veluwe). Dit is een groep van 29 katholieke basisscholen in de regio Flevoland en Veluwe. De 
scholengroep wordt bestuurd door een College van Bestuur(CvB). Het CvB en de directies van de scholen kunnen 
beschikken over de expertise van een stafdienst. Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen 
en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de scholengroep. Het 
CvB heeft tevens tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en andere activiteiten te initiëren en aan 
te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van pluriform en kwalitatief hoogstaand 
onderwijsaanbod, zonder daarbij de eigenheid van de scholen aan te tasten.   
 
Uitstroom 
In 2019 hebben 18 leerlingen onze school verlaten op weg naar het Voortgezet Onderwijs. In 2018 waren dat er 29, in 
2017 waren dat 27 leerlingen en in 2016 waren dat er 42. De doorstroming naar de diverse richtingen is als volgt: 
 

 

Type onderwijs                         2015-
2016 

2016- 
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

VMBO BB/KB  23% 21% 31% 40% 
VMBO TL 22% 15% 21% 25% 
Havo                                           26% 31% 24%     25%  
(T)VWO/gymnasium 29% 33% 24% 10% 
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Ons team 

Stamgroepleid(st)ers 
Iedere stamgroep heeft een stamgroepleid(st)er. In de stamgroepen met een duopartner streven wij er naar dit in 
gelijkwaardigheid van aanwezigheid en verantwoordelijkheid te doen. De stamgroepleid(st)ers zijn aanspreekbaar vóór 
en na schooltijd voor korte mededelingen/vragen. Heeft u behoefte aan een tussentijds overleg of een gesprek, dan 
maken zij graag een persoonlijke afspraak. Natuurlijk kunt u ook hen ook per mail bereiken. Ieder personeelslid heeft een 
schoolmailadres bestaande uit: voorletter.achternaam@franciscus-nunspeet.nl. 
  
Ondersteuning 
De ondersteuning binnen onze school wordt aangestuurd door de IB-er Tom van den Berg. Hij coördineert de 
ondersteuning, heeft een drietal keren groepsbesprekingen met elke stamgroepleid(st)er, gevolgd door een 
kindbespreking en staat de stamgroepleid(st)ers met raad en daad bij. De stamgroepleid(st)er bespreekt met u, indien er 
extra ondersteuning geboden moet worden, om welke ondersteuning het gaat en wie deze ondersteuning verleent en op 
welke momenten. In de uitvoering van ondersteuning worden de Passend Onderwijsgelden ingezet. Daardoor kunnen de 
stamgroepleid(st)ers ondersteund worden door onze onderwijsassistente Cobie Mensink en JenaLABmedewerker Floor 
Hoorweg en Rianne Laarman, zij is stamgroepleidster met 1 dag ambulante tijd. Indien gewenst/nodig wordt door een 
externe partner ingezet of orthopedagoog Mariëlle Seinen die werkzaam is binnen het SKO Flevoland en Veluwe. 
Sindsdien 2014 valt onze school onder het samenwerkingsverband Zeeluwe, die de regio Noord-Veluwe beslaat. Het 
school-ondersteuningsplan is in de plaats gekomen voor de oude zorgplannen. In het school-ondersteuningsplan wordt 
gekeken naar de hulpvragen van het kind en welke begeleiding daarvoor nodig is. Door het onderwijs anders te 
organiseren, kunnen meer leerlingen naar een reguliere school. Ondersteuning van kinderen zal vooral in de groep en 
mogelijk buiten de groep plaatsvinden. Soms kunnen wij de gevraagde begeleiding niet bieden en moet worden gekeken 
naar een andere oplossing. Informatie over grenzen aan onze zorg kunt u  vinden in ons Schoolondersteuningsprofiel ( 
SOP), deze is te vinden op onze website. Voor vragen over de ondersteuning van uw kind(eren) kunt u altijd contact 
opnemen met de betreffende stamgroepleid(st)er(s). 
 
Overzicht van de stamgroepen 

bouw stamgroep stamgroepleid(st)er 

OB 
(0/1/2) 

Kukeluusjes Lotte Hoorweg ( di, woe, don,vrij) (bouwcoördinator) 
Clementia Herman ( ma.) 

 Vlinders Jorieke Hertgers (ma, di,woe)   
Cindy Cortenbach (do, vrij) 

 Honingbijen 
 

Wendy Bernaerd ( ma,di,woe, do) 
Clementia Herman ( vrij) 

MB 
(3/4/5) 

Duiven Yolanda Huisman (ma-di-vr)  
Rianne Laarman ( woe,don) 

 Fazanten Gea Bisschop (di, woe, don, vrij) 
Mariëlle Prinsen (ma)   

 Mussen Andy Vos (ma, di, woe, do, vrij)  (bouwcoördinator) 
 

 Groep 5 middag Rianne Laarman ( don.midd) 

BB 
(6/7/8) 

Dassen Marijke van Eijken (ma, do, vrij) 
Marjanne Huijzendveld (din, woe)   

 Herten Marjanne Huijzendveld ( ma, do.ocht) 
Sanna Vriend (di, woe, do.midd, vrij)  
(bouwcoördinator) 

 Vossen Emma Seegers 

 locatie overig personeel 

Uilennest Directeur, 
Interne begeleider, 
Office manager 

Winifred Bos (ma, di, woe, don)  
Tom van den Berg ( ma, en 2 wisselende dagen) 
Petra Calis ( ma, di) 

Vissenkom Onderwijsassistent, 
 

Cobie Mensink (ochtenden: di, woe,don,vrij) 
 
 

Hazenleger Centrum Jeugd en 
Gezin (CJG), 
Externe RT 

Bianca van Hall 
 
Regina van der Mark (di) 

Schaapskooi Jenalab medew. 
Ped.professional 
kind en educatie 

Floor Hoorweg  
Sigrid Loos  

peutergroep locatie pedagogisch medewerker 

Prokino De Boomhut Sofie Veersma, Riekie van Zanten, Linda v.d. Berg 

 
*In de middenbouw wordt het vakgebied Lezen in niveaugroepen aangeboden: Yolanda en Rianne geven leesinstructie 
aan leesgroep ‘start’ (over het algemeen genomen is dit groep 3), Mariëlle en Gea geven leesinstructie aan leesgroep B 
en Andy geeft leesinstructie aan leesgroep C.  
 

