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contactgegevens 

Basisschool de Horizon 

adres: Van Noortstraat 36, 3864 EV Nijkerkerveen 

telefoon: 033-2571623 

website:  http://horizon.hsn-scholen.nl/  

e-mail: directie.horzon@hsn-scholen.nl 

facebook: https://www.facebook.com/dehorizonpagina/  

directeur : Erna Luiten - van Duijn 

 

De Horizon is één van de zes basisscholen van de Hervormde School-

vereniging Nijkerk (HSN) 

 

Hervormde Schoolvereniging Nijkerk (HSN) 

adres:    Zandoogje 1, 3863 HS Nijkerk 

telefoon:    033-2470317 

website:    www.hsn-scholen.nl  

algemeen directeur dhr. Marco van der Zwaard 

 

Schooltijden normaal 

08.30 uur - 12.00 uur (woensdag 08.30 - 12.30 uur) 

13.15 uur - 15.15 uur 

Schooltijden sinds 11 mei 2020 i.v.m. Corona 

08.30 uur - 14.30 uur (woensdag 08.30-12.30 uur) 

 

pauzes: 

groep 3 t/m 5: 10.00 - 10.15 uur 

groep 6 t/m 8: 10.15 - 10.30 uur 

 

groep 1 vrijdag vrij; groep 2-4 vrijdagmiddag vrij 

 

Wij verwachten de kinderen tien minuten voor het begin van de schooltijd 

op school.  

 

Gymzaal     

De Baggelaar     

Westerveenstraat 44    

3864 EN Nijkerkerveen  

033-257 1811  

http://calvijn.hsn-scholen.nl/
mailto:directie.calvijn@hsn-scholen.nl
https://www.facebook.com/dehorizonpagina/
http://www.hsn-scholen.nl
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voorwoord 

Van harte welkom op de Horizon. De Horizon is een school die zich focust 

op eigenaarschap van kinderen, het aanleren van kennis en vaardigheden 

en het ontwikkelen van een eigen identiteit.  

Dit is de schoolgids van de Horizon. Wij hebben deze gids samengesteld 

om u informatie te geven over onze school. De gids is ook bedoeld om 

ouders te helpen bij het kiezen van een basisschool voor hun kind. In de-

ze gids vindt u een overzicht van uitgangspunten en doelen. Daarnaast 

beschrijven we de praktijk van ons onderwijs. 

Om u goed op de hoogte te houden van allerlei schoolnieuws en activitei-

ten, ontvangen ouders eens in de twee weken de nieuwsbrief.  

U kunt een bezoek brengen aan de website van school: www.horizon.hsn-

scholen.nl of op scholen op de kaart.  

Wij hopen in goede samenwerking met bestuur, medezeggenschapsraad, 

ouders en leerkrachten, alle aandacht te geven aan de kinderen die aan 

ons zijn toevertrouwd. Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen 

hebben, een kijkje in school willen nemen of behoefte hebben aan een 

gesprek met de directeur, neem dan contact op met de school. U bent van 

harte welkom.  

Met vriendelijke groet, 

Erna Luiten - van Duijn, directeur 

Schoolgids 2020-2021 Schoolgids 2020-2021 

https://calvijn.hsn-scholen.nl/
https://calvijn.hsn-scholen.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/12346/basisschool-de-horizon
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1. de Horizon 
 
 
1.1 de naam van de school 

1.2 huisvesting 

1.3 de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk (HSN) 

Schoolgids 2020-2021 
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1.1 de naam van de school 

Onze school heet De Horizon. In het onderwijs willen wij kinderen laten 

kijken. Wat ontdek je, wat zie je? Kijken doe je met je ogen, zien doe je 

met je ziel. Op school mogen wij de horizon van kinderen verbreden. Ach-

ter elke horizon ligt weer een nieuwe horizon. 

De horizon is de lijn waar hemel en aarde elkaar lijken te raken. Toch 

raakt het elkaar nergens. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Jezus is uit 

de hemel naar de aarde gekomen om ons met Zijn grenzeloze liefde aan 

te raken. De hemel raakt de aarde aan. 

Basisschool De Horizon: Grenzeloos geloof in jou. 

1.3 huisvesting 

Sinds 1 januari 2020 zijn we gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw: ‘t 

Veense hart. We beschikken daarbij naast de lokalen over ruime leerplei-

nen voor de verschillende bouwen, een speellokaal en een aantal kanto-

ren. 

Naast  onze school zit er in deze multifunctionele accommodatie ook het 

dorpshuis, de bibliotheek, peuterspeelzaal De Triangel, kinderopvang 

Bzzzonder en Bijzondere Gasten. Door de integratie van verschillende 

functies kunnen we ons onderwijs nog beter inrichten door het gebouw 

aan te laten sluiten bij onze visie op onderwijs: kinderen laten opgroeien 

met en in de maatschappij van vandaag en morgen. 

Op 1 oktober 2020 telt de school 212 leerlingen, verdeeld over 10 groe-

pen. Er zijn zeventien groepsleerkrachten, twee intern begeleiders, drie 

onderwijsassistenten, een secretaresse, een conciërge en een directeur 

werkzaam op school.  

1.2 een stukje geschiedenis 

Op initiatief van Ds. C.C. Callenbach kwam in 1847 de Christelijke school 

in Nijkerkerveen tot stand. Het was de derde christelijke school die in Ne-

derland werd opgericht. 

In 1960 ontstaan er grote spanningen in de Hervormde Gemeente. Na 

veel strijd krijgt deze gemeente een Gereformeerde Bondssignatuur. Een 

deel van de gemeente gaat zelfstandig verder en wordt later de Hervorm-

de Gemeente Eben-Haëzerkerk.  

Ook in de school komt een scheuring. In 1960 ontstaat er de Johannes 

Calvijnschool, die zich afsplitst van de C.J. van Rootselaarschool. 

Sinds 1 augustus 2018 is er weer één school in Nijkerkerveen. De C.J. 

van Rootselaarschool en Johannes Calvijnschool fuseren met elkaar. Bei-

de scholen gaven christelijk onderwijs en kenden een gezamenlijke oor-

sprong. Samen mogen zij verder gaan als één school. Samen werken 

aan christelijk onderwijs. Samen hart voor de kinderen en samen hart 

voor Nijkerkerveen. Na de verhuizing in januari 2020 heeft de school een 

nieuwe naam gekregen: De Horizon.  

Schoolgids 2020-2021 
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1.4  de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk (HSN) 

De Horizon gaat uit van de Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk. Deze 

vereniging bestuurt zes scholen: de Rehobothschool, de Maranatha-

school, de Ichthusschool, de Appelgaard, De Hoeksteen en de Horizon.  

grondslag en uitgangspunten 

Volgens artikel 2 heeft de vereniging als grondslag Gods Woord, opgevat 

in de zin van de Drie Formulieren van Enigheid der Nederlands Hervorm-

de (Gereformeerde) Kerk in Nederland. In deze formulieren belijden wij 

Jezus Christus als Zaligmaker. Alleen door Hem kunnen wij verzoend 

worden met God de Vader. De Heilige Geest leert ons Hem kennen en uit 

Hem leven. Vanuit dit uitgangspunt verwachten wij van de kinderen op 

onze scholen dat zij aan alle activiteiten meedoen die in het kader van 

christelijk onderwijs gebruikelijk zijn. Ouders die in onze scholen onder-

wijsondersteunende werkzaamheden verrichten, worden geacht in de lijn 

van en met respect voor de grondslag en uitgangspunten van de vereni-

ging te handelen. 

Wat betreft de medezeggenschap geldt dat zij, die de grondslag en uit-

gangspunten van de vereniging respecteren, kandidaat gesteld kunnen 

worden voor verkiezing tot lid van de medezeggenschapsraad. 

lidmaatschap 

Volgens artikel 5 kan men lid zijn van de vereniging indien men: belijdend 

lid van een Nederlandse Hervormde Gemeente op Gereformeerde 

Grondslag is en voorts zij die instemmen met artikel 2 en 3 van de statu-

ten van onze vereniging. Dit betekent dat ook leden van andere kerken 

lid kunnen zijn van onze vereniging.  

Het boekje waarin de volledige statuten van onze vereniging staan ver-

meld, wordt u graag op school verstrekt. Om het onderwijs in de identiteit 

van onze scholen te waarborgen, verzoeken wij u, indien u nog geen lid 

bent en wel kunt instemmen met het boven gestelde, u op te geven als 

lid. Formulieren zijn op school verkrijgbaar.  

Het lidmaatschap geldt per persoon, dus in één gezin kunnen beide ou-

ders/verzorgers lid zijn. Indien u dat wenst, noteer dan beide namen op 

het formulier. De contributie bedraagt: € 9,00 per persoon per jaar (€ 8,00 

bij automatische afschrijving) en wordt bestemd voor de noodzakelijke 

uitgaven van onze vereniging.  

Ouders van wie de kinderen de basisschool doorlopen hebben, kunnen 

lid blijven. Het lidmaatschap eindigt hiermee dus niet. 

Schoolgids 2020-2021 
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1.5 bestuurssamenstelling 
 

directiestructuur 

De Hervormde Schoolvereniging werkt met een directiestructuur waarbij 

er een algemeen directeur is en op elke school een directeur. De alge-

meen directeur heeft met regelmaat overleg met de directeur over de 

gang van zaken binnen de school. Verder neemt de directeur deel aan het 

directieoverleg met alle directeuren van de HSN.  

 

bestuur HSN 

voorzitter:   dhr. H.N. Post, 

secretaris:   dhr. J.M.B. de Bruin 

penningmeester: dhr. T. van Steeg, 

leden:   mevr. P.O.G. Hegeman - Mekking 

   mevr. M.E. Huijser- den Braber 

   dhr. A. Klapwijk 

   mevr. D. Van Tornhout 

 

 

contactadres bestuur 

dhr. J.M.B. de Bruin 

b.debruin@hsn-scholen.nl 

 

 

 

 

 

Klik op de afbeelding voor een filmpje over de HSN-scholen 

Schoolgids 2020-2021 
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2. het onderwijs 
 

2.1 onze ideologie 

2.2 onze missie 

2.3 onze visie 

2.4 de visie in de praktijk 

2.5 het schoolplan 

2.6 kwaliteitszorg 

2.7 werkwijze van de school 

 2.7.1 werkwijze groep 1-2 

 2.7.2 werkwijze groep 3 en 4 

 2.7.3 werkwijze groep 5 t/m 8 

2.8  projectmatig onderwijs 

2.9  onderwijsmethodes/lespakketten 

2.10 overige lesactiviteiten 

2.11  vieringen 
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2.1 onze ideologie 

Waar geloven wij in? 

Wij geloven in de Here God, die onze wereld heeft ontworpen en daar ook 

voor zorgt. Wij geloven in een God die in mensen gelooft. Die God heeft 

een veilige en gestructureerde wereld gemaakt, waar mensen zich thuis 

voelen. Die mensen hebben ook een taak in die wereld: er goed voor zor-

gen en ook goed voor elkaar zorgen. 

Wij geloven dat ieder mens nog altijd recht heeft op een veilige thuisha-

ven, een plek waarvan je weet dat je er altijd thuis bent. Een plek waar je 

ook altijd verantwoordelijk voor bent. Een plek die van jou is. 

 

Wat ons boos maakt 

We zien in de praktijk dat mensen op zichzelf leven, los van hun omge-

ving, los van de wereld waarin ze thuis horen. Het maakt ons boos dat 

mensen ontheemd raken, dat kinderen zich steeds minder lijken te hech-

ten. Het maakt ons nog bozer dat mensen worden buitengesloten. Dat 

volwassenen en kinderen anderen hun plek lijken te ontzeggen. 

Met alles wat in ons is zullen we dat tegengaan. 

2.2 onze missie 

Wat we beloven 

We beloven je dat wij zo’n plek zijn: een plek waar jij altijd terecht kunt 

wanneer je ontheemd dreigt te raken.  

2.3 onze visie 

Waar we het beste in zijn 

Wij bieden als geen ander een gestructureerde en voorspelbare omge-

ving, waarin jij je thuis kunt voelen.  

We zijn duidelijk in wat we van je vragen en wat we voor je kunnen bete-

kenen.  

We weten namelijk dat jij daar bij gebaat bent. 

 

Wat je ons altijd ziet doen 

Net als elke school bieden wij onderwijs dat jou voorbereidt op het zelf-

standig innemen van jouw plek in het voortgezet onderwijs en de maat-

schappij. Wat ons echt bijzonder maakt is dat wij in alles wat we doen 

erkennend, waarderend en doelgericht zijn 

We beloven je ook, dat jij voor anderen een veilige basis biedt.  

Een plek waar jij jezelf bent, waar die ander zichzelf is. 

Een plek waar mensen elkaar erkennen en de waarheid zeggen. Een 

plek waar je samen werkt aan een resultaat. 

Een plek waar mensen in zichzelf geloven, omdat ze zichzelf kennen. 

Jij laat anderen in zichzelf geloven!  

 

De Horizon - Grenzeloos geloof in jou 

De Horizon - Grenzeloos geloof in jou  

Schoolgids 2020-2021 



 14 

De Horizon - Grenzeloos geloof in jou  

2.4. visie in de praktijk 

De visie van de school is te vertalen naar drie kernwaarden. Deze worden 

hieronder toegelicht. 

 

erkennend 

We weten dat God van je houdt, en daarom geloven we in je. Altijd. 

Een school doet meer dan kennis overdragen. Een school vormt kinderen 

die opgroeien. Wij proberen elk kind apart te zien en de nodige aandacht 

te geven. Daar heeft het kind recht op. Daarnaast is het goed dat kinderen 

zich vormen in een groep, elkaar dus accepteren en met elkaar opgroeien 

naar een volgende periode in hun leven. 

 

waarderend 

We vinden er ook wat van. Wij zijn goed in beoordelen, hebben een hekel 

aan veroordelen. We zijn altijd op zoek naar een ander oordeel, zoals Je-

zus dat ook steeds heeft gedaan. Dat kan soms best scherp zijn; we vin-

den niet alles goed.  

De kinderen willen we zelfbewust laten zijn en/of worden. Het pedagogi-

sche klimaat is daarom van groot belang. Er moet een relatie geschapen 

worden waarin vertrouwen gegeven en vertrouwen gewonnen wordt, om 

zodoende van de school een plek te maken waar de kinderen zich thuis 

voelen.  

 

 

doelgericht 

Die erkenning en waardering staat niet op zichzelf. We zoeken altijd naar 

richting, jouw richting, jouw betekenis. Die benoemen we zo concreet mo-

gelijk.  

Dit betekent, dat we de kinderen willen leren hun eigen talenten en capa-

citeiten te ontdekken en te ontwikkelen en dat ze een positief zelfbeeld 

mogen hebben.  

We proberen bij de vakken lezen, rekenen en taal, onderwijs op maat te 

bieden. We stellen hoge eisen aan het werk van kinderen en leren de kin-

deren kritisch naar zichzelf te kijken. 

Ook willen we de kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en zelf-

standig het eigen werk aan te pakken. Kinderen werken samen en leren 

van elkaar (coöperatief leren). Daarnaast maken we een bewuste keuze 

voor klassikale lesmomenten. We vinden het namelijk ook belangrijk, dat 

kinderen leren luisteren naar elkaar, te gehoorzamen en in een groep 

zichzelf leren handhaven.  

Schoolgids 2020-2021 
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2.5. het schoolplan 

Het schoolplan 2019-2023 ligt ter inzage op school. 

Hierin vindt u de grondslag en de uitgangspunten van de Hervormde 

Schoolvereniging. In het schoolplan leest u over het onderwijskundig be-

leid, het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid van de school. Hier 

wordt beschreven hoe de school haar eigen kwaliteit onderzoekt, zo no-

dig verbetert en waarborgt. 

2.6 kwaliteitszorg 

Het onderwijsproces als geheel wordt regelmatig geëvalueerd in de team-

vergaderingen. Door middel van klassenconsultaties, functionerings-, be-

oordelingsgesprekken en intervisie wordt de kwaliteit van het onderwijs 

gecontroleerd en waar mogelijk verbeterd. Doel is te zorgen voor een opti-

male onderwijskwaliteit. Kwaliteitszorg is iets dat ‘tussen je oren’ moet zit-

ten. Het is een basale houding: ‘Doe ik de goede dingen? Wat kan beter? 

Hoe bereik ik dat? Hoe zorg ik ervoor dat dit optimaal blijft? 

Binnen de scholen van de HSN wordt gewerkt met eenzelfde systeem 

voor kwaliteitszorg; ‘Integraal’. Hierbij werken wij zoveel mogelijk met de 

indicatoren die door de onderwijsinspectie worden gehanteerd bij school-

onderzoeken. Tevens levert de toetsing van leerlingen gegevens op om 

onderwijsprogramma’s aan te passen qua onderwijstijd of inhoud. Naast 

deze vormen van zelfevaluatie zijn er ook externe beoordelingen zoals 

toetsen en enquêtes. Ook het inspectietoezicht is een externe beoorde-

ling. 

2.7 werkwijze op school  

dagopeningen  

Elke dag wordt begonnen met gebed en het zingen van enkele psalmen 

en geestelijke liederen. In de groepen worden drie Bijbelse verhalen per 

week verteld. Voor de Bijbelverhalen hanteren we een gezamenlijk HSN-

rooster. De twee dagen waarop geen Bijbels verhaal wordt verteld, wordt 

er wel godsdienstonderwijs gegeven. Te denken valt aan psalm– of lied-

versje uitleggen en verwerking van de vertelde verhalen. De psalmen en 

liederen worden volgens een van tevoren vastgesteld rooster aangebo-

den. De dag wordt met een gebed beëindigd. 

 
seksuele opvoeding 

Seksualiteit is een gave die God aan de mens gegeven heeft. Om die 

reden is het dus niet iets om geheimzinnig over te doen. 

De basis van seksuele opvoeding ligt binnen het gezin. Daar krijgen ou-

ders de kans om kinderen over dit onderwerp te vertellen. Tegelijk maakt 

dit het onderwijs op school niet zo eenvoudig. In gezinnen bestaat name-

lijk grote diversiteit omtrent de opvoeding rond seksualiteit. Deze diversi-

teit maakt het moeilijk om alle kinderen, op het niveau dat zij van huis uit 

hebben meegekregen, aan te spreken.  

Als leerkrachten vinden wij het belangrijk om op het juiste moment in te 

haken op vragen van kinderen over seksualiteit. Het is onze professie om 

onderwerpen over seksualiteit op de goede toon en in de juiste sfeer in 

de groep aan de orde te stellen. In ons onderwijs willen wij naar de kin- 
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deren toe vooral de ethische kant van seksualiteit benadrukken. Hoe 

heeft God seksualiteit in Zijn schepping bedoeld? Hoe ga je om met je 

lichaam, nu en later?  

We werken op school met de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. Deze me-

thode sluit aan op de ethische kant van seksualiteit. Deze methode wordt 

gegeven in groep 1 t/m 8. 

 

sociaal-emotionele ontwikkeling 

In alle groepen werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen. Kinderen leren sociaal-emotionele vaardigheden voor een groot 

deel door ‘nadoen’ en ‘uitproberen’. In een moderne samenleving, vol 

keuzemogelijkheden, hebben kinderen echter te maken met een grote 

diversiteit van voorbeeldgedrag en uiteenlopende reacties op hun eigen 

gedrag. Wij besteden op school gedurende acht jaar aandacht aan ge-

voelens, gedrag en omgaan met elkaar zodat ieder kind weet wat er ver-

wacht wordt, waarom dat gevraagd wordt, en weet hoe hij dat kan aan-

pakken.  

Van groep 1 tot en met 8 werken we met de methode ‘Goed gedaan’. Te-

vens is er op school een pestprotocol. Bij gedragsproblemen hebben we 

gesprekken met ouders. Bovendien hebben we een leerkracht op school 

die is opgeleid tot gedragsspecialist. Tenslotte is er op school voor leer-

lingen de mogelijkheid tot pedagogische remedial teaching.  

 
 
 

culturele vorming 

Elk jaar vinden op onze school in groep 1 t/m 8 een aantal culturele acti-

viteiten plaats. Op verenigingsniveau is een cultureel beleidsplan ge-

maakt dat wordt toegespitst op de eigen basisschool.  

De activiteiten kunnen plaatsvinden op het terrein van ‘cultureel erfgoed’, 

maar ook in het kader van de creatieve vakken: het gebruik van beelden, 

taal, muziek, spel en beweging om gevoelens en ervaringen uit te druk-

ken en daarmee te communiceren. Ook het leren reflecteren op eigen 

werk en dat van anderen valt hieronder. De kinderen maken op deze wij-

ze kennis met kunst en cultuur. Er kunnen gastdocenten worden uitgeno-

digd, excursies worden gehouden. Een belangrijk aspect is het contact 

tussen school en culturele omgeving. Er wordt door kinderen en leer-

krachten met veel plezier aan de verschillende onderdelen gewerkt.  

2.7.1 werkwijze groep 1-2 

projectmatig werken 

Vanaf 1 augustus 2019 is de Horizon een Jeelo-school. Een Jeelo-

school heeft als doel om alle leerlingen meer te laten leren. Jeelo heeft 

12 projecten ontwikkeld waarin leerlingen uitgedaagd worden.  

Ook bij de kleuters werken we aan de hand van deze projecten. Een 

project speelt een rol door al het spelen en werken heen. Op een speel-

se manier wordt bij de kinderen de taal- en denkontwikkeling gestimu-

leerd om deze op een hoger niveau te brengen. Bij de activiteiten wordt 

gewerkt vanuit ‘leerlijnen’ zodat de kinderen een aanbod van activiteiten 

De Horizon - Grenzeloos geloof in jou  
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2.7.2 werkwijze groep 3 en 4 

Goed onderwijs is belangrijk in groep 3. In dit jaar wordt de basis gelegd 

voor het lees- en schrijfonderwijs voor de rest van de schoolperiode. Goe-

de resultaten worden bereikt als de kinderen gemotiveerd zijn. Het welbe-

vinden is van belang om goed tot leren te kunnen komen. Het onderwijs in 

groep 3 sluit daarom aan bij de leefwereld van deze kinderen. Spelen en 

leren worden gekoppeld: spelenderwijs leren.  

 

Spelenderwijs leren is een bepaald leerdoel inoefenen door middel van 

spelletjes, werkbladen of rollenspel. Het leren met behulp van alle zintui-

gen en door het samenwerken met anderen staat centraal. Het spelender-

wijs leren is altijd een vervolg op de instructie van de leerkracht en vindt 

meestal bewust plaats. 

 

In groep 3 leer je veel en het belangrijkste is het ‘leren lezen’. Wij werken 

met de methode “Veilig Leren Lezen”. De basis voor alles wat kinderen in 

hun verdere leven leren, ligt voor een groot gedeelte in het leren lezen. 

Wie kan lezen heeft toegang tot bronnen van kennis en informatie over de 

wereld om hem heen. We stellen het zeer op prijs als de kinderen thuis 

worden voorgelezen. Vooral in de eerste jaren is dat erg belangrijk.  

In de groepen 3 t/m 5 vragen we ouders om thuis met hun kind(eren) te 

lezen. Dit doen we in samenwerking met school en thuis en m.b.v. verant-

woorde leesstof vanuit de school op het niveau van het kind. 
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krijgen dat alle aspecten van hun ontwikkeling omvat. Er is een doorgaan-

de lijn op het gebied van taal-, reken- muzikale- en sociale ontwikkeling 

en leervaardigheden vanaf de peuterspeelzaal naar de basisschool.  

Spelontwikkeling is de basis om verder tot ontwikkeling te komen. Het 

spel vindt daarom grotendeels plaats vanuit het thema. 

In groep 2 werken we aan de voorbereiding op taal, schrijven en rekenen 

in groep 3.  

 

Vroeg Engels 

Op school werken we met Vroeg Engels. Kinderen leren als vanzelf hun 

moedertaal spreken. Uit onderzoeken is gebleken, dat kinderen tot onge-

veer hun 7e levensjaar een taal als vanzelf op natuurlijke wijze leren. Dus 

ook een tweede taal. Verspreid door de week wordt er in totaal een uur 

aan reguliere activiteiten in de Engelse taal gegeven. Dit laten we aanslui-

ten op het thema waarover de kinderen werken.  

Onze school heeft sinds 23 maart 2017 een keurmerk ontvangen voor de 

kwaliteit van ons totale Engelse onderwijs. 

 

bewegingsonderwijs en buitenspel 

De kleuters van de groepen 1/2 gymmen in het speellokaal. Gymschoe-

nen zijn hierbij verplicht. De kinderen spelen buiten op het schoolplein. Er 

is verschillend buitenmateriaal aanwezig. 



 18 

De Horizon - Grenzeloos geloof in jou  

werk over onderwerpen die het kind moeilijk vindt. Zo leert uw kind zich 

voor te bereiden op het voortgezet onderwijs: taken uitvoeren, zelf verant-

woordelijkheid dragen, een goede werkhouding hebben, zelfstandig zijn, 

enz. 

 

In alle groepen vinden toetsen buiten de methode plaats om de ontwikke-

ling van de kinderen en van een groep te kunnen vergelijken met landelij-

ke scores. Deze spelen naast de bevindingen van de leerkrachten een rol 

bij de keuze van het juiste type vervolgonderwijs. De ouders van kinderen 

in groep 8 krijgen over de schoolkeuze uitvoerige informatie en een op het 

individuele kind afgestemd advies. 

2.7.3 werkwijze groep 5 t/m 8 

Lezen en schrijven blijven steeds belangrijk. Vooral begrijpend lezen is 

een vak dat met het oog op het voortgezet onderwijs steeds belangrijker 

wordt.  

 

Bij het taalonderwijs komen nieuwe onderwerpen aan de orde, zoals de 

werkwoordspelling en het ontleden. Er komen meer overhoringen en re-

petities. Langzamerhand krijgt uw kind meer huiswerk of soms wat extra  

2.8 projectmatig onderwijs 

Leerlingen op de Horizon leren in een inspirerende omgeving. Het team 

van de  Horizon heeft daarom gekozen voor een geïntegreerde methode 

voor wereldoriëntatie: Jeelo. De kennis en vaardigheden die leerlingen 

opdoen in het projectonderwijs is praktijkgericht, herkenbaar en toepas-

baar. Zij leren op hun eigen niveau, gaan uitdagingen aan en ontdekken 

hun talenten. 

 

Onze visie is dat kinderen ‘ondernemend leren’. Hierbij wordt uitgegaan 

van een ondernemende en onderzoekende houding van het kind. De vol-

gende elementen zijn kenmerkend voor ondernemend leren:  
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Natuurlijk wordt er ook geschreven en gerekend. Daarnaast gebeuren er 

veel dingen die ook in de kleutergroepen heel gewoon zijn, zoals: zingen, 

vertellen, praten in de kring, bewegingsonderwijs en creatieve vakken. 

Een veel gehoorde opmerking in het begin van groep 3: “Wat leren ze 

veel in zo’n korte tijd!” Omdat de kinderen in deze levensfase gevoel voor 

taal ontwikkelen laten we hen ook kennismaken met de Engelse taal en 

krijgt het Engels van groep 1-2 een vervolg. 

 

In groep 4 worden de vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen ver-

der uitgebreid. Aan de ouders wordt gevraagd de kinderen te helpen bij 

het leren en maken van hun huiswerk. Het lezen wordt steeds meer be-

grijpend lezen. ’s Middags wordt er veel gewerkt met Jeelo. Dit is een ge-

ïntegreerde methode voor wereldoriëntatie waarbij projectmatig wordt ge-

werkt. Ook wordt er in totaliteit een uur Engels aangeboden. 