mailto:voorletter.achternaam@franciscus-nunspeet.nl
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Schoolafspraken 
Schooltijden 
Groep 1 t/m 4 
Maandag  8.30 – 12.00 uur  13.00 – 15.00 uur 
Dinsdag  8.30 – 12.00 uur  13.00 – 15.00 uur 
Woensdag 8.30 – 12.30 uur  
Donderdag 8.30 – 12.00 uur 
Vrijdag  8.30 – 12.00 uur  13.00 – 15.00 uur 
 

Groep 5 t/m 8 
Maandag  8.30 – 12.00 uur  13.00 – 15.00 uur 
Dinsdag  8.30 – 12.00 uur  13.00 – 15.00 uur 
Woensdag 8.30 – 12.30 uur  
Donderdag  8.30 – 12.00 uur  13.00 – 15.00 uur 
Vrijdag  8.30 – 12.00 uur  13.00 – 15.00 uur 
 
 

Ziekteverzuim: U wordt verzocht ziekteverzuim te melden tussen 8:00 uur en 8:30 uur, tel: 0341-252261. 
 

Ingangen en toezicht plein: De OB-groepen (Kukeluusjes, Vlinders, de Honingbijen en de peutergroep (De Boomhut) 
gebruiken de ingangsdeur bij de kleuterlokalen. Als de kinderen van de onderbouw naar huis gaan, gaan zij samen met 
hun stamgroepleidster naar het gekleurde vak op het plein (rood: Kukeluusjes; geel: Vlinders; Groen: Honingbijen blauw: 
BSO). Uit dit vak mag u dan uw kind(eren) ophalen. Op deze manier kan de stamgroepleid(st)er zien of elk kind opgehaald 
wordt. De MB-groepen 3/4/5 (Duiven, Fazanten en Mussen) gebruiken de deur bij de MB-, BB-fietsenstalling. De BB-
groepen 6/7/8 (Dassen, Herten en Vossen) gebruiken de hoofdingang. 
Een kwartier voor schooltijd zijn de kinderen welkom op het plein en is er toezicht. ’s Ochtends, zeven minuten voor de 
lesaanvang, gaat de bel en mogen de kinderen naar binnen. Wilt u er a.u.b. op letten dat uw kind(eren) op tijd in de groep 
zijn, zodat de lessen tijdig gestart kunnen worden. Na de middagpauze mogen de kinderen, die naar huis zijn geweest, 
vanaf 12:45 uur weer op het schoolplein i.v.m. het overzicht op de TSO-kinderen (dus niet te vroeg van huis a.u.b.) en 
gaat de bel om 12:55 uur. Na schooltijd gaan de kinderen naar huis en sluiten wij de hekken en de voetbalkooi rond 16:00 
uur. 
 

Ophalen: Komt u uw kind(eren) ophalen, wilt u dan rekening houden met de lessen? Als kinderen op het voorplein spelen, 
is het prettig als u nog even niet het plein op komt. Wacht u bij de middenbouwingang? Wilt u er dan op letten dat u 
voldoende afstand neemt van de lokalen. Het is vast niet uw bedoeling dat wij uw gesprekken door de openstaande ramen 
kunnen volgen. En tot slot: niet alle kinderen zijn even gecharmeerd van (alle) honden, daarom een verzoek om alleen 
aangelijnd met uw hond op het plein te komen en niet in de school. 
 

Sluiting deuren: De OB-ingang en de MB-ingang worden ongeveer 10 minuten na aanvang en einde van de schooltijd 
i.v.m. de veiligheid gesloten. U kunt dan alleen nog gebruik maken van de hoofdingang, bij de directie. Wilt u hieraan ook 
denken wanneer u onder schooltijd de school verlaat. Als u namelijk een deur van binnenuit van het slot draait, blijft die 
deur van buitenaf open. 
 

Verlofaanvragen: Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Voor het aanvragen van verlof buiten de 
schoolvakanties zijn zeer beperkte mogelijkheden, waaronder ‘gewichtige omstandigheden’. Het aanvraagformulier voor 
verlof kunt u vinden in de hangmap bij de hoofdingang. De school heeft meldingsplicht bij de leerplichtambtenaar en wordt 
hierop gecontroleerd.  
 

Verkeer en Parkeren: Met onze overburen, de Dr, Van Stuijvenbergschool, hebben wij afgesproken de Westerlaan tot 
kruising Berenbosweg rond de haal- en brengtijden als éénrichtingsweg te zien en alléén in te rijden vanaf de 
Harderwijkerweg, om opstoppingen zoveel mogelijk te voorkomen.  
Wij willen u er op attent maken dat het fijn is als u tijdens het ophalen en wegbrengen van de kinderen rekening houdt 
met de buurtbewoners. Zij willen graag te allen tijde gebruik kunnen maken van hun oprit. Wilt u die dus vrijhouden. Ook 
dient u niet met ronkende motor half op de stoep te staan, maar dat spreekt voor zich. Helaas is het zo, hoe later u bij 
school aankomt, des te verder weg u waarschijnlijk moet parkeren. Houd daar dus rekening mee in uw planning.  
Sinds schooljaar 2018-2019 werken wij met parkeerwachters van beide scholen. Dit is om u alert te maken op de 
geldende afspraken, opdat er geen onveilige situaties in het verkeer ontstaan.Bij regen kunt u schuilen in de 
openstaande garage op ons schoolplein. Wat betreft onze buren ‘de Koninkrijkszaal’: 

- Op woensdag moeten de parkeerhavens voor het gebouw Koninkrijkszaal om 8.45 uur vrij zijn. 
- Gelieve geen sigarettenpeuken achter te laten bij de hoofdingang van de Koninkrijkszaal. 
- Teamleden hebben toestemming om gebruik te maken van het parkeerterrein achter de Koninkrijkszaal. Hierdoor 

is er meer parkeerruimte voor de school. Deze doorgang naar het parkeerterrein is echt alléén voor het team. 
Wilt u als ouder/verzorger daar s.v.p. geen gebruik van maken en de oprit vrijhouden! Dank voor uw medewerking. 