 19 

De Horizon - Grenzeloos geloof in jou  

 kinderen kunnen eigen initiatief tonen; 

 kinderen gaan verantwoordelijkheden aan en komen ze na; 

 kinderen geven en krijgen feedback met betrekking tot hun ervarin-

gen; 

 kinderen werken in groepsverband toe naar een concreet eindpro-

duct; 

 kinderen maken een verbinding met de werkelijkheid. 

 

De projecten worden schoolbreed aangeboden. Jeelo projecten duren zes 

weken en in een cyclus van twee jaar vinden er twaalf projecten plaats. In 

die 6 weken werken alle groepen tegelijk aan het project. De kinderen 

werken projectmatig. Dat wil zeggen: de kinderen leveren een projectre-

sultaat volgens vooraf gestelde eisen. Daarbij betrekken wij organisaties 

uit de omgeving van de school. Zij zijn noodzakelijk voor het leveren van 

een goed projectresultaat. 

 

Jeelo werkt vanuit drie pijlers: 

1. Samen leven. Hierbij gaat het erom dat wanneer je iets leert, je de 

omgeving daarbij nodig hebt. Je leert door, met en voor je omge-

ving; in de lessen betekent dit dat we maatschappelijke organisaties 

betrekken bij ons onderwijs. 

2. Samen werken. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van je 

competenties. Dus wat jij kan als leerling, waar je goed in bent. Ie-

der heeft zijn/ haar talent en tijdens de projecten maken de kin-

deren in de gezamenlijke opdragen/ werkstukken gebruik van el-

kaars competenties/ talenten. 

3. Zelfstandig leren. Hierbij gaat het voornamelijk om het ‘leren leren’. 

Kinderen kunnen door zelftests te doen, kijken wat ze al hebben 

geleerd gedurende de projecten. Hierdoor kunnen ze zichzelf stu-

ren en oefenen, zodat ze meer eigenaar van hun eigen leerproces 

zijn. 

 

Jeelo heeft ook een elektronische leeromgeving. Elk kind heeft een eigen 

inlog. De kinderen werken met Jeelo klassikaal, in groepjes, met maatjes 

en individueel. 

2.9 onderwijsmethoden/lespakketten 

Wij maken gebruik van verschillende moderne methoden voor de basis-

vakken.  

 
Bijbelse Geschiedenis: 

Bijbelrooster HSN 

Nederlandse taal: 
Bas-programma’s (groep 1/2) 

Beginnende geletterdheid (groep 1/2) 

Bas gaat digitaal (groep 2) 

Apps m.b.t. taalonderwijs 

Schoolgids 2020-2021 
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Schrijfdans (voorbereidend schrijven groep 2) 

Letterpret (Computerprogramma groep 2) 

Letterschool (Computerprogramma groep 2) 

Letterlegger (Computerprogramma groep 2) 

Veilig Leren Lezen (aanvankelijk/technisch lezen, groep 3) 

Estafette (voortgezet technisch lezen, groep 4-8) 

Klankie  (Computerprogramma groep 3) 

Staal (groep 4 t/m 8)  

Pennenstreken  

In groep 4 gaan de kinderen als schrijfgereedschap de vulpen gebrui-

ken. 

Grip op lezen (begrijpend/studerend lezen, groep 4 t/m 8) 

 
Engelse taal: 

Ipockets (groep 1 t/m 4) 

Big English (groep 4 t/m 8) 

 

Rekenen/wiskunde: 
Met sprongen vooruit (groep 1 t/m 4)  

Pluspunt (groep 3 t/m 8) 

 

Bewegingsonderwijs: 
Bewegen Samen Regelen 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling: 
Goed gedaan 

Wonderlijk Gemaakt 

 

Wereldoriëntatie: 
Jeelo 

 

Computer ondersteunend onderwijs 

Werken met behulp van de computer is volledig geïntegreerd in het on-

derwijsprogramma. De computer wordt ingezet voor aanvulling op de me-

thode en soms als vervanging ervan. Bij Jeelo wordt de computer ge-

bruikt als informatiebron en om opdrachten of toetsen te maken.  Internet 

speelt daarin een belangrijke rol. Ook wordt de computer ingezet als me-

dium om het geleerde te presenteren. Hierbij kunt u denken aan het ma-

ken van een werkstuk in Word en het maken van een presentatie in Po-

werPoint.  

Op school hebben we de beschikking over IPads en Chromebooks. Het 

multimediale en interactieve karakter van de IPad en Chromebooks leent 

zich bij uitstek om lesstof op een andere, meer visuele en auditieve ma-

nier aan te reiken. 

Alle lokalen beschikken over een Activbord. Dit is een digitaal school-

bord. Het Activbord wordt gebruikt bij bijna alle leersituaties. Er is veel 

beschikbaar via Activbord of internet die bepaalde lessen uit methodes 

ondersteunen of meer verdieping bieden. Kinderen die sterk visueel zijn 

aangelegd worden hierdoor extra aangesproken.  

De Horizon - Grenzeloos geloof in jou  
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2.10 overige lesactiviteiten 
 

 

lied van de week 

Voor de psalmen en geestelijke liederen gebruiken we een lijst die jaar-

lijks wordt aangepast aan het kerkelijk jaar. De psalmen worden op 

school geleerd en zijn bekend bij de Hervormde Gemeente Nijkerker-

veen, de Gereformeerde Kerk en de Eben-Haëzerkerk. Zes keer in een 

jaar leren de kinderen een bekende tekst uit de Bijbel in plaats van een 

psalm of lied. Een overzicht is te vinden op de website van school. 

 

excursies 

Met het Jeelo onderwijs betrekken we de maatschappij in school. Dat be-

tekent dat er ouders of gastdocenten kunnen komen die vertellen over 

hun expertise. Daarnaast trekken we ook de maatschappij in en worden 

er excursies georganiseerd die bij het project passen. 

 

In samenwerking met medewerkers van het I.V.N. worden voor verschil-

lende groepen excursies georganiseerd die gericht zijn op natuur en mili-

eu. Bijvoorbeeld een tocht naar de paddenstoelen of gewapend met 

schepnetten naar sloten en vijvers of naar de polder Arkemheen. 

 

bibliotheek 

In ons gebouw is ook de bibliotheek gevestigd. Goed leren lezen is be-

langrijk in onze maatschappij. Leesplezier is de basis voor het leren le-

zen. Als kinderen plezier hebben in het leren lezen, lezen ze meer, wor-

den ze beter in lezen, worden ze beter in taal en kunnen ze beter leren. 

Dit heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen. We zijn dan ook 

heel blij dat we een bibliotheek op school hebben en hele korte lijntjes 

hebben met de medewerkers van de bibliotheek. 

 

Op school is een leescoördinator aangesteld. Zij coördineert alles wat 

met lezen te maken heeft in de school en onderhoudt de contacten met 

de bibliotheek. De bibliotheek verzorgt ook een programma voor de ba-

sisscholen. Jaarlijks maken wij een keuze uit hun aanbod, met als doel 

het lezen en het leesplezier te bevorderen. 

 

Wij vinden het als school belangrijk dat elk kind lid is van de bibliotheek. 

Uw kind kan dan tot het 18e jaar gratis boeken lenen. De bibliotheek 

maakt voor elk kind op school een bibliotheekpasje aan. Hiervoor delen 

we de NAW-gegevens van de kinderen met de bibliotheek. Wij vragen 

tegen die tijd om uw toestemming om deze gegevens te delen. 

 

sport en spelactiviteiten 

De school neemt deel aan allerlei sportactiviteiten, zoals de Veluwewan-

deltocht, het korfbal- en voetbaltoernooi. Daarnaast komt jaarlijks de Ko-

ningsspelen terug. Tijdens de Koningsspelen staat het gezond bewegen 

centraal. 

Ieder schooljaar gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis en groep 8 op 
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schoolkamp. Groep 1-2 gaan het ene jaar op schoolreis en houden het 

andere jaar een kleuterfeest. In 2020-2021 gaan de kleuters op school-

reis. Nadere gegevens over prijzen en bestemmingen, vervoer etc. geven 

we aan u door via de nieuwsbrief. 

 

sinterklaasfeest - surpriseavond  

Op school vieren we het sinterklaasfeest samen met de kinderen. De Sint 

en zijn pieten zijn hierbij aanwezig. Sinterklaas en zijn pieten brengen het 

grootste deel van de tijd door in de groepen 1 t/m 4. Aan de andere groe-

pen wordt kort een bezoek gebracht. Dit jaar vieren we Sinterklaas op 

vrijdag 4 december.  

 

De surpriseavond wordt ieder jaar gepland vlak na de intocht van Sinter-

klaas. De bedoeling van deze avond is dat ouders samen met een aantal 

leerkrachten de school versieren in sinterklaassferen. De oudercommis-

sie en de leerkrachten hebben van tevoren een thema bedacht en het 

nodige voorbereidende werk gedaan.  

 

Vanaf groep 5 wordt ongeveer 2 weken van tevoren ‘lootje getrokken’ om 

te bepalen voor wie je de surprise mag maken. Ook wordt dan afgespro-

ken voor welk bedrag er cadeautjes gekocht mogen worden. Een gedicht 

hoort er natuurlijk ook bij. De surprises worden een aantal dagen voor het 

feest tentoongesteld. Prachtig om te zien wat iedereen maakt en waar-

mee het de ander wilt verrassen. 

2.11 vieringen 

openingssamenkomst 

Samen met de andere scholen van de Hervormde Schoolvereniging 

wordt aan het begin van elk schooljaar een samenkomst gehouden. De-

ze samenkomst vindt het ene jaar plaats in de Grote Kerk, het andere 

jaar in de Fontein. U wordt met de kinderen uitgenodigd om Gods zegen 

voor het nieuwe schooljaar te vragen. Deze viering wordt voorbereid 

door een werkgroep bestaande uit één der Ned. Herv. predikanten en/of 

de predikant van de Chr. Geref. kerk van Nijkerk of Nijkerkerveen en en-

kele teamleden van de scholen. Aan deze samenkomst wordt vaak een 

zendingsproject gekoppeld. I.v.m. Corona gaat de openingssamenkomst 

dit schooljaar niet door. 

 

bid- en dankdag 

Bid- en dankdagdiensten worden op deze wijze voorbereid. Op school 

werken we in de week van bid- en dankdag vanuit de themamap van de 

HGJB en brengt de predikant van één van de drie plaatselijke kerken 

een bezoek op school. Op bid- en dankdag gaat de onder- of bovenbouw 

naar de kerk. De overige groepen vieren bid- en dankdag op de podium-

trap en in het speellokaal. Ook hierbij is een predikant aanwezig. Deze 

dag is een gewone schooldag waarbij we naar de kerk gaan. 
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Kerk-School-Gezinsdienst 

De Kerk-School-Gezinsdienst wordt sinds 2008 door de christelijke scho-

len en kerken in Nijkerk samen georganiseerd. De dienst wordt voorbe-

reid door een commissie bestaande uit leerkrachten en predikanten en 

wordt gehouden op de laatste zondag in januari in bijna alle kerken in Nij-

kerk en Nijkerkerveen. 

 

Kerstfeest/ Pasen/ Pinksteren  

Kerstfeest en Pasen vieren we samen met de ouders van school. Het ene 

feest wordt georganiseerd door de onderbouw en het andere feest door 

de bovenbouw. 

 

In schooljaar 2020-2021 zouden we normaal gesproken het Kerstfeest 

samen met ouders en kinderen van groep 4-8 vieren in de kerk. In ver-

band met het Coronavirus hebben we besloten dat alle groepen dit jaar 

Kerstfeest in hun eigen klas vieren.  

Met de kinderen van groep 1-3 hopen we het Paasfeest te vieren in de 

kerk, samen met de ouders. De groepen 4-8 vieren Pasen samen met de 

leerkracht in hun eigen groep. De andere Christelijke feestdagen krijgen 

in de klas of in de gemeenschapsruimte aandacht. 
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3. de zorg voor het kind 
 
3.1 ontwikkeling van uw kind 

3.2 rapportage 

3.3 extra zorg voor leerlingen 

3.4 passend onderwijs 

3.5 testen en toetsen 

3.6 ontwikkelingsperspectief 

3.7 dyslexie op school 

3.8 plusklas en extra uitdaging 

3.9  Centrum voor Jeugd en Gezin 

3.10 schoolarts (jeugdgezondheidszorg) 

3.11 verwijsindex 

3.12 Veilig Thuis 

3.13 pesten op school 

3.14 veilige school 
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3.1 ontwikkeling van uw kind  

Belangrijk in de ontwikkeling van het kind is het welbevinden en betrok-

kenheid van het kind. Daarom zorgt de leerkracht ervoor dat hij zoveel 

mogelijk op de hoogte is van het kind. Dit doet hij door kindgesprekken, 

maar ook door regelmatig ouders te spreken. Welbevinden en betrokken-

heid meten we ook jaarlijks door middel van een vragenlijst die de leer-

kracht invult. In de hogere groepen vullen ook de kinderen deze vragen-

lijst in. 

De leerkracht biedt de kinderen lesstof aan. De lesstof wordt door hen 

schriftelijk verwerkt door middel van het maken van opdrachten en toet-

sen. Dit werk wordt door de leerkracht beoordeeld met cijfers en/of letters. 

Verder worden de kinderen geobserveerd, getest en krijgen ze vanaf 

groep 6 repetities. 

Naast de toetsen die horen bij de methodes maken wij gebruik van me-

thodeonafhankelijke toetsen zoals Cito. Deze toetsen geven een onafhan-

kelijk beeld van de leerling ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten. Deze 

toetsen worden vanaf groep 3 twee tot drie keer per jaar afgenomen.  

De verzameling van beoordelingen wordt verwerkt in observatielijsten en 

rapporten. Zodra een kind de school verlaat, wordt een onderwijskundig 

rapport opgesteld ten behoeve van de volgende school. 

3.2 rapportage 

De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport 

mee. Het eerste rapport wordt in februari meegegeven en het tweede rap-

3.3 extra zorg voor leerlingen 

Gelukkig verloopt de ‘schoolloopbaan’ van verreweg de meeste kinderen 

probleemloos. Er zijn echter ook kinderen die wat extra hulp nodig heb-

ben bij lezen, rekenen of Nederlandse taal. Er zijn kinderen met proble-

men op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kan in ge-

ringe mate zijn, maar het komt ook voor dat het niet zo eenvoudig ligt. 

Voor u is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden de school 

heeft:  

 Vanaf het begin worden gedrag en resultaten van elk kind gevolgd 

via signaleringslijsten, methodegebondentoetsen en citotoetsen. De 

analyse wordt besproken tijdens de groepsbesprekingen met de 

intern begeleider. 

 Bij problemen wordt de diagnose gesteld. (Wat is er aan de hand?)  

 Vervolgens wordt een (groeps)handelingsplan opgesteld: Hoe, met 

welke middelen, en hoe lang gaan we het kind begeleiden? Wat is 

het resultaat en hoe gaan we verder?  

 Een kind kan binnen of buiten de klas extra aandacht krijgen. 

 Voor die extra hulp zijn op school veel speciale leermiddelen en 

materialen aanwezig.  

 Er is speciale aandacht voor kinderen die hoogbegaafd zijn. 
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port in juni. . Deze rapporten geven een beeld van de ontwikkeling van 

uw kind. Hierin wordt zowel de cognitieve als de sociale ontwikkeling ge-

rapporteerd.  
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3.4 passend onderwijs 

Elk kind is uniek, door God geschapen iemand. Daarom mogen we vanuit 

didactisch en onderwijskundig oogpunt de kinderen niet over één kam 

scheren alsof alle kinderen gelijk zijn voor wat betreft hun mogelijkheden. 

Kortom: op school willen we omgaan met verschillen die er zijn. Dat bete-

kent dat ons onderwijs moet zijn aangepast aan de onderwijsbehoeften 

van de kinderen. Onze zorg moet zich dan uitstrekken van kinderen die 

veel moeite hebben met de aangeboden stof tot de kinderen die veel 

meer dan het aangebodene aankunnen.   

 

Passend onderwijs betekent dat de schoolbesturen  aan iedere leerling 

die extra ondersteuning nodig heeft, een passende onderwijsplek moeten 

bieden. Elke school is wettelijk verplicht om deze plek te bieden of elders 

te organiseren. 

 

zorgplicht 

Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent 

dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met 

de ouders een passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk 

thuisnabij in de eigen school. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de 

school de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te 

zoeken. Dat kan zijn op een andere basisschool binnen de HSN, het sa-

menwerkingsverband Zeeluwe of op een school voor speciaal (basis) on-

derwijs.  

 

Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit als 

eerste aankaarten bij de directie of bestuur van de school van uw kind, 

daarna bij het samenwerkingsverband Zeeluwe of om ondersteuning vra-

gen door een onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen problemen 

worden voorgelegd bij een landelijke geschillencommissie. Meer informa-

tie vindt u op de website: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/

geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo  

 

schoolondersteuningsprofiel 

Om de diversiteit aan de zorg in kaart te brengen, zijn de scholen ver-

plicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit profiel is be-

doeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden. 

 

Het team van de Horizon heeft een schoolondersteuningsprofiel opge-

steld. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een positief advies over dit 

profiel uitgebracht.  

 

 

Twee leerkrachten hebben een speciale taak, de coördinatie van dit alles: 

de intern begeleider. Daarnaast hebben we ook de beschikking over drie 

onderwijsassistenten. Zij ondersteunen groepjes kinderen of ondersteu-

nen de leerkracht in de groep. De leerkracht heeft dan de gelegenheid om 

samen met het kind het handelingsplan uit te voeren. 

Schoolgids 2020-2021 

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo


 27 

De Horizon - Grenzeloos geloof in jou  

Samenwerkingsverband 

Zeeluwe is het samenwerkingsverband waarbij de scholen van de HSN 

zijn aangesloten. Binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken ge-

maakt om de onderwijszorg en jeugdzorg voor kinderen en jeugdigen van 

4 t/m 20 jaar zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De afspraken 

hebben tot doel de kinderen en jeugdigen een ononderbroken ontwikke-

lingsproces te kunnen laten volgen en voor hen passend onderwijs moge-

lijk te maken als dat nodig is. 

 

Het samenwerkingsverband Zeeluwe heeft in het ondersteuningsplan  

vastgelegd op welke wijze passend onderwijs wordt geboden binnen de 

deelnemende scholen. Vormen van speciaal basisonderwijs en speciaal 

onderwijs blijven bestaan; geen kind wordt gedwongen teruggeplaatst in 

het basisonderwijs. 

 

De Horizon kijkt naar wat een kind kan en zoekt met ouders de beste plek 

voor het kind. Deze plek zien we het liefst op onze eigen school. Het spe-

ciaal onderwijs of een andere basisschool kan soms een betere keuze 

zijn. 

 

Adres Samenwerkingsverband Zeeluwe 

Ceintuurbaan 2-70 

3847 LG Harderwijk 

0341-740007 

info@zeeluwe.nl 

3.5 testen en toetsen 

Zorgverbreding heeft een hoge prioriteit. Met name op het gebied van het 

leesonderwijs, spelling en rekenen zijn wij intensief aan het werk zodat 

we zorg op maat kunnen bieden. De rol van de groepsleerkracht staat 

hierbij steeds centraal. Deze wordt ondersteund door een coördinator 

leerlingenzorg (IB-er). De twee intern begeleiders zijn samen ruim drie 

dagen per week hiervoor ingeroosterd. De belangrijkste taken zijn: 

 coördinatie van de zorgstructuur; 

 remedial teaching plannen; 

 coördinatie Cito-uitkomsten; 

 coördinatie passend onderwijs. 

 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een signaleringskalender 

vastgesteld. Aan de hand van die kalender worden alle leerlingen in de 

loop van het schooljaar op diverse onderdelen getoetst. We toetsen in de 

groepen 1, 2 en 3 volgens het protocol leesproblemen en dyslexie. Ver-

der maken we gebruik van methodegebonden toetsen. Tevens maken we 

gebruik van methodeonafhankelijke toetsen (zie onderstaande lijst). De 

toetsresultaten zijn zichtbaar via het ouderportaal. 

 

 Kijk! (een kleuter observatie en volgsysteem); 

 checklist protocol dyslexie (groep 1/2/3/4) – OBD 

 screeningslijst voorschotbenadering (groep 2) 
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 sociaal emotionele ontwikkeling (groep 3 t/m 8) - ZIEN 

 rekenen (groep 3 t/m 8) - CITO 

 spelling (groep 3 t/m 8) - CITO 

 technisch lezen (groep 3 t/m 8) - Avi-CITO 

 technisch lezen (groep 3 t/m 8) - Leestempo-CITO 

 technisch lezen (groep 3 t/m 8) - DMT-CITO 

 begrijpend lezen (groep 3 t/m 8) - CITO 

 woordenschat (groep 3 t/m 8) - CITO 

 NSCCT-toets (groep 4, 6 en 7) - de Rijnlandse school 

 eindtoets (groep 8) - DIA 

3.6 ontwikkelingsperspectief 

We streven ernaar om zo vroeg mogelijk opval en uitval te signaleren, te 

diagnosticeren en te remediëren om verdere uitval te voorkomen. Enkele 

kinderen volgen een eigen leerweg. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld in 

groep 6 zitten maar op het niveau van groep 5 rekenen. Ze volgen dus 

binnen of buiten de groep voor bepaalde onderdelen een andere leerweg.  

Met een ontwikkelingsperspectief (OPP) maakt de school voor deze leer-

lingen een voorspelling over het verwachte uitstroomniveau in het voort-

gezet onderwijs. Het OPP is sturend voor het aanbod dat wij aan deze 

leerlingen bieden. Het is voor hen nodig om op eigen niveau en in eigen 

tempo te werken. Zowel in het voortraject als bij het nemen van een be-

3.7 dyslexie op school 

Als er kinderen dyslexie hebben zijn er voorzieningen op school aanwezig 

die het leesproces bij hen ondersteunt zodat het verdere leerproces geen 

hinder ondervindt van de dyslexie.  

Op school vinden er ook dyslexietrainingen plaats door een externe dys-

lexiespecialist. Hierdoor hoeven de kinderen niet het gebouw uit. 
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sluit om te kiezen voor een OPP wordt contact onderhouden met de ou-

ders. 

 

Ook kinderen die opvallend hoger presteren dan de norm krijgen een 

aangepast programma. De resultaten worden vastgelegd in het leerling-

volgsysteem. 

3.8 plusklas en extra uitdaging 

Op school besteden wij veel zorg aan meer– en hoogbegaafde leer-

lingen. Dit doen wij met een aanbod voor pientere kleuters, de verrijkings-

groepen voor groep 3 t/m 7 en de plusklas. Deze groepen zijn bedoeld 

voor kinderen uit groep 3 t/m 8 die meer- of hoogbegaafd zijn. Op school 

is er een specialist op het gebied van hoogbegaafdheid, die zorg draagt 

voor een optimale ondersteuning van deze groep leerlingen. De uitvoe-

ring van deze begeleiding vindt grotendeels in de eigen groep plaats of 
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wordt soms in kleine groepen aangeboden. Er wordt daarin voldoende 

uitdaging gegeven en we komen daarmee tegemoet aan de specifieke 

leerbehoefte. Op HSN niveau is er de bovenschoolse plusklas, voor één 

dagdeel in de week.  

 

Na overleg tussen school en ouders meldt de IB-er van een school de 

leerling voor de bovenschoolse plusklas aan bij een toelatingscommissie 

die beoordeelt of de leerling voor plaatsing in aanmerking komt. Als de 

commissie besluit tot toelating, bezoekt het kind gedurende één dagdeel 

in de week de bovenschoolse plusklas.  

 

Van ouders met een kind in de plusklas wordt een eigen bijdrage van      € 

200,00 per jaar gevraagd. Deze bijdrage wordt besteed aan zaken als 

excursies en extra leermiddelen en materialen. 

 

Doel van deze groepen is dat de leerlingen in de ontmoeting met ontwik-

kelingsgelijken zich aan elkaar kunnen spiegelen, zich verder kunnen ont-

wikkelen, hun zelfvertrouwen kunnen verbeteren en de natuurlijke drang 

om te leren (weer) opbouwen. 

 

Op school is er een protocol hoogbegaafdheid aanwezig. Mocht u interes-

se hebben, kunt u dit opvragen bij de directeur of de intern begeleider. 

https://www.youtube.com/watch?v=JPbUwoZr9Oo
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3.10 schoolarts (jeugdgezondheidszorg) 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van Hulpverlening Gelderland Mid-

den (GGD) onderzoekt kinderen om een gezonde groei en ontwikkeling 

te bevorderen. In de gemeente Nijkerk werken een jeugdarts, een jeugd-

artsassistente en een jeugdverpleegkundige. 

 

Alle kinderen van 5 jaar worden op school door de jeugdartsassistente 

gescreend. U hoeft daar niet bij aanwezig te zijn. Er wordt gekeken hoe-

veel het kind is gegroeid, hoe het beweegt en of het goed kan horen en 

zien. Ook over het eten en slapen worden vragen gesteld. Daarnaast 

staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. Mocht er iets uit het 

onderzoek komen dan wordt het kind op het spreekuur van de jeugdarts 

uitgenodigd. Uiteraard is het de bedoeling dat u bij dit onderzoek wel 

aanwezig bent.  

Als de kinderen 10 jaar zijn worden zij opnieuw onderzocht door de 

3.9 Centrum voor Jeugd en Gezin 

Groter groeien. Iedereen doet het! Een eigenwijze kleuter. Een kind dat 

niet achter de computer of tv vandaan te krijgen is. Opvoeden is leuk, 

maar soms heeft u vragen waar u even geen antwoord op weet. Vaak 

helpt het als u er met iemand over kunt praten. Dit kan bij het Centrum 

voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij kunnen met u meedenken, geven u prakti-

sche tips en kijken welke oplossing het beste bij uw vraag past. 

 

Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin werken verschillende organisa-

ties samen die zich richten op opvoeders, kinderen, jongeren, gezinnen 

en professionals in de gemeente Nijkerk. 

 

Als het nodig is, helpt het Centrum voor Jeugd en Gezin bij het vinden van 

mensen of instanties die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen. 

 

De school kan ook hulp vragen bij het CJG via het gebiedsteam. We kun-

nen dan de hulpvraag, in overleg met de ouders, bespreken tijdens een 

overleg waarbij verschillende deskundigen in participeren waarbij ouders 

ook worden uitgenodigd. Medewerkers van het gebiedsteam gaan zorg-

vuldig en vertrouwelijk om met alle informatie over u en uw kind.  

 

contactgegevens:  

Centrum voor Jeugd en Gezin  

Henri Nouwenstraat 18  

3863 HV Nijkerk  

Tel.nr. 033-721 04 60  

Email info@cjgnijkerk.nl  

Website http://www.cjgnijkerk.nl 

 

Het CJG geeft ook voorlichting- en themabijeenkomsten, cursussen, en 

opvoedparty’s. Aan de diensten van het CJG zijn geen kosten verbon-

den. 
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jeugdartsassistente. Bij dit onderzoek ligt het accent op de sociaal-

emotionele ontwikkeling van het kind. Ook hier geldt dat een onderzoek 

door de jeugdarts plaats vindt als dit gewenst is. 

 

onderzoek op indicatie 

Wanneer ouders of onderwijsgevenden zich zorgen maken over een kind 

kunnen ze contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van 

de GGD en een extra onderzoek, een zgn. 'onderzoek op indicatie' aan 

te vragen. 

 

adres 

Veiligheids– en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 

Postbus 5364 

6802 EJ Arnhem 

Tel.  088-3556500 

Email: ggd@vggm.nl  

Website: http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid 

3.11 verwijsindex 

De Hervormde Schoolvereniging is vanaf mei 2010 aangesloten bij de 

Verwijsindex Regio de Vallei, kortweg ViVallei. De Verwijsindex is een 

hulpmiddel voor hulpverleners die met kinderen en jongeren werken. 