Woont u in de buurt? Kom dan op de fiets of lopend naar school. Maar ook voor de ouders en kinderen op de fiets gelden 
afspraken. Wilt u s.v.p. niet op de stoep fietsen en erop letten dat bij het verlaten van de school de hekken vrij zijn, zodat 
de kinderen gemakkelijk het schoolplein af kunnen. 
Ons vriendelijk verzoek: rijd en parkeer waar het hoort en geef het goede voorbeeld! 
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Tussenschoolse Opvang (TSO) 
 
Wij bieden de kinderen de gelegenheid om tussen de middag over te blijven, de TSO (Tussen Schoolse Opvang). Deze 
opvang wordt gerealiseerd door een samenwerking met de vrijwilligers, de TSO-medewerkers, die hiervoor een 
vrijwilligersvergoeding krijgen. Wij hanteren de volgende richtlijnen: 
 

▪ De TSO-medewerkers zijn geschoold en zijn in het bezit zijn van een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
▪ Penningmeester Hilde Goedegebuure, ouder van Dana, verzorgt de administratieve en financiële afhandeling 
▪ De TSO-medewerkers ontvangen een vrijwilligersvergoeding  
▪ Er zijn twee TSO-coördinatoren: Linda Nieuwenhuizen en Miriam Bouw. 
▪ De directie is eindverantwoordelijk. Heeft u een klacht over de TSO, meld dat dan bij de directie. 

 
Voor het vast overblijven is uw bijdrage € 30,00 per dag per kind voor het gehele schooljaar. Mocht(en) uw kind(eren) 
later instromen, dan wordt het bedrag naar rato aangepast (d.w.z. € 3,00 per maand, bij 1 dag in de week).  
 

Voor het incidenteel overblijven werken we met een TSO-strippenkaart. Deze kaart kost € 15,00 voor 10 strippen of  
€ 7.50 voor 5 strippen. Deze kaart kunt u aanschaffen bij Petra Calis in het Uilennest. De strippenkaart blijft in de 
stamgroep van uw kind, dus u dient voor elk kind een eigen strippenkaart aan te schaffen. Deze strippenkaarten blijven 
onbeperkt houdbaar, eventuele tussentijdse tariefwijzigingen zullen wel aan u in rekening worden gebracht. 
 

Door middel van het TSO-formulier dat aan het begin van het schooljaar uitgedeeld wordt, kunt u uw kind(eren) aanmelden 
voor het vast overblijven. Mocht u in de loop van het jaar behoefte hebben aan TSO-opvang, dan kunt u het formulier 
ophalen bij Petra Calis, Uilennest. Mocht u belangstelling hebben om u aan te melden als TSO-hulp dan kunt u contact 
opnemen met Linda Nieuwenhuizen. 
TSO bankrekening nmr        IBAN: NL 76 ABNA 055 21 25 229  t.n.v. TSO St. Franciscus          
                                               € 30,00 per dag per schooljaar (alleen indien u  kind(eren) heeft opgegeven)   

 graag betalen voor 1 oktober 
 

BSO de Schaapskooi 
Vanaf 1 september 2019 starten wij met een BSO ( buitenschoolse opvang) . Dat zal eerst alleen op de maandag zijn. 
Mocht u interesse hebben in andere dagdelen of voorschoolse opvang, dan adviseren wij u dit kenbaar te maken bij 
Sigrid Loos ( leidster van de BSO) en bij Prokino (www.prokino.nl). Bij genoeg aanmeldingen zal er dan weer een 
dagdeel BSO aangeboden kunnen worden. De naam van de BSO is: BSO de Schaapskooi.  

 

Aanmeldingen 
Toelatingsbeleid St. Franciscus 
Ouders kunnen hun kind op elk moment van het jaar bij onze school aanmelden. Voor een oriënterend gesprek en/of 
oriënterende rondleiding door de school kunt u een afspraak met de directie maken. Vervolgens kunt u de leerling 
aanmelden door het invullen van het aanmeldingsformulier, deze is ook te downloaden van onze website. Door 
ondertekening van dit formulier verklaart u eens te zijn met de inhoud van de schoolgids. Het maximum leerlingenaantal 
per leerjaar is 27 leerlingen. Bij de inschrijving van leerlingen wordt gewerkt op volgorde van binnenkomst. 
Broertjes/zusjes van onze leerlingen hebben voorrang. Een inschrijving is pas van kracht als de inschrijving schriftelijk 
door de school is bevestigd. Zo nodig werken wij met het principe van een wachtlijst op volgorde van datum van 
aanmelding. 
  
Zien & beleven? 
Heeft u in uw kennissenkring mensen die meer zouden willen weten over onze school, laat hen dan contact opnemen 
met de directie. Bovenal laten wij u graag persoonlijk onze school zien en beleven. Het is daarom altijd mogelijk een 
afspraak te maken voor een vrijblijvend  gesprek en/of een rondleiding. U kunt contact opnemen met directeur Winifred 
Bos via tel. 0341-252261 of via mail directie@franciscus-nunpseet.nl. 
Naast het zien & beleven willen wij u ook graag informatie geven over de principes en kenmerken van het Jenaplan 
onderwijs tijdens een informatieavond/middag. Deze avonden is bedoeld voor alle nieuwe ouders in de school en alle 
mensen die meer willen weten over ons Jenaplanonderwijs. U kunt zich voor een avond aanmelden bij directeur 
Winifred Bos. De informatieavonden zijn op 11 november 2019 en 13 mei 2020 ( aanvang 19.30 uur) en op de middag 
op woensdag 5 maart 2020 ( 14.00-15.00 uur, oppas aanwezig, vooraf opgave is noodzakelijk) 
 
Begin als peuter in onze peutergroep De Boomhut!  
Peutergroep De Boomhut van Prokino, is een erkende VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) peuterspeelzaal. 
De Boomhut biedt peuters de mogelijkheid tot zelfontplooiing en is de plek waar zij onder deskundige begeleiding kunnen 
ontdekken, leren en spelen met leeftijdsgenoten. Binnen de muren van onze school willen wij peuters een gevoel van 
warmte, veiligheid en geborgenheid laten ervaren als basis voor ontwikkeling van zelfvertrouwen. De Boomhut is elke 
ochtend open van 08:30 tot 12:00 uur. Uw peuter kan bij  De Boomhut terecht vanaf 2 jaar. Vanaf 4 jaar bestaat de 
mogelijkheid om na de peutergroep op een voor uw kind prettige manier door te stromen naar de kleutergroep van de 
Franciscusschool. Voor meer informatie over onze peutergroep en opgave van uw kind(-eren) kunt u contact opnemen 
met Prokino: www.prokino.nl. De Boomhut is te bereiken op telefoonnummer 06-33341940 en mailadres 

deboomhut@prokino.nl.   
 
 

http://www.prokino.nl/
mailto:directie@franciscus-nunpseet.nl
mailto:deboomhut@prokino.nl
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Gymtijden: 
 

De onderbouw gymt in de speelzaal van school. Het verzoek is om de gymtas op maandag mee te nemen naar school 
en op vrijdag weer mee te nemen naar huis voor de was. Gedurende de week wordt op wisselende momenten gebruik 
gemaakt voor spel en beweging van de speelzaal, waarbij de kinderen o.a. hun gymschoenen nodig hebben. 
De midden- en bovenbouw gymmen in sporthal de Feithenhof. Zij lopen naar de sporthal. Hier geldt graag de gymtas 
alleen meegeven op de dagen dat er gegymd wordt.  
De middenbouw gymt op de maandagochtend en vrijdagmiddag. 
De bovenbouw gymt op maandochtend en vrijdagochtend. 
     

 
Niveautijden MB 

In de middenbouw zitten de kinderen een deel van de dag in niveaugroepen bij elkaar. Er wordt dan leesonderwijs 
aangeboden. De MB-leesgroepindeling wordt aangepast aan de leesvorderingen van uw kind en die indeling kan dus 
lopende het schooljaar veranderen. Bij het lezen hanteren wij de groepen A, B en C. 
Niveautijden: 
Maandag 13.00 - 13.35 uur 
Dinsdag t/m donderdag 8.40 -9.15 uur 
Leiders en lokaal leesgroepen: 
Leesgroep A (start) - Yolanda/Rianne, Lokaal van de Duiven 
Leesgroep B - Gea/Mariëlle, Lokaal van de Fazanten 
Leesgroep C - Andy, Lokaal van de Mussen 
 
 

 
Gynzy oefensoftware 

Sinds dit schooljaar werken wij met de digitale oefen- en verwerkingssoftware van Gynzy kids. Binnen ons reken- en 
taalonderwijs passen wij diverse verwerkingsvormen toe, waaronder de oefeningen van Gynzy. Er kan ook thuis worden 
geoefend in de Gynzy werelden (basisvaardigheden), Gynzy huiswerkopdrachten (deze worden indien nodig door de 
stamgroepleider klaargezet) en Gynzy spelletjes. De inlognaam en inlogcode hebben de kinderen op school ontvangen 
en die kunnen zij eenvoudig onthouden en ook thuis gebruiken. Wanneer een stamgroepleider het noodzakelijk acht dat 
uw kind thuis aan de slag gaat met de oefensoftware van Gynzy zal dit aan u gemeld worden. 
 
 

 
Keuzemiddag 

In de BB staan in de ochtenden vooral instructies en verwerkingen op het programma. In de middag zullen de kinderen 
vooral bezig zijn met wereldoriëntatie, lezen en wisselende blokken van onderzoek doen en keuzecursussen. Een 
keuzecursus moet worden gezien in de breedste zin van het woord en is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met 
diverse beroepenvelden/vakgebieden. U kunt denken aan creatieve (drama, tekenen, handvaardigheid, handwerk e.d.) 
sportieve, culinaire, technische en muzikale workshops. Het is de bedoeling dat er voor kinderen voldoende 
keuzemogelijkheden worden aangeboden en wij doen daarom een beroep op u. Er zijn 3 blokken van 5 weken, startend 
op 31oktober 2019, 21 januari 2020 en 28 mei 2020. De keuzemiddagen worden óf op de donderdagmiddag ( blok 1 en 
3) óf op de dinsdagmiddag ( blok 2) aangeboden. Zonder uw hulp is het keuzeaanbod voor de kinderen te beperkt. 
Daarom: bent u (of een familielid/bekende) in de gelegenheid ons te helpen met het aanbieden van een korte creatieve, 
sportieve, technische of muzikale cursus aan een klein groepje kinderen, dan kunt u zich aanmelden bij een van de BB-
stamgroepleidsters. Het laatste blok wordt aangeboden aan de groepen 5 t/m 7, groep 8 oefent dan voor de musical. 
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Vakanties en studiedagen team  2019-2020 
 

  eerste  dag laatste dag 
 Studiedagen/vrije dagen 

Herfstvakantie 21-10-2019 25-10-2019 
 Dinsdag 1 oktober 2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 3-01-2020 
 Woensdag 16 oktober (alleen de OB !!) 

  Voorjaarsvakantie 24-02-2020 28-02-2020 
 Woensdag 6 november 2019 

Goede Vrijdag  10-04-2020   
 Donderdag 6 februari 2020 

Pasen 13-04-2020   
 Maandag 2 maart 2020 

Meivakantie  27-04-2020 8-05-2020 
 Vrijdag 29 mei 2020 

Hemelvaart 21-05-2020 22-05-2020 
 Dinsdag 2 juni 

Pinksteren 1-06-2020   
 Vrijdag 12 juni 

Zomervakantie  20-07-2020 28-08-2020 
  

   
 Vrijdag 20 dec vanaf 12.00 uur vrij 

   
 Vrijdag 17 juli 12.00 uur vrij 

   

 

i.v.m. Nacht van 8: 
groep 8 vrijdag 10 juli vrij en 

groep 6,7  vrijdagmiddag 10 juli vrij 

 
Oudercontactmomenten 

Ouders van kinderen die nieuw op school of in een bouw komen, worden persoonlijk uitgenodigd voor een intake-
/startgesprek. Wij willen dan graag met u bespreken wat wij zien, wat wij eventueel als aandachtspunten hebben 
meegekregen van de vorige stamgroepleid(st)er, school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en wat voor wensen en/of 
vragen er bij u leven. Bovendien is het een goede manier om met elkaar kennis te maken. Tijdens het schooljaar starten 
we met een startgesprek( groep 3 en 6) en zijn er een drietal ouderspreekmiddagen/-avonden gepland, waarop wij 
met u de vorderingen van uw kind bespreken. Dit  is vanaf groep 3 één keer een gesprek alleen met ouders en twee 
keer een gesprek met ouders en kind, een zgn. driegesprek. In groep 1 zijn er 3 gesprekken met alleen ouders en in 
groep 2 zijn er 2 gesprekken met alleen ouders en is er één driegesprek. Bij het driegesprek is uw kind tevens 
gesprekspartner. In april is er in de BB ook nog een voortgangsgesprek alleen met het kind. U kunt met uw 
gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op het ouderportaal van Parnassys. Op dit portaal vindt u de NAW-gegevens 
van de kinderen uit de groep alsook de leerling-volgsysteem gegevens van uw kind. 
 