Samen kunnen zij zorg dragen voor adequate hulp. De ViVallei is een 

digitaal systeem waarin professionals, zoals begeleiders en hulpverle-

ners, een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over 

een kind of jongere. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over 

hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contact-

gegevens. Zo kunnen de verschillende hulpverleners elkaar makkelijker 

en sneller vinden, hulp en zorg afstemmen en samenwerken in de hulp-

verlening aan jeugdigen.  

Ouders van kinderen tussen de 0 en 16 jaar worden persoonlijk op de 

hoogte gesteld als een signaal over hun kind wordt afgegeven in de Ver-

wijsindex en wat de reden daarvoor is.  

http://www.verwijsindexgelderland.nl 

3.12 Veilig Thuis  

Veilig Thuis is het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishan-

deling (AMHK). Dit zijn regionale organisaties waarbij slachtoffers, daders 

en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig 

Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk 

geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt onder-

steuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, 
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3.13 pesten op school 

In de groei naar volwassenheid leer je als het goed is weerbaar te wor-

den. Op school besteden we hier aandacht aan door het aanleren van 

sociale vaardigheden. 

 

Pesten past niet bij de normen en waarden die we als school voorstaan. 

Met plezier naar school gaan is er dan voor het kind niet meer bij. Het 

leven op school en vaak ook thuis kan zelfs een verschrikking worden. 

Met alle gevolgen van dien voor later. 

Op school werken de leerkrachten er dagelijks aan om een pedagogisch 

verantwoord leefklimaat te creëren. Pesten hoort daar uiteraard niet bij. 

De sociaal-emotionele vorming is gericht op het scheppen van een goe-

de sfeer waarin kinderen en leerkrachten zich veilig voelen. Iedereen 

mag er zijn en iedereen telt mee. Gezamenlijk worden groepsregels, be-

ter gezegd leefregels opgesteld. Die zijn dus niet in elke groep hetzelfde 

maar hebben wel dezelfde strekking. 

 

Wanneer de leerkracht merkt dat een kind gepest wordt, probeert hij of zij 

er alles aan te doen het pesten te stoppen. Niet altijd ziet hij wat er voor 

en na schooltijd of in de pauze en soms ook onder schooltijd gebeurt. 

Goed contact met de ouders is daarom noodzakelijk. Praat met uw kind 

als u merkt dat het niet graag naar school gaat of als het vaak huilt over 

wat er op school gebeurt. Als u twijfelt neem dan direct contact op met de 

school. Wacht niet totdat u zich echt zorgen begint te maken.  

 

We hanteren een pestprotocol op school waarin onze visie en aanpak 

van het pesten op school omschreven staat. U kunt desgewenst, bij de 

intern begeleider of de directie een kopie opvragen. 

doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis 

biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst 

hebben. Mét of zonder elkaar. 

 

We zijn het aan de kinderen verplicht melding te doen als wij signalen 

binnenkrijgen. Veilig Thuis kan eventueel de Raad voor de Kinderbe-

scherming inschakelen. 

 

Voor advies of hulp kunt u Veilig Thuis bereiken op 0800-2000 en  http://

www.vooreenveiligthuis.nl/  
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3.14 veilige school 

Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich veilig voelt op school, dat het 

goed in zijn vel zit en graag naar school gaat. Om er voor te zorgen dat de 

kinderen zich veilig voelen, werken de leerkrachten dagelijks aan een 

goed pedagogisch klimaat in de groep en ook in de school als geheel. De 

inzet, de houding van de leerkracht is hierbij cruciaal.  

 

Eén van de leerkrachten, de ARBO-coördinator, zet samen met de direc-

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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teur de lijnen uit voor het ARBO-beleid wat ook alles te maken heeft met 

de veiligheid op school. Het gaat daarbij om de veiligheid van het gebouw, 

de speeltoestellen op het plein, etc. Samen dragen zij er zorg voor dat dit 

beleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

 

Om de vier jaar vindt er een risico-inventarisatie en evaluatie door de AR-

BO Unie plaats om te kijken hoe veilig de school is. Aan de hand van de 

uitkomsten hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt 

jaarlijks geactualiseerd. De school heeft als opdracht om permanent te 

werken aan verbetering van de veiligheid. Jaarlijks evalueren de directeur 

en de ARBO-coördinator het plan om te bezien of ook werkelijk is gereali-

seerd wat was afgesproken. 

 

De brandweer van Nijkerk doet ieder jaar een controleronde op de school, 

i.v.m. brandveiligheid. Er is een ontruimingsplan bij brand. Eén of twee 

keer per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. 

Enkele leerkrachten hebben de cursus bedrijfshulpverlening gevolgd en 

hebben dus de nodige EHBO-kennis. Jaarlijks is er een nascholing waar 

zij aan deelnemen. Uiteraard zijn er EHBO-materialen aanwezig. 
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4.1 open dag 

Eén keer per jaar wordt er op school een ‘open dag’ gehouden. Tijdens de 

‘open dag’ zet de school haar deuren open voor ouders die een school 

zoeken voor hun kind. De ‘open dag’ is op de laatste woensdag van janu-

ari, van 9 uur tot 11.30 uur. De school is gewoon in bedrijf. Ouders heb-

ben de gelegenheid om rond te kijken. Zij kunnen een deel van een les 

bijwonen en ontvangen informatie over de school. Ook is een gesprek met 

de schoolleiding mogelijk. Kinderen kunnen op die dag worden aange-

meld. 

 

U kunt het hele jaar door contact opnemen met de school om informatie 

aan te vragen en een gesprek aan te gaan met de directeur van de school 

om uw kind aan te melden.  

4.2 aanmelden 

U kunt uw zoon of dochter aanmelden door het aanmeldingsformulier in te 

vullen. Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar op school of via de websi-

te.  

 

Ongeveer twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u een 

kennismakingsformulier. Het doel van de lijst is om alvast enigszins ken-

nis te maken met uw kind en daarbij een beginsituatie in te schatten voor 

het onderwijs. Wij willen graag het juiste onderwijs aanbieden voor ieder 

kind. Vlak voor het instroommoment op school neemt de leerkracht con-

tact met u op voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek worden 

o.a. de kennismakingsmomenten afgesproken. 

4.3 toelating 

De Horizon valt onder het bevoegd gezag van de Hervormde Schoolvere-

niging te Nijkerk. De school kent een open toelatingsbeleid. Dat wil zeg-

gen dat niet alleen kinderen van ouders die bij een kerk zijn aangesloten, 

kunnen worden aangemeld. Ook kinderen van niet kerkelijk meelevende 

ouders en van ouders die niet tot een kerkgenootschap behoren worden 

toegelaten. Hierbij geldt dat in het toelatingsgesprek vooraf, duidelijk 

wordt gemaakt dat wij van ouders verwachten; dat zij de gewoonten en 

regels van onze school respecteren en hun kinderen mee laten doen aan 

alle activiteiten die in het kader van christelijk onderwijs gebruikelijk zijn. 

4.4 kennismaking 

De eerste schooldag is in principe na de vierde verjaardag. Soms kan dit 

uitgesteld worden door feestdagen, schoolvakanties, de groepsgrootte en 

als er bijv. in januari een nieuwe groep start. Kinderen die in december 

jarig zijn komen dan in januari. Kinderen die in juni jarig zijn komen na de 

zomervakantie. Kinderen die bij aanvang van het nieuwe schooljaar drie 

jaar zijn, maar voor 1 oktober van datzelfde schooljaar vier jaar worden, 

mogen direct na de zomervakantie beginnen op school. Kort voor de eer-

ste schooldag zijn er een of meer kennismakingsmomenten voor het kind. 
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4.5 interne doorstroming 

Kleuters die in de maanden oktober tot januari vier jaar zijn geworden, 

kunnen na dit ‘deeljaar’ in principe nog één schooljaar in de kleutergroep 

blijven. Dit hoeft niet persé. In overleg met de ouders wordt, afhankelijk 

van de ontwikkeling van het kind, besloten of een kleuter na bijna 2 jaar 

direct doorgaat naar groep 3 of pas een jaar later.  

 

Wij streven er naar dat alle kinderen de basisstof die voor een bepaald 

leerjaar is gepland verwerken. Kinderen die meer kunnen, krijgen verdie-

pingsstof aangeboden. Zelfstandig (leren) werken is daarbij een belangrijk 

uitgangspunt. Afhankelijk van de resultaten en de ontwikkeling van het 

kind wordt aan het einde van ieder schooljaar beslist of een leerling door-

stroomt naar een hogere groep. Mocht dit naar het inzicht van de school, 

in het belang van het kind, niet het geval zijn, dan wordt ruim van tevoren 

al contact opgenomen met de ouders. Een definitief besluit wordt altijd in 

overleg met de ouders genomen. Indien gewenst, zijn bij dit gesprek de 

interne begeleider en (of) de directeur aanwezig. 

De kennismakingsochtenden worden in overleg met de leerkracht vastge-

steld. 

4.6 tussentijds vertrek 

Bij tussentijds vertrek, bijv. wegens verhuizing, wordt door de school een 

onderwijskundig rapport opgesteld dat wordt meegegeven naar de vol-

gende school. Uiteraard zijn we ook bereid tot het geven van mondelinge 

informatie aan de nieuwe school. 

 

Bij vertrek naar het Voortgezet Onderwijs wordt een (onderwijskundig) 

rapport meegegeven waarin de laatste rapportcijfers staan vermeld, de 

CITO-score en een sociaal-emotioneel rapport. Daarnaast vindt mondelin-

ge informatieoverdracht plaats met de nieuwe school.  

4.7 naar het voortgezet onderwijs 

Aan het begin van het schooljaar worden de ouders, verzorgers van alle 

groepen uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze avond krij-

gen de ouders van groep 8 informatie over de procedure en andere rele-

vante informatie betreffende de keuze voor een school voor voortgezet 

onderwijs. Niet de hoogste vorm van voortgezet onderwijs is het belang-

rijkste, maar de school die het beste bij uw kind past. 

 

De schoolkeuze is onder meer afhankelijk van drie factoren: de capacitei-

ten van uw kind, de kwaliteit van de basisschool en de thuissituatie van 

het kind. Op school werken we er hard aan om de kwaliteit zo hoog moge-

lijk te houden. 
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4.8 uitstroomgegevens groep 8 
 

 
 

Aan het eind van de basisschoolperiode stromen de kinderen van groep 

8 naar alle kanten uit. Zij beginnen aan een nieuwe fase in hun school-

carrière. Hier vermelden wij de uitstroomgegevens van de kinderen van 

groep 8 van de Horizon. De resultaten van de leerlingen aan het einde 

van de basisschool liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken 

van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht en/of de mate waarin 

de groep zich gedurende de acht jaar heeft ontwikkeld. 

V.O. soort 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

VSO 0 0 0 

PROO 1 (5%) 0 0 

VMBO BL 2 (10%) 6 (16%) 7 (20%) 

VMBO KL 5 (24%) 12 (32%) 10 (29%) 

VMBO TL 5 (24%) 7 (19%) 6 (17%) 

HAVO 4 (19%) 11 (30%) 5 (14%) 

VWO 4 (19%) 1 (0,03%) 7 (20%) 

In groep 8 gaan we op bezoek bij verschillende scholen om de keuze 

voor de kinderen makkelijker te maken. Met de ouders kunnen de kin-

deren de scholen op de open dagen nog eens bezoeken. 

 

In groep 8 volgen er twee gesprekken met de ouders waaruit een advies 

volgt over welk niveau van voortgezet onderwijs het beste past bij uw 

kind. Bij één gesprek is het kind ook zelf aanwezig. Het advies wordt door 

de groepsleerkracht gegeven. Dit advies is gebaseerd op de ervaringen 

van uw kind op school door de jaren heen. We betrekken daarbij de alge-

mene belangstelling, de zin voor studeren en de motivatie, het zelfstandig 

kunnen oplossen van vraagstukken en de behoefte aan hobby’s en vrije 

tijd. Om een zo evenwichtig mogelijk advies te geven, betrekken we daar-

in de resultaten van de afgelopen jaren uit het Leerlingvolgsysteem. Sa-

men met de leerlinggegevens vormen deze gegevens een goed beeld 

van de mogelijkheden van uw kind. Op basis hiervan zoeken we samen 

met u naar de school voor V.O. die het beste past bij uw kind. 
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4.9 schorsing en verwijdering 

schorsing  

Bij herhaaldelijk ernstig wangedrag, of als het gedrag van uw kind zodanig 

is dat het welzijn van andere kinderen in gevaar komt, kan de directie in 

het uiterste geval een leerling schorsen. De directeur informeert de ou-

ders van de leerling schriftelijk over:  

 reden en duur van de schorsing; 

 mogelijkheid van bezwaar en de wijze waarop dit kenbaar gemaakt 

kan worden.  

 

Bij schorsing van meer dan één dag is de directie verplicht ook de Inspec-

tie van het Onderwijs in kennis te stellen. Bovendien wordt de leerplicht-

ambtenaar ter kennisgeving geïnformeerd.  

 

verwijdering  

Voor verwijdering moet er toestemming zijn van het bevoegd gezag (het 

bestuur of een functionaris die namens het bestuur handelt). Het bevoegd 

gezag hoort de betrokken groepsleraar. Definitieve verwijdering kan pas 

plaatsvinden indien een andere school is gevonden waar de betreffende 

leerling geplaatst kan worden. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken 

zonder succes is gezocht naar een andere school, kan tot definitieve ver-

wijdering worden overgegaan. Uiteraard hopen we op onze school derge-

lijke procedures niet mee te hoeven maken. 

De wettelijke regels met betrekking tot toelating, schorsing en verwijdering 

staan beschreven in Artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs 

(WPO).  