 

Overzicht ouderavonden & contactmomenten: 
17 september 2019 Informatie- en kennismakingsavond BB, MB, info VO groep 8 , 19.30 uur 
18 september 2019  Informatiemiddag OB 13.30 uur ( oppas aanwezig!) 
23 t/m 26 september 2019  Startgesprekken: driegesprek gr.3 ouders/kind, gr.6 ouders/kind,   
                                               en oudergesprekken nieuwe leerlingen 
7   t/m 18 oktober 2019                        10 minuten gesprekken (ouders) 
10 t/m 14 februari 2020                        Adviesgesprekken groep 8 
9   t/m 20 maart 2020                Driegesprekken (ouders/kind) 
22 juni t/m 3 juli 2020   Driegesprekken (ouders/kind) 
 
Er zijn 2 Jenaplan informatieavonden voor nieuwe ouders, bezoekers op 11 november 2019 en19 mei 2020, 19.30 
uur.  Er is een Jenaplan informatiemiddag voor nieuwe ouders, bezoekers op 4 maart is van 14.00 – 15.00 uur (oppas 
aanwezig, opgave noodzakelijk) 
 
Op de volgende dagen zijn er koffieochtenden ( 8.30 – 9.15 uur) : 
2019: 2 september, 3 oktober, 13 november, 18 december   
2020: 8 januari, 5 februari, 19 maart, 15 april, 8 juni. 
 
Ook zijn er meerdere Denktankavonden waarvan de datum en de onderwerpen later in dit schooljaar bekend gemaakt 
zullen worden. Tijdens de Denktankavonden wordt er met een oudergroep uit alle geledingen van de school van 
gedachten gewisseld over uiteenlopende actuele thema’s. U bent als ouder van harte welkom om vrijblijvend aan te 
sluiten bij de Denktank. U kunt zich daarvoor melden bij de directeur. Ook is er maandelijks een koffie ochtend, waarbij 
uiteenlopende thema’s besproken worden. Bij de directie kunt u terecht met uw vragen, wensen en/of problemen. 
 
Wij heten u allen graag welkom tijdens deze contactmomenten. 
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Overzicht weekopeningen en weeksluitingen 
 

De vieringen starten op maandag meestal rond 8.40 uur en op de vrijdag meestal rond 14.20 uur en duren 20 tot 25 
minuten. Mocht u een viering willen bijwonen, wilt u dan op tijd aanwezig zijn? Om de doorgang van de vieringen niet te 
veel te verstoren, hebben wij met de kinderen afgesproken dat wij niet na elk optreden/stukje applaudisseren, maar alleen 
aan het eind van de viering. Het zou fijn zijn als ook u daaraan wilt meewerken. En nog een vriendelijk verzoek, graag 
kleinere broertjes en zusjes, indien mogelijk, thuislaten. Voor hen is een dergelijke viering vaak nog te lang en werkt hun 
aanwezigheid storend op de kinderen. Nieuw zijn de sponsmiddagen: wij nodigen iedereen uit mee te helpen met de 
klas/school schoon te maken. 
 

DATUM WEEKOPENING DATUM WEEKSLUITING 

2019    

  20 september Allen, Schoolontmoetingsweken 

  4 oktober St. Franciscusdag 

  11 oktober  Allen, Kinderboekenweek 

30 september Fazanten 18 oktober Sponsmiddag (schoonmaak 14.00-
15.00uur) 

 HERFSTVAKANTIE   

  1 november Op bezoek bij……… 

11 november Vossen 8 november Sint Maarten ( bouw) 

25 november Herten 15 november Allen, afsluiting Techniek 

  22 november Vlinders, Duiven 

  29 november Honingbijen, Dassen 

  20 december Sponsochtend  

 KERSTVAKANTIE 
 

  

2020    

13 januari Kukeluusjes 17 januari Fazanten, Herten 

3 februari Duiven 24 januari Vlinders, Mussen 

10 februari Dassen 31 januari Vossen, Kukeluusjes 

  21 feb  Allen, Carnaval  

 VOORJAARSVAKANTIE   

16 maart Vlinders 13 maart Op bezoek bij…. 

23 maart Mussen 20 maart Vossen, Kukeluusjes 

30 maart Herten 27 mrt  Dassen, Fazanten 

6 april Honingbijen 3 apr  Allen, Afsluiting Lentekriebels 

20 april Vossen 17 april Sponsmiddag (schoonmaak 14.00-
15.00 uur) 

15 juni Dassen 5 juni Herten, Duiven 

13 juli  Slotweek ALLEN 19 juni Honingbijen, Mussen 

  26 juni Sponsmiddag (schoonmaak 14.00-
15.00 uur) 

 
 

Nieuwe groepen wenmiddag maandagmiddag 6 juli 
 

13.00-15.00 uur 

Nieuwe groepen wenochtend donderdagochtend 9 juli 
 

08.30-10.15 uur 
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Medezeggenschapsraad  

 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan, waarin gekozen afgevaardigden van het onderwijsteam en 
ouders zitting hebben voor een periode van 3 jaar. Deze raad vormt een belangrijke sparringpartner voor de directie en 
kan onder andere invloed uitoefenen op het beleid dat de directie voor de school wil maken. Deze invloed bestaat uit een 
advies- en een instemmingsrecht. De MR houdt zich vooral bezig met de taakgebieden: onderwijs, materiële zaken, 
organisatie, identiteit, personeel en financiën. Periodiek vergadert de MR over deze en andere onderwerpen betreffende 
de school. De MR-vergaderingen worden gedeeltelijk bijgewoond door de directeur, als adviserend lid. De MR informeert 
ouders driemaal per jaar via de MR-praat. De bijeenkomsten van de MR zijn allen openbaar: de voorzitter kan echter een 
deel van de vergadering besloten voortzetten. 
De MR werkt volgens het “Reglement MR SKOFV” van de overkoepelende Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland 
en Veluwe, waar onze school onderdeel van is. Er wordt vergaderd op school vanaf 19.30 uur. Indien nodig worden er 
nog een aantal werkavonden ingepland voor de MR-leden. 
 
MR :                                         e-mail : FRA.MR@franciscus-nunspeet.nl   
Alise van Boven   moeder van Ella (Kukeluusjes) en Suze (Duiven) 
Nicole Bruitzman   moeder van Julius (Kukeluusjes) en Joris (Fazanten) 
Elvira Könst                        moeder van Joy, Wessel en Timo (Dassen) 
Gea Bisschop    stamgroepleidster Fazanten 
Clementia Herman   stamgroepleidster Honingbijen en Kukeluusjes 
Yolanda Huisman   stamgroepleidster de Duiven   

  
Ouderparticipatie / Stamgroepouders 

 

Op een Jenaplanschool is ouderhulp onmisbaar. Ouders zijn op vele manieren betrokken bij onze school. De 
mogelijkheden zijn divers in tijdsbesteding, vaardigheden en interesses. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een 
inventarisatielijst. Geeft u zich vooral op, ook als u maar incidenteel iets kunt doen. Alle hulp is welkom. 
Stamgroepouders 
Op onze school heeft iedere stamgroep een of meerdere stamgroepouders. De stamgroepouder is een soort rechterhand 
van de stamgroepleid(st)er. Deze functie betekent de concretisering van ouderparticipatie, die ook gericht is op het 
mogelijk maken van activiteiten, waaraan de stamgroepleid(st)er onvoldoende toekomt. Allerlei werkzaamheden die niet 
direct met het lesgeven te maken hebben, kunnen door de stamgroepouder in samenwerking met andere ouders worden 
gedaan. De stamgroepouder vervult daarbij een coördinerende functie. De stamgroepouder vervult ook een 
coördinerende rol in het begeleiden en wegwijs maken van nieuwe ouders in de stamgroep, zodat ook nieuwe ouders 
zich snel thuis zullen voelen op onze school. 
 
Stamgroepouders: 
Kukeluusjes  April Klazema &                                   moeder van Madeleine 
   Wendy Stefels                 moeder van Lux    
Vlinders   Patrick Lunenborg  
                                              en Maaike  Stefels   vader en moeder van Stef 
Honingbijen   Chantal Dekkers                     moeder van Chayenne 

Sabine Kroesemeijer              moeder van Annabelle 
Duiven                 Andrea Knevel                 moeder van Nina 
Fazanten   Ytje Anna Bijlsma                   moeder van Anna Rinske 
Mussen   Sharon Dushka                  moeder van Tim  
Dassen   Philomeen Roelofs                  moeder van Anaï 
Herten   Jolanda de Vrieze                   moeder van Lotte 
Vossen   Belinda Brunekreef  moeder van Leilani 
   & Margreet Bouw   moeder van Lisanne 
Boomhut                               Julliet Apperlo   moeder van Marinus  
 

Jenapraat, Parro, Facebook, Fotoalbum  
 

Jenapraat: In deze nieuwsbrief staat informatie met betrekking kwaliteitszorg en schoolontwikkeling De Jenapraat komt 
ongeveer 5x per jaar uit en wordt verzonden via Parro. U treft de Jenapraat ook aan op onze website. Op de website 
vindt u naast inhoudelijke informatie over onze school ook de link naar onze Facebookpagina. (U hoeft hiervoor zelf geen 
facebookaccount te hebben.) Op de website kunt u ook doorklikken naar ons fotoalbum. Hierin plaatsen wij foto’s van 
bepaalde vieringen/evenementen. Dit album is afgeschermd door een wachtwoord, deze wordt elk jaar gedeeld via Parro. 
Wij gebruiken het digitaal communicatieplatform Parro voor het versturen van nieuwsbrieven en het doorgeven van 
mededelingen vanuit de stamgroep. Daarnaast wordt u via Parro uitgenodigd voor de gesprekken, zoals 10-
minutengesprekken en driegesprekken. Hierbij dient u zichzelf via de Parro agenda in te schrijven.  
 

 

mailto:FRA.MR@franciscus-nunspeet.nl
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Oudervereniging  

 
Alle ouders/verzorgers van kinderen, die onze school bezoeken zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur 
van de oudervereniging (OV) bestaat uit max. 11 leden. Zij vergaderen ongeveer zes keer per schooljaar. Deze 
vergaderingen zijn openbaar en worden ook bijgewoond door een directie- of teamlid. De oudervereniging ondersteunt 
het team bij het organiseren van diverse activiteiten. Hiervoor worden werkgroepen gevormd, bestaande uit OV-leden, 
ouders en directie-/teamleden. Informatie over de werkgroepen treft u op de prikborden bij de ingangen aan. 
Aan het eind van het schooljaar is er een algemene ledenvergadering voor alle ouders. Tijdens deze vergadering worden 
o.a. de nieuwe leden van de ouderraad gekozen. De zittingsperiode is 3 jaar en men kan eenmalig voor nog een periode 
van 3 jaar worden herkozen. Gedurende het schooljaar informeert de oudervereniging de ouders 2 x per jaar via de OV-
praat.  
 