4.10 buitengewoon verlof en leerplicht 

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school. Op het moment dat uw 

kind vijf jaar wordt, geldt er een leerplicht vanaf de eerste schooldag van 

de maand na de vijfde verjaardag. Soms doen ouders een verzoek voor 

extra vrije dagen of voor vakan-ties buiten het vakantierooster. Hiervoor 

kan in principe geen toestemming verleend worden. Om voor ieder dui-

delijkheid te scheppen over de rechten en plich-ten die u hierbij heeft, 

zetten wij ze voor u op een rijtje: 

 

1. Kinderen van vier jaar zijn niet leerplichtig. U kunt daarom in voor-

komende gevallen volstaan met een mededeling over eventuele 

afwezigheid. Wij vragen u wel zuinig met dit recht om te gaan. Vier-

jarigen gaan al een aantal uren per week minder naar school.  

2. Kinderen vanaf 5 jaar zijn volgens de wet leerplichtig en moeten 

daarom de school op de door de school vastgestelde tijden bezoe-

ken. Wettelijk mogen kinderen van vijf jaar maximaal vijf uur per 

week thuis gehouden worden. Ook hier vragen wij u zuinig met dit 

recht om te gaan. Deze mogelijkheid tot vrijstelling is uitsluitend be-

doeld om overbelasting van uw kind te voorkomen. 

 

Gewichtige omstandigheden  

Voor bijna alle gevallen heeft u bij afwezigheid van uw kind toestemming 
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nodig van de directeur van de school. Een aanvraagformulier ‘vrijstelling 

geregeld schoolbezoek’ is op school verkrijgbaar.  

De directeur kan in geval van "gewichtige  omstandigheden" toestemming 

geven tot maximaal tien dagen per schooljaar. Onder deze gewichtige 

omstandigheden vallen bijvoorbeeld jubileum, huwelijksfeest en begra-

fenis. Voor dit soort gelegenheden wordt altijd verlof verleend. 

 

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties 

Als u vanwege uw werkzaamheden niet in een schoolvakantie met uw ge-

zin op vakantie kunt gaan, kunt u een verzoek indienen bij de directeur 

van de school. Dit verzoek dient minimaal 8 weken van tevoren, schrifte-

lijk te worden voorgelegd. U dient daarbij een werkgeversverklaring te 

overleggen waaruit blijkt dat u gedurende de schoolvakanties niet gemist 

kunt worden. 

Dit verlof mag maximaal eenmaal per jaar plaatsvinden; mag niet langer 

dan 10 schooldagen duren en mag niet plaatsvinden in de twee eerste 

lesweken van het schooljaar. Voor alle duidelijkheid: er mag dus geen 

verlof verleend worden voor wintersportvakantie, voor extra vrije dagen 

voor een lang weekend in bijvoorbeeld een bungalowpark, of om eerder te 

kunnen vertrekken naar uw vakantiebestemming. 

 

De directies van de Nijkerkse basisscholen hebben in overleg met de leer-

plichtambtenaar van de gemeente Nijkerk afgesproken dat ongeoorloofd 

verzuim aan de leerplichtambtenaar wordt gemeld. Deze kan een proces-

verbaal opmaken, waarmee een boete geriskeerd wordt. Tot zover de 

leerplichtwet.  

Echter: er kunnen momenten, gebeurtenissen in iemands leven zijn dat 

niet de wet maar het gevoel of een uitzonderlijke situatie de doorslag 

moeten geven. Neem dus bij twijfel altijd contact op met de directeur van 

de school. 
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5. onderwijstijd 

5.1 weekschema verplichte onderwijstijd 

5.2 schooltijden 

5.3 bewegingsonderwijs 

5.4 vakantierooster 2020-2021 & studiedagen 

5.5 lesuitval 

5.6 groepsindeling 
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5.1 weekschema verplichte onderwijstijd 

De onderwijstijd wordt zo volledig mogelijk benut door een goede planning 

van de vakgebieden die wekelijks aan bod komen. Er wordt tevens zo 

goed mogelijk rekening gehouden met de begin- en eindtijden van de 

schooldag. Bovendien wordt door effectieve instructie en door zelfstandig 

werken weinig tijd onbenut gelaten. 

Over 8 jaar onderwijs moeten alle leerlingen het minimale aantal van 7520 

uren onderwijs krijgen aangeboden, waarvan tenminste 3520 in de eerste 

4 schooljaren en tenminste 3760 in de 4 daarop volgende schooljaren. 

We houden altijd iets marge waardoor we het aantal verplichte lesuren 

ruimschoots halen. 

 

Hiernaast vindt u een gemiddeld werkschema per groep (marges zijn wet-

telijk toegestaan). 

5.2 schooltijden 

I.v.m. alle maatregelen rondom Corona zijn onze schooltijden op dit mo-

ment tijdelijk veranderd.  

maandag 08.30 - 14.30 uur 

dinsdag 08.30 - 14.30 uur 

woensdag 08.30 -  12.30 uur 

donderdag 08.30 - 14.30 uur 

vrijdag 08.30 - 14.30 uur (groep 2-4 08.30 - 12.00 uur_ 

Groep 1 heeft vrijdag de hele dag vrij  

VAK GROEP 1 2 3 4 5 6 7 8 

Spel en Beweging 6.15 7.00             

Bewegingsond.     1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

Nederlandse taal     4.50 4.50 5.30 5.30 5.30 5.30 

Taalontwikkeling 3.15 4.00             

(Begrijpend) Lezen     3,00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Schrijven     1.30 1.15 1.15 0.45 0.30 0.30 

Rek/Wiskunde     4.00 4.00 4.20 4.35 4.35 4.35 

Engels 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Wereldoriëntatie     1.00 1.00         

Aardrijkskunde         1,00 1,00 1.15 1.15 

Geschiedenis         1,00 1,00 1.00 1.00 

Natuur & Techniek   0.30 0.30 0.45 0,45 1,00 1,00 1,00 

Sociale Redzaam-

heid 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Verkeer       0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Expressie     1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

Werken met ontw. 

materiaal 

6.00 6.50 0.30           

Muziek 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Godsdienst 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Pauze 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

Totaal 20.15 23.45 23.45 23.45 25.45 25.45 25.45 25.45 
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5.3 bewegingsonderwijs 

De groepen 3 t/m 8 hebben gym in Sporthal "De Baggelaar” in Nijkerker-

veen. Groep 1-2 gymt in het speellokaal in ons eigen gebouw. 

gymrooster 

groep 1-2  donderdag  

groep 3a  donderdag 08.30 - 09.15 uur 

groep 3b  donderdag 10.30 - 11.15 uur 

groep 4  donderdag 11.15 - 12.00 uur 

groep 5  vrijdag  10.00 - 11.30 uur 

groep 6  dinsdag 11.30 - 13.00 uur 

groep 7  vrijdag 08.30 - 10.00 uur 

groep 8  vrijdag 13.15 - 14.45 uur  

 

gymkleding 

Wilt u zelf zorgen voor gymkleding zoals (korte) broek, T-shirt, gym/

turnpakje? Het gebruik van gymschoenen is verplicht i.v.m. de hygiëne. 

Gymschoenen met zwarte zolen zijn in de gymzaal niet toegestaan omdat 

deze zwarte strepen achterlaten.  

5.5 vakantierooster 2020-2021 & studiedagen 

 
 begin  eind 

herfstvakantie ma. 19 okt  vr. 23 okt. 

kerstvakantie ma. 21 dec  vr. 1 jan 

voorjaarsvakantie ma. 22 feb.  vr. 26 feb 

Goede Vrijdag en Pasen vr. 2 april  ma. 5april 

Koningsdag di. 27 april  di 27 april 

meivakantie ma. 3 mei  vr. 14 mei 

2e pinksterdag ma. 24 mei   

zomervakantie ma. 19 juli  vr. 27 aug 

studiedag wo. 14 okt   

studiemiddag do. 14 dec   

studiedag ma. 1 maart   

Studiemiddag do. 1 april   

5.4 Lesuitval 

Bij ziekte van een leerkracht kunnen we een beroep doen op een aantal 

invalleerkrachten of zoeken we intern naar een oplossing. In het uiterste 

geval gaan de kinderen naar huis, maar nooit zonder de ouders hiervan 

tijdig op de hoogte te hebben gesteld. Vrije dagen buiten de schoolvakan-

ties komen incidenteel voor. We denken dan bijv. aan studie(mid)dagen 

voor het team. Deze dagen zijn opgenomen in de jaarplanning en worden 

tijdig bekend gemaakt. 
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5.6 groepsindeling en medewerkers 

 groep leerkrachten 

1-2a Linda van den Born (ma) 

Marieke Buursema (di-vr) 

1-2b Sophiene van Assenbergh (ma, di, wo even weken) 

Diana Koelewijn (wo onevenweken-vr) 

1-2c Jeanine Moesker (ma-vr) 

 

3a Marieke Smits (ma, di) 

Caroline van Geelen (wo-vr) 

3b Gerlinda Ekema (ma-wo) 

Jarina Borghuis (do-vr) 

4 Bram Wiesenekker (ma, di, wo, vr) 

Dorien van Boven (do) 

5 Anita Sprokholt (ma-di) 

Wouter Homan (wo-vr) 

6 Alma Schuring (ma-di) 

Jeroen de Graaf (wo-vr) 

7 Marijke Franken (ma-wo) 

Wilma Bleijenberg (do-vr) 

8 Jolien Haitsma (ma-do) 

vacature (vr) 

 medewerkers 

directie Erna Luiten (ma, di, wo, do) 

onderbouwcoördinator Diana Koelewijn (di) 

bovenbouwcoördinator Wouter Homan (di) 

managementteam Wouter Homan, Diana Koelewijn, Erna Luiten, 

Christine Westeneng 

interne begeleiding 

 

Jarina Borghuis (di) 

Christine Westeneng (ma, di, do) 

onderwijsassistent Marga Doornekamp (di, do, vr) 

Hannah Everse (ma, di, do) 

Anjo Roos (ma, di, wo, vr ochtend) 

Natalie van Silfhout (ma-wo) 

administratie Nel Broers (di ochtend - do ochtend) 

conciërge Henk Doppenberg (di ochtend, vrijdagmiddag) 

taalcoördinator  Gerlinda Ekema 

gedragsspecialist Jarina Borghuis 

rekencoördinator Marijke Franken 
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6. de schoolorganisatie 

6.1  dagelijkse leiding 

6.2 het managementteam 

6.3 de groepsleerkrachten 

6.4 de intern begeleider (IB-er) 

6.5 de ICT-coördinator 

6.6 de administratie 

6.7 de conciërge 

6.8  studenten 

6.9 bedrijfshulpverleners 

6.10 invallers 
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6.1 dagelijkse leiding 

De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school en is het eerste 

aanspreekpunt binnen de school. Zij wordt hierin ondersteund door het 

managementteam. 

 

De directeur onderhoudt interne en externe contacten, geeft vorm en stu-

ring aan de ontwikkeling van de school, ontwikkelt in samenspraak met 

het team, op diverse onderdelen beleid en zorgt voor de implementatie 

van deze beleidsvoornemens. 

 

Hebt u vragen of wilt u iets weten, dan bent u altijd welkom. Hebt u meer 

tijd nodig maak dan een afspraak: tel 033-2571623 of mail: direc-

tie.horizon@hsn-scholen.nl. De directeur is op maandag t/m donderdag 

aanwezig. 

6.2 het managementteam 

De Horizon is verdeeld in een onderbouw  

(groep 1-4) en een bovenbouw (groep 5-8). Deze zogenaamde bouwen 

worden aangestuurd door de onderbouwcoördinator en de bovenbouw 

coördinator. Samen met de directeur en één van de intern begeleiders 

vormen zij het managementteam.  

 

Naast plenaire teamvergaderingen hebben de bouwen ook hun eigen 

bouwvergaderingen. Hier wordt in een kleinere groep over schoolzaken of 

specifieke "bouw" zaken doorgepraat en kan beleid worden voorbereid. 

6.3 de groepsleerkrachten 

De groepsleerkrachten hebben een belangrijke functie binnen de school 

omdat zij dagelijks contact hebben met de leerlingen. Zij dragen zorg voor 

de sfeer in de klas en zijn verantwoordelijk voor een goed pedagogisch 

klimaat in de groep. Het is hun verantwoordelijkheid om er alles aan te 

doen dat uw kind met plezier naar school gaat en de leerstof die in het 

schoolplan beschreven staat ook leert. 

De omgang tussen de leerkracht en de leerlingen wordt gekenmerkt door 

respect, beleefdheid en de liefde voor elkaar. Dit komt tot uiting in de ma-

nier waarop we met elkaar omgaan: als leerkrachten onderling, als leer-

kracht ten aanzien van de kinderen (voorbeeldfunctie) en natuurlijk ook 

als kinderen onderling. 

 

Op school werken fulltimers en parttimers. Als twee parttimers samen de 

verantwoordelijkheid hebben voor één groep, spreken we van een duo-

baan. 
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6.4 de onderwijsassistent 

De onderwijsassistenten ondersteunen de groepsleerkrachten bij hun 

werk. Zij verrichten onderwijsinhoudelijke taken in de groep en begeleiden 

kleine groepjes kinderen. Ook leveren zij een praktische/ organisatorische 

bijdrage aan het klassenmanagement. 
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6.5 de interne begeleider 

De specifieke leerlingenzorg is in handen van de interne begeleider. Deze  

is verantwoordelijk voor de zorgstructuur in onze school. De intern bege-

leider is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag  

6.6 de ICT-coördinator 

Er is op onze school een leerkracht die de taak heeft om ICT (informatie- 

en communicatietechnologie) te integreren in het onderwijs. Hij heeft am-

bulante tijd op dinsdag of woensdag. 

6.7 de administratie 

Aan de school is een administratieve hulp verbonden. Zij ondersteunt de 

directeur voor drie ochtenden per week bij de administratieve taken. 

6.8 de conciërge 

Onze conciërge ondersteunt de leerkrachten bij veel praktische zaken. Hij 

doet ook veel kleine technische klusjes in en om de school. Ook zorgt hij 

er voor dat de school er altijd netjes en verzorgd uitziet. De conciërge is 

op twee dagdelen aanwezig. 