OV:                           e-mail:  ovfranciscusnunspeet@gmail.com 
Hilde Goedegebuure (penn) moeder van Dana Vierhout (Vossen) 
Mirjam Bouw   moeder van Jaimy (Vossen), Amber en Levi    
Jennefer Vierhout                 moeder van Kaj  (Vossen) 
Miranda Huiskamp                moeder van Feline (Herten) en Isabel (Fazanten) 
Ellemieke Hulshof  moeder van Kiet (Vossen) 
Rianne Franken  moeder van Romy (Mussen) 
Miranda Korenberg moeder van Norah (Mussen) 
 

(Er zijn nog 3 vacatures vacant. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met Hilde Goedegebuure) 
 

Ouderbijdrage  
 

Wij kennen op school een ouderbijdrage. Het innen van de ouderbijdrage wordt door de Oudervereniging verzorgd. De 
ouderbijdrage is wettelijk een vrijwillige bijdrage. Een school kan een kind nooit uitsluiten van het standaard 
onderwijsprogramma. De OV betaalt bijvoorbeeld de presentjes voor het Sinterklaasfeest, de Kerstvieringen, deelname 
schoolsporttoernooien en overige bijzondere vieringen en projecten, maar ook de bijdragen aan klassencadeautjes, lief 
en leed e.d. worden uit deze ouderbijdrage betaald. De school krijgt vanuit de rijksbijdrage hiervoor geen extra financiën. 
De ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar min. € 25,00 per kind. Ook is het mogelijk om dit bedrag met een schenking aan 
te vullen tot max. €95,00. 
 
 

De kosten die gemaakt worden voor de schoolontmoetingsweken (onderbouw en middenbouw) en voor het 
schoolontmoetingskamp (bovenbouw) worden  vastgesteld aan de hand van de geplande activiteiten en worden per bouw 
apart in rekening gebracht. Voor een onderbouw is dat  € 10,00 per kind, voor een middenbouw is dat € 30,00 per kind 
en voor een bovenbouw is dat € 90,00 per kind. Omdat de kamplocatie ver van tevoren geboekt moet worden, worden 
hiervoor kosten gemaakt, waarvan geen restitutie kan plaatsvinden bij annulering bijv. als gevolg van ziekte.  
In de loop van het schooljaar ontvangt u van de Oudervereniging een brief met daarin een verzoek tot betaling van 
beide bedragen. 

 
Wij zijn ons ervan bewust dat het vervelend is om de verschillende bedragen naar verschillende rekeningen over te 
maken. Wij hebben daarom het systeem zo aangepast dat u éénmalig het totale bedrag kunt overmaken. 
 
De extra gelden die binnenkomen, worden uiteraard besteed aan activiteiten en/of (spel)materialen die ten goede 
komen aan de kinderen. Op de jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) van de Oudervereniging vindt een 
verantwoording van de gelden plaats. 
 
Bij aanvang van het schooljaar geven wij u de specifieke informatie over de verschillende bedragen per bouw en vragen 
wij u het totaal bedrag over te maken op  
rekeningnummer NL78 ABNA 0496 0062 31  
t.n.v. RK Ouderraad  
liefst vóór 1 november. Graag onder vermelding van VOB/SOW en de voornaam, achternaam en stamgroep van uw 
kind(eren).  
 
NB: Minimum regelingen 
De gemeente Nunspeet heeft regelingen voor mensen met een laag inkomen. Klik op de button “Minimaregelingen” op 
de homepage van  www.nunspeet.nl    
Zie ook de volgende websites voor financiële ondersteuning:: 
Wil je kind sporten?     Ga naar:  https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/ 
Wil je kind meedoen aan culturele activiteiten?   Ga naar:  https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/ 

Wil je kind zijn of haar verjaardag vieren?   Ga naar:  https://www.stichtingjarigejob.nl/contact/ 
Heb je een andere vraag mbt een voorziening voor je kind?  Ga naar:  https://www.kinderhulp.nl/aanvraag/ 

 

 

mailto:ovfranciscusnunspeet@gmail.com
http://www.nunspeet.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
https://www.stichtingjarigejob.nl/contact/
https://www.kinderhulp.nl/aanvraag/
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De 12 kernkwaliteiten en 7 essenties van het Jenaplanonderwijs 
 

Alle Jenaplanscholen moeten, als zij een erkende Jenaplanschool willen zijn en zich willen onderscheiden van andere 
scholen, de 12 kernkwaliteiten erkennen, onderschrijven en in de praktijk vormgeven. Wij hebben dat gedaan en daarom 
prijkt ook op onze muur het bord van erkende Jenaplanschool. De kernkwaliteiten luiden als volgt: 

Relatie van het kind met zichzelf 
▪ Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen benoemen en inzetten, zodanig dat zij zich competent kunnen voelen. 
▪ Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig 

hebben en hoe zij een plan moeten maken. 
▪ Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling. 
▪ Kinderen leren reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek  gaan. 

Relatie van het kind met de ander en het andere 
▪ Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep. 
▪ Kinderen leren samen werken, hulp geven en ontvangen en daarover  reflecteren. 
▪ Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen en mee beslissen over het harmonieus samenleven in de 

stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren. 
Relatie van het kind met de wereld 

▪ Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties. 
▪ Kinderen leren zorg dragen voor de omgeving. 
▪ Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen. 
▪ Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch (dag)plan. 
▪ Kinderen leren initiatieven nemen vanuit hun eigen interesses en vragen. 

 
Sinds 2014 werken Jenaplanscholen ook volgens de 7 essenties zoals hieronder beschreven. Deze zijn op zich niet 
nieuw, maar geven kort en bondig weer wat wij kinderen willen leren en mee willen geven in het leven. 

 
 

Kanjerschool 
Op onze school werken wij volgens de Kanjermethode om te zorgen voor een veilig klimaat, waarin kinderen respectvol 
met elkaar leren omgaan. Naast de verhalen, die er in de klas worden voorgelezen, is er ook altijd tijd voor een aantal 
Kanjerspelletjes. Bij de uitvoering van de Kanjerspelletjes is het vooral van belang dat kinderen leren rekening te houden 
met elkaar en zelf verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken. In alle schoolse spel- en werkvormen, maar ook tijdens 
andere activiteiten en de TSO hanteren wij ons Kanjerprotocol. 
 

Wij vertrouwen elkaar, wij helpen elkaar, wij werken samen, wij hebben plezier en wij doen mee. 
 

 
 Protocol hoofdluiscontrole 

 
Controle thuis en op school 
De school vrijhouden van hoofdluis is een zaak en verantwoordelijkheid van ouders en school samen. Het periodiek 
controleren van de kinderen en de stamgroepleid(st)er op hoofdluizen/neten is onderdeel van het schoolbeleid. De 
werkgroep hoofdluiscontrole voert de controles, meestal op de 1e woensdagmorgen na een schoolvakantie, uit. De data 
kunt u vinden op de jaarkalender.  
Dat alleen is zeker niet voldoende, daarom moet thuis ook met regelmaat en veelvuldig gecontroleerd worden. Als er thuis 
hoofdluis of -neten worden geconstateerd, ook in het weekend, dient dit de eerstvolgende schooldag aan de 
stamgroepleid(st)er gemeld te worden. Als er tijdens de controle op school hoofdluis/neten worden geconstateerd bij uw 
kind(eren), dan wordt u direct gebeld. Het is een verplichte verantwoordelijkheid van de ouders dat kinderen die een 
hoofdluisbehandeling nodig hebben, deze ook ondergaan. Bovendien wordt na iedere (her)controle bericht gedaan van 
de bevindingen. Waar nodig, wordt na 2 weken een hercontrole uitgevoerd. 
 
 
Behandeling  
Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak. Als er nog luizen of nog niet 
uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis besmettelijk. De behandeling bestaat uit bestrijden én 
herbesmetting voorkomen.  
Aanpak: Kammen met een fijntandige kam zoals een luizenkam is de beste aanpak. Kam twee weken lang dagelijks het 
haar. Doe dit op de volgende manier.  
• Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar. Spoel dit nog niet uit.  
• Bescherm de ogen met een washandje. Kam met een gewone kam eventuele klitten weg.  
• Pak dan een fijn tandige kam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de haarwortel. Begin bij het ene oor en 
pak na elke kambeweging een pluk in de richting van het andere oor. Neten die aan het haar vastplakken kunt u 
eventueel losweken door het haar te deppen met azijn.  
• Veeg de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek.  
• Spoel de crèmespoeling uit.  
• Reinig na het gebruik de kam met water en zeep en verwijder de luizen en neten.  
 
Antihoofdluismiddelen  
Combineer het kammen eventueel met een antihoofdluismiddel. Kam twee weken dagelijks het haar, waarbij u op 
eerste en op de achtste dag ook het antihoofdluismiddel gebruikt (of volg de bijsluiter). Gebruik bij voorkeur een 
antihoofdluismiddel met de werkzame stof dimeticon. Hoofdluis kan namelijk ongevoelig worden voor de werkzame 
stoffen malathion en permitrine. Ook wanneer u een antihoofdluismiddel gebruikt, moet u het haar twee weken lang elke 
dag uitkammen met een fijntandige kam. 
Het preventief gebruik van bestrijdingsmiddelen (zonder dat luis is gevonden) wordt afgeraden. Het draagt bij aan de 
resistentieontwikkeling van de hoofdluis. 
Wanneer de hoofdluis na drie maanden niet onder controle is, zal school contact opnemen met de afdeling 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Gelre-IJssel. Samen met de jeugdverpleegkundige kan dan gekeken worden hoe 
de hoofdluis het beste bestreden kan worden. 
 
Luizencapes                                                                                                                                             
Het gebruik van de luizencape op school is vanaf schooljaar 2019-2020 niet meer verplicht. Mocht u deze wel aan willen 
schaffen dan kan dat bij Petra Calis ( office medewerker). Een luizencape kost €10,00.  

 

Eten en drinken 
 

Gruitenschool: Wij zijn een Gruitenschool. Dit houdt in dat op dinsdag en donderdag de kinderen vers fruit of groente 
meenemen voor tijdens de kleine ochtendpauze. 
Traktaties: De verjaardag is voor uw kind altijd een feest en het mag natuurlijk trakteren. Ook de stamgroepleider is 
tevreden met dezelfde traktatie die de kinderen krijgen. Wij hopen, dat u in het kiezen van de traktatie een verstandige 
ouder bent, niet te veel, wel gezond en lekker! De meeste traktaties worden rond de ochtendpauze uitgedeeld, houdt u 
daarmee rekening bij het maken van uw keuze. Indien gewenst kunt u bij de betreffende stamgroepleider naar andere 
mogelijkheden informeren. Mocht u hiervoor een vriezer of koelkast willen gebruiken, dan verzoeken wij dit graag even 
van tevoren met de stamgroepleider te overleggen. 
Eten en drinken: Graag maken wij u attent op de mogelijkheid om het eten en drinken op school te bewaren in de 
koelkast. In de leerlingenkeuken staat een koelkast en kinderen mogen daar ’s ochtends hun zelf meegebrachte etens- 
en drinkwaren in bewaren, zowel voor de ochtendpauze om 10.15 uur als voor de lunch. Zorgt u er wel voor dat er een 
duidelijke naam op de beker of trommel staat. Gezien de beperkte ruimte is het echt alleen bedoeld voor etens- en 
drinkwaren die ook echt gekoeld bewaard moeten worden, denk bijvoorbeeld aan melk. 
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       Graag stellen wij ons team aan u voor:  

                                              
Directeur: Winifred Bos  Office manager: Petra Calis   IB: Tom van den Berg    Ond.ass: Cobie Mensink   Conciërge John Kachavos                  

                                                                                
Sanna van den Berg& Marjanne Huijzendveld              Marjanne Huijzendveld& Marijke van Eijken                 Emma Seegers                                                                                                                                                  

              Herten                                                                     Dassen              Vossen 

 

                                        
                Andy Vos                     Yolanda Huisman & Rianne Laarman                                Gea Bisschop & Marielle Prinsen 

                  Mussen                                                  Duiven                                                     Fazanten                                               

                                                      
       Lotte Hoorweg &  Clementia Herman       Clementia Herman & Wendy Bernaerd               Jorieke Tomas & Cindy Cortenbach                                            
               Kukeluusjes             Honingbijen                      Vlinders                            

 

                                                                                                                                 
    Sigrid Loos                                        Floor Hoorweg                     Linda vd Berg   &    Riekie van Zanten   &   Sofie Veersma  

    Ped.prof. kind en educatie                JenaLAB medewerker                              Peutergroep De Boomhut  (Prokino)  

    BSO leidster De Schaapskooi (Prokino)                         
            

 

 

 

 

 

 