6.9 studenten 

werkplekleren (WPL) 

Op onze school studeren en werken studenten van de Christelijke Hoge-

6.10 bedrijfshulpverleners 

Op de Horizon zijn een aantal Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig. 

Dit zijn leerkrachten die een BHV-certificaat hebben behaald. Jaarlijks vol-

gen zij een opfriscursus. 

  

De meeste wonden, builen en schrammen kunnen zij op school behande-

len. Zij weten veel, maar niet alles, daarom kan het nodig zijn een huisarts 

te bezoeken. Hiervan worden de ouders altijd op de hoogte gesteld. 

school in Ede. Zij zijn gedurende een jaar op een aantal dagen in de 

week aanwezig op onze school. Zij volgen een groot deel van hun oplei-

ding op de werkplek (werkplekleren, WPL). De Horizon biedt hen de 

ruimte en faciliteiten om te leren, daarnaast begeleiden wij hen intensief. 

 

Wij zijn ook erg blij met deze studenten. Ze geven ons 'extra handen' in 

de klas om leerlingen te begeleiden, daarnaast voeren de studenten een 

opdracht uit t.b.v. de school. 

 

Onderwijsassistenten (OA) 

Onze school biedt plaats aan een aantal onderwijsassistent-studenten in 

opleiding. Zij zullen in de praktijk relevante leerervaringen opdoen en ze 

geven ons ‘extra handen’ in de klas om leerlingen te begeleiden. 
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6.11 invallers 

Soms zijn leerkrachten niet beschikbaar vanwege nascholing of speciale 

taken. Ook is een leerkracht soms afwezig vanwege ziekte. Vaak valt dan 

de duo collega in, wordt er geruild van werkdag. Soms lukt dit niet, dan 

kunnen we een beroep doen op een invallerslijst die binnen de HSN wordt 

gehanteerd. 
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7. de ouders 

7.1 algemeen 

7.2 informatieavond 

7.3 omgekeerde tienminutengesprekken 

7.4 nieuwe leerlingen 

7.5 ouderportaal 

7.6  Parro 

7.7 spreekavonden 

7.8 nieuwsbrieven 

7.9 omgaan met gescheiden ouders 

7.10 medezeggenschapsraad (MR) 

7.11 de GMR 

7.12 gebedsgroep 

7.13 ouderraad en ouderhulp 

7.14 verkeersouders  

7.15 hoofdluisouders 

7.16 sponsoring 

7.17 ouderbijdrage 

7.18 europotje 

7.19 ouderenquête 

7.20 klachtenregeling 
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7.1 algemeen 

Als er vragen/problemen zijn vinden wij het erg plezierig dat u die met ons 

bespreekt. Doe dit echter niet vlak voor, of onder schooltijd. Er wachten 

immers kinderen op de leerkrachten. Na schooltijd is er vaak meer gele-

genheid. U kunt ook even een afspraak maken zodat er in alle rust kan 

worden gesproken. 

7.2 informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond gehouden 

waarop informatie gegeven wordt over het werken in de groepen. Alle ou-

ders krijgen in de week van de informatieavond ook een brief mee met 

alle belangrijke informatie over de groep. 

7.3 omgekeerde tienminutengesprekken  

Aan het begin van het schooljaar zijn er omgekeerde tien-

minutengesprekken. Dat wil zeggen dat de leerkrachten niet vertellen 

over het kind, maar de ouders. Als ouders en leerkrachten hebben we 

een gezamenlijk belang dat het goed gaat met het kind. Als onderwijspro-

fessionals vinden wij het prettig om met de ervaringsdeskundigen in ge-

sprek te gaan. Wij verwachten dat dit gesprek een positieve bijdrage le-

vert aan de gezamenlijke zorg voor uw kind. 

7.4 nieuwe leerlingen 

De leerkracht van  groep 1  gaat bij nieuwe leerlingen ongeveer twee we-

ken van te voren op bezoek. Wanneer een leerkracht een nieuwe leerling 

in een hogere groep in de groep krijgt van een gezin wat nog niet eerder 

is bezocht, wordt er telefonisch een afspraak gemaakt. 

7.5 ouderportaal 

Voor het ouderportaal krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord. U 

kunt binnen het ouderportaal de gegevens van uw kind(eren) zien en wij-

zigingen doorgeven met betrekking tot het adres, medische gegevens en 

dergelijke. U kunt zien wie er in de groep van uw kind zit. In de jaarplan-

ner kunt u alle activiteiten van de school terugvinden. Ook kunt u de cij-

fers van uw kind(eren) terugvinden. 

7.6 Parro 

Door Parro kunnen ouders en school gemakkelijk met elkaar communice-

ren. Alles wat er gedeeld wordt, is beveiligd en onzichtbaar voor de bui-

tenwereld.  

In Parro kunt u ook aangeven of we beeldmateriaal van uw kind(eren) mo-

gen gebruiken voor diverse media doeleinden. Ook is het mogelijk om via 

Parro uw kind ziek te melden. 
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7.7 spreekavonden 

Twee keer per jaar is er voor de groepen 1 t/m 8 een spreekavond waarop 

de ouders met de leerkracht het werk van de kinderen kunnen bespreken. 

Dit vindt plaats in november en in februari. Op andere momenten is er na-

tuurlijk ook altijd een gesprek met de leerkracht mogelijk. Voor de eerste 

spreekavond in november ontvangen de kinderen geen rapport. Tijdens 

deze spreekavond staat het sociaal welbevinden van het kind centraal. In 

februari en aan het eind van het schooljaar ontvangen de kinderen een 

rapport. Mocht u bij het overgangsrapport ook een gesprek op prijs stel-

len, dan kunt u zelf met de betrokken leerkracht een afspraak maken. 

7.9 omgaan met gescheiden ouders 

Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden, biedt de wet ons 

als school een duidelijke richtlijn wat betreft informatieverstrekking aan 

ouders. De school is verplicht beide ouders op gelijke wijze te informeren, 

tenzij een gerechtelijke uitspraak hier in strijd mee is. Dus ook de ouder, 

die niet met het ouderlijk gezag is belast heeft recht op informatie. De po-

sitie van beide ouders is dus gelijk.  

 

Onze werkwijze is als volgt:  

In het geval van co-ouderschap of gezamenlijk ouderlijk gezag, mogen 

de ouders gezamenlijk de ‘grote’ beslissingen nemen en neemt de ver-

zorgende ouder de beslissingen inzake de dagelijkse (kleine) dingen. Als 

beide ouders ouderlijk gezag hebben, maar er geen sprake is van co-

ouderschap, heeft de school passieve informatieplicht. 

 

Als het verstrekken van informatie aan één van beide ouders niet is toe-

gestaan (bijv. via een gerechtelijke uitspraak), moet het schriftelijk bewijs 

hiervan aan de directies worden overlegd. Een verdere uitwerking staat in 

het protocol ‘gescheiden ouders’ dat op school verkrijgbaar is. 

7.8 nieuwsbrieven 

Elke twee weken verschijnt er een nieuwsbrief met tussentijdse medede-

lingen. De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden. Mocht u deze niet ont-

vangen, kunt u een mail sturen naar: directie.horizon@hsn-scholen.nl. 

Bekijk ook onze website: https://horizon.hsn-scholen.nl/.  Alle actuele in-

formatie over de school vindt u op deze site. 

U krijgt voor het aanmelden een uitnodiging per mail. Via uw tablet, tele-

foon of p.c. kunt u inloggen met dezelfde gegevens als het ouderportaal. 

Voor de tablet of telefoon is er een app beschikbaar.   
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7.10 medezeggenschapsraad 

De MR is een overlegorgaan van leerkrachten en ouders van een school 

enerzijds en het bestuur anderzijds. Dit is dus hét orgaan om de specifie-

ke belangen van de betreffende school te behartigen. 

 

Het doel van de Medezeggenschapsraad 

a. Er zijn nogal wat voorgenomen besluiten van het bestuur die eerst 

de MR dienen te passeren, alvorens het bestuur deze kan uitvoeren 

(dit heeft te maken met het instemming- of adviesrecht; zie MR-

reglement). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om personeelsmutaties, 

schoolgrenzen, fusies, de begroting en vele andere organisatorische 

zaken en beleidszaken. 

b. Via bladen, nota‘s en voorlichtingsdagen houdt de MR zich op de 

hoogte van de landelijke ontwikkelingen en krijgt ze informatie over 

wat men als MR in de praktijk kan doen.  

c. Ook bij de dagelijkse gang van zaken op school is de MR betrokken. 

Gevraagd en ongevraagd advies wordt door de leerkrachten zeer op 

prijs gesteld. 

 

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad 

De MR bestaat uit acht personen, te weten 4 ouders (oudergeleding) en 4 

leerkrachten (personeelsgeleding). De directeur is aanwezig als gespreks-

partner van het bestuur. 

 

Zittingstermijn in de Medezeggenschapsraad 

Regelmatig worden er verkiezingen gehouden. Dan treedt een persoon 

van de MR af. De zittingsduur voor een periode is drie jaar. 

Voorzitter Secretaris 

mw. C. Westeneng (team en GMR) vacant (ouder/team) 

 

Overige MR-leden: 

Mevr. W. Bleijenberg (team) 

Dhr. J. de Graaf (team) 

Mevr. M. van Kampen (ouder) 

Mevr. C. van Oosterom (ouder) 

vacant (ouder/team) 

Mevr. M. Verweij (ouder) 

7.11 de GMR 

Naast de schoolgebonden MR bestaat er een gemeenschappelijke MR 

(GMR) voor de hervormde scholen. Vanuit de Horizon hebben een ouder 

(vacant) en een leerkracht (mevr. C. Westeneng) zitting in deze GMR. In 

de GMR worden zaken besproken die alle scholen van de vereniging 

aangaan en dus meer op verenigings- en bestuursniveau liggen, zoals 

bv. het personeelsbeleidsplan en het bestuursformatieplan. 
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7.13 ouderraad en ouderhulp 

Aan de school is ook een ouderraad verbonden. De ouderraad heeft een 

regelement dat op school ter inzage ligt. De algemene regel voor ouder-

hulp is dat de activiteiten complementair, d.w.z. aanvullend, zijn. Ouders 

geven geen onderwijs maar verrichten hand- en spandiensten. Zij verle-

nen medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg 

met en onder verantwoordelijkheid van het onderwijzend personeel. 

Uit elke groep is tenminste een ouder in de ouderraad vertegenwoordigd 

en daarnaast twee personeelsleden. (De directie en een lid van de mede-

zeggenschapsraad zijn gerechtigd de vergaderingen als adviserend lid bij 

te wonen.) Bij de vergaderingen zijn twee personeelsleden aanwezig. De 

zittingsduur van de leden is twee jaar en zij kunnen zich eenmaal her-

kiesbaar stellen.  

7.12 gebedsgroep 

De gebedsgroep wordt gevormd door betrokken ouders. Deze ouders 

leggen in gebed alle zaken van de school en verschillende groepen voor 

de Here God neer. Ze hebben als doel te bidden en te danken voor alles 

wat er op school met kinderen en personeel gebeurt. Als u als ouder/

verzorger zich aangesproken voelt, bent u uitgenodigd om hierbij aanwe-

zig te zijn. 

 

De gebedsgroep komt eens per maand op dinsdag om 11.00 uur bijeen. 

Door middel van mailberichten kunnen ouders zich opgeven voor diver-

se activiteiten die bij ons op school plaatsvinden. Vaak worden de ou-

ders ook persoonlijk gevraagd door de ouderraad om mee te helpen met 

de activiteiten. Hierbij kunt u denken aan hulp bij creativiteitsmiddagen, 

hulp bij projecten, afscheid groep 8, sportactiviteiten, maar ook voor 

praktische zaken zoals schoonmaken en rijden voor school.  

 

Er vindt een goed overleg plaats waarin de ouderraad daadwerkelijk 

meedenkt, mee organiseert en meewerkt. De inzet van deze groep men-

sen is bijzonder groot. 
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7.14 hoofdluisouders 

De Horizon heeft een team van hoofdluisouders. Elke eerste maandag na 

een vakantie controleren zij alle kinderen op hoofdluis. Als er zich een 

geval van hoofdluis voordoet, worden de betrokken ouders geïnformeerd 

door de schoolleiding. Uiterlijk veertien dagen later worden die groepen 

waar hoofdluis werd gevonden opnieuw gecontroleerd. Dit herhaalt zich 

totdat de school weer ‘hoofdluisvrij’ is. 

7.15 sponsoring  

Met betrekking tot sponsoring voeren de scholen van de hervormde 

schoolvereniging een terughoudend beleid. De volgende sponsoractivi-

teiten behoren tot de mogelijkheden:  
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7.16 ouderbijdrage  

Aan het begin van elk nieuw schooljaar wordt aan de ouders een ouderbij-

drage gevraagd. Deze bijdrage is op basis van vrijwilligheid. Mocht de ou-

derbijdrage problemen geven dan kunt u altijd contact opnemen met de 

directeur van de school.  

 

De bijdrage is als volgt vastgesteld: 

Ouders met 1 schoolkind    € 30, - 

Ouders met 2 schoolkinderen   € 50, - 

Ouders met 3 of meer schoolkinderen  € 65, - 
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 plaatsen van naamborden van bedrijven op het terrein van de 

school of op speeltoestellen.  

 het door de school noemen (bedanken) van namen van bedrijven 

die de school gesponsord hebben op de website of in de nieuws-

brief. 

Wij hanteren op onze school de volgende algemene voorwaarden:  

de inhoud van advertenties en publicaties mag niet strijdig zijn met of op 

gespannen voet staan met de identiteit van de HSN, dit ter beoordeling 

van de directies. 

Bij het begrip 'identiteit' denken we aan de levensbeschouwelijke aspec-

ten, maar ook aan de pedagogische aspecten.  

Sponsoring geschiedt onder wettelijke voorwaarden (zie Sponsoring 

OCW) 

Het geld wordt besteed aan allerlei nuttige zaken in en om de school. Te 

denken valt aan een boekje met het kerstfeest, cadeautje voor de groe-

pen 1 t/m 3 met Sinterklaas, sportdagen, traktaties enz. Allemaal school-

zaken die buiten de overheidsvergoeding vallen. Voor schoolreis en 

schoolkamp wordt apart een bijdrage gevraagd. 

 

U kunt uw ouderbijdrage overmaken naar bankrekening nummer NL62 

RABO 0335 3769 24 t.n.v. de Horizon o.v.v. de naam van het kind en de 

groep. Desgewenst kunt u ook contant betalen op school. 

 

N.B. Wanneer uw kind na de kerstvakantie op school begint, vragen we u 

de helft van het jaarbedrag te betalen.  

7.17 ouderenquête 

Tweejaarlijks vindt er een ouderenquête plaats. Hierin krijgt u de gele-

genheid om aan te geven wat goed gaat, waar u van geniet en wat ver-

betering vraagt. In de teamvergadering en de individuele functionerings-

gesprekken worden de uitkomsten besproken en de actiepunten gefor-

muleerd. De ouderenquête zal in het cursusjaar 2020-2021 opnieuw aan 

de ouders worden uitgereikt. 
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7.18 klachtenregeling 

De regeling 

Binnen onze school is een van de teamleden aangewezen als interne 

contactpersoon.  Daarnaast heeft het bestuur van de Hervormde School-

vereniging  in overeenstemming met de wettelijke voorschriften een 

(externe) onafhankelijke vertrouwenspersoon op bestuursniveau aange-

wezen. Ook is er een klachtencommissie. De klachtenregeling die is op-

gesteld, wordt gehanteerd bij ernstige meningsverschillen op allerlei ge-

bied binnen de school.  

Deze klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht 

niet ergens anders terecht kan, of als de klacht niet naar tevredenheid is 

afgehandeld.  

 

 

Meldplicht 

Tenslotte heeft het bestuur een wettelijke Meldplicht naar de vertrouwens-

inspecteur (0900 – 1113111). De Meldplicht houdt in dat elke medewer-

ker die kennis of een vermoeden heeft dat een medewerker zich schuldig 

maakt aan grensoverschrijdend gedrag verplicht is dit te melden bij zijn of 

haar leidinggevende of bestuurder. De bestuurder moet deze informatie 

telefonisch bij de Vertrouwensinspectie melden. We merken op dat de 

externe Vertrouwenspersoon deze Meldplicht niet heeft. 

Ook is het mogelijk om rechtstreeks het meldpunt vertrouwensinspecteurs 

te gebruiken. Dan gaat het met name om klachtenmeldingen over seksu-
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ele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld. 

 

De procedure 

Stel, u hebt een serieus probleem met een situatie op school. . Het heeft 

de voorkeur om de problemen met de directbetrokkenen zelf op te los-

sen. Voor het geval dat er omstandigheden dat het niet wenselijk of mo-

gelijk is een probleem met de directbetrokkene te bespreken dan zijn er 

de volgende alternatieven. U kunt zich in geval van een klacht – eventu-

eel via de interne contactpersoon – wenden tot de externe vertrouwens-

persoon. Deze beoordeelt de situatie en verwijst bij concrete klachten 

naar bijvoorbeeld de directie, het bestuur of de klachtencommissie. Als 

een klacht bij de klachtencommissie ingediend wordt, dan onderzoekt de 

commissie de klacht en geeft indien nodig advies aan het bestuur, dat 

uiteindelijk een beslissing neemt.  

Interne vertrouwenspersoon:  

Mw. Christine Westeneng – van Andel 

c.westeneng@hsn-scholen.nl 

 

HSN  vertrouwenspersoon (vanuit bestuur):  

Mevr. M. Ebbers-Baldé 

Drie Morgenland 46 

3863 ZJ Nijkerk 

 033-2460626 

 

mailto:%20c.westeneng@hsn-scholen.nl
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Externe vertrouwenspersoon:  

Mevr. B.B. van der Schoot (huisarts) 

Westerveenstraat 48  

3864 EN Nijkerkerveen  

  033-25 715 52 

 

Landelijke klachtencommissie: 

Stichting GBCO 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

  070-3861697 

info@gbco.nl 

http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

mailto:info@gbco.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
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8. abc 

A aanmelding 

U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. 

Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar op school of via de website.  

Zie voor meer informatie H. 4.2 op blz. 35 

 

A afscheid groep 8 

Na 8 jaar basisschool neemt groep 8  feestelijk afscheid. Op deze dag 

wordt de musical opgevoerd voor de kinderen van school. ’s Avonds 

wordt deze musical opgevoerd voor de ouders van groep 8 en ontvangen 

de kinderen een afscheidscadeau: een Bijbel, psalmboek of liedboek en 

een groepsfoto. 

B besmettelijke ziekten 

Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft opgelopen (bijv. krentenbaard, 

wormpjes of rode hond) wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden bij de 

leerkracht of de directeur. 

 

B bedrijfshulpverlening (BHV) 

De school heeft acht BHV-ers: juf Nel, juf Marga, juf Diana, meester 

Bram, juf Jarina, juf Marijke,  juf Wilma en meester Wouter. Op deze ma-

nier zijn er altijd twee of drie BHV-ers op een dag aanwezig. 

 

B buitengewoon verlof en leerplicht 

Zie H. 4.10 op blz. 38 

 

B buitenschoolse opvang (BSO) 

Wij vinden het heel belangrijk dat uw kind gebruik kan maken van aanvul-

lende dagbesteding zoals peuterspeelzaal, voorschoolse opvang, na-

schoolse opvang en dagopvang.  

Wij streven ernaar dat deze opvang een meerwaarde heeft boven het 

overnemen van de zorg voor uw kind op momenten dat u niet thuis 

bent. De beste keuze is naar onze overtuiging de keuze voor de 

meest zinvolle opvang van uw kind.  

 

Wij hebben een aantal ‘preferred partners’ waarmee we in nauwe samen-

werking deze opvang vormgeven. Opvang die voldoet aan de volgende 

voorwaarden:  

veiligheid tijdens vervoer en verblijf; 

een invulling die aansluit bij onze identiteit en het pedagogisch klimaat; 

een inhoudelijk programma met een meerwaarde.  

 

Onze ‘preferred partners’ zijn die in onze school zijn gevestigd: 

Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel.  

Telefoon 06 14 504 708,  

email info@peuterspeelzaaldetriangel.nl 

http://www.peuterspeelzaaldetriangel.nl/ 
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Kindcentrum Bzzzonder 

Telefoon: 088-2999600/06-27838470  

Email: info@bzzzonder.nl 

https://www.bzzzonder.nl/ 

 

Voor alle volledigheid: ouders zijn vrij om zelf een organisatie te kiezen 

voor de opvang van hun kind. 

C computer 

Werken met de computer of tablet is volledig geïntegreerd in het onder-

wijs. De computer of tablet wordt ingezet als aanvulling op de methode. 

De computer of tablet wordt ook gebruikt als informatiebron. Internet 

speelt daarin een grote rol. Ook wordt de computer ingezet als medium 

om een presentatie te kunnen houden.  

 

Alle computers hebben Internet en e-mail mogelijkheden. Hierbij gaat het 

niet alleen om informatie verzamelen en verzenden, maar ook om een 

goede houding aan te leren m.b.t. deze nieuwe media; we willen kin-

deren ook mediawijs opvoeden en besteden daar expliciet aandacht aan 

in de lessen. 

E EHBO 

De leerlingen in groep 7 of 8 krijgen een cursus die kan leiden tot het be-

halen van het jeugd EHBO-diploma.  

F facebook 

De Horizon is ook te vinden op Facebook. 

 

F fietszone 

Veel kinderen komen met de fiets naar school. Kinderen die dichtbij 
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E eten en drinken 

In de groepen 1 en 2 geven we de kleuters even tijd om iets te eten en 

drinken. De groepen 3 t/m 5 hebben van 10.00 tot 10.15 uur pauze en 

groepen 6 t/m 8 hebben van 10.15-10.30 uur pauze. Daarvoor of daarna  

mogen de kinderen in de klas wat eten en/of drinken. Graag losse be-

kers, bakjes en deksels voorzien van naam.  

 

Tip 1:  Als drinken geen priklimonade gebruiken, veel bekers gaan  

           daarvan lekken. 

Tip 2:  Gezond kan ook lekker zijn 

 

E excursies 

Kenmerkend voor ons projectmatig onderwijs zijn de excursies of bezoe-

ken van professionals in de school. Bij de projecten zoeken we naar zin-

volle activiteiten binnen en buiten de school die passen bij het project. 

Hiervoor wordt regelmatig een beroep op ouders gedaan. Uw medewer-

king wordt erg op prijs gesteld. 

mailto:info@bzzzonder.nl
https://www.bzzzonder.nl
https://www.facebook.com/dehorizonpagina/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCo6IjcEWPBznFMntefKf9lsfLMAmwC7BbL36-bXij4ef2RRS04YdTYkR2vaAmABUqcZdlHycoOVe9c
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Alle kinderen die wonen aan onderstaande stra-

ten komend lopend naar school 

Van Noorstraat 

Birkenhof 

Zonnehof 

Winkelmanstraat 

Westerveenstraat 

Vanenburg 

Wouter Blomstraat 

Brouwerspad 

Dokter van der Kolkstraat t/m nr. 15 en 24 

Goldschmidstraat 

Stienstratstraat 

Eekmastraat 

Van Rootselaarstraat 

De Bruijnhof 

Dirk Ruitenbeekstraat  

Jacob de Boerweg t/m kruispunt Dirk Ruitenbeekstraat 

Schoolstraat t/m nr. 24 

Van Dijkhuizenstraat t/m kruispunt Buntwal/Vrouwenweg 

Talmastraat 

Nieuwe Kerkstraat t/m kruispunt Westerveenstraat 

Buntgras 

Buntwal nr. 1 en 1a 
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school wonen mogen niet op de fiets naar school omen. Dit zorgt ervoor dat we 

genoeg speelruimte overhouden en dat de uitstroom sneller en overzichtelijker 

kan verlopen. Een overzicht van de zone vindt u op de plattegrond. 
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G gemeente Nijkerk 

We onderhouden contacten met de burgerlijke gemeente over o.a. de 

leerlingenadministratie (in- en uitschrijven van leerlingen) en het verzuim. 

 

G gevonden voorwerpen 

Spijkerjasjes, shirtjes, gymschoenen, bekers, handdoeken etc. Er blijft 

voor elke vakantie heel wat liggen op school. Vaak blijkt het “van nie-

mand” te zijn… Daarom een vriendelijk verzoek: zou u kleding van een 

merkteken kunnen voorzien?  

 

We denken dan vooral aan jassen, gymspullen, drinkbekers en brood-

trommeltjes. Zo houdt iedereen zijn/haar eigen spullen. Tijdens de rap-

portenavonden stellen we de gevonden voorwerpen ten toon. Wat er na 

deze avond blijft liggen wordt weggegooid of geschonken aan een goed 

doel. 

I internet 

De school is aanwezig op Website en op Facebook. Op de website http://

horizon.hsn-scholen.nl/ vindt u informatie over de school. U kunt ook de 

eigen pagina’s van de groepen bekijken; deze worden bijgehouden door 

de leerkracht van de groep. Op de website worden ook regelmatig foto’s 

van schoolactiviteiten geplaatst. Op deze foto’s staan uw kinderen. We 

beoordelen altijd de foto’s voor we ze op internet plaatsen. Mocht u een 

foto opmerken die u liever niet op de website ziet, wilt u dit dan kenbaar 

maken aan de ict-coördinator of directeur van de school. Dan zullen we 

deze zo snel mogelijk verwijderen. 

U kunt ons ook op  Facebook vinden. Zoals de naam als zegt, bevat 

Facebook veel gezichten. Hier gelden dezelfde afspraken als voor de 

website. 

 

Als u absoluut niet wilt dat een foto van uw kind via de school op het in-

ternet komt, wilt u dit dan doorgeven aan de directeur van de school? Dit 

geldt ook voor foto’s in papieren media, zoals school- of HSN-folder, jaar-

verslag enz. Het zal overigens niet te voorkomen zijn dat uw kind zich 

wellicht ergens op een overzichtsfoto bevindt. Hiervoor gaan we uit van 

uw begrip en toestemming.  Vanaf 2014 staat op de aanmeldingsformu-

lieren van de HSN-scholen o.a. 'Bij het ondertekenen gaan de ouders 

akkoord met het beleid m.b.t. het omgaan met foto's, zoals  jaarlijks be-

schreven in de schoolgids. Als er (voor een deel hiervan) bezwaren zijn, 

kunt u dit te allen tijde bij de directeur van de school kenbaar maken.'  

F fotograaf 

Ieder jaar brengt de schoolfotograaf een bezoek aan de Horizon. Er wor-

den naast de groepsfoto’s ook van alle kinderen portretfoto’s en foto’s van 

broertjes en zusjes gemaakt. Ieder jaar wordt er een afscheidsfoto van 

groep 8 gemaakt. 
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Voor het onderwijs kunnen we de kinderen (tijdelijk) een live ac-

count geven in Office365. Zo'n account heeft een e-mailadres @live.hsn-

scholen.nl en ruimte om documenten op te slaan. Dit alles is ook buiten 

de schoolmuren te gebruiken, maar wordt wel door de HSN beheerd. De 

kinderen kunnen hierin o.a. samenwerken aan documenten. 

 

I inspectie 

De zorg voor het toezicht op onze school ligt in handen van het inspectie-

team Utrecht. Bij een bezoek sluit de Inspectie, waar mogelijk, aan bij de 

gegevens die onze school, op basis van zelfevaluatie, aanlevert. Er zijn 

verschillende onderzoeken mogelijk: de Inspectie kent een jaarlijks onder-

zoek en een periodiek kwaliteitsonderzoek wat één keer in de vier jaar 

plaatsvindt. U kunt de inspectie van het onderwijs als volgt bereiken: E- 

mail: info@owinsp.nl,  internet: www.onderwijsinspectie.nl 

J jaarkalender 

Via het ouderportaal (zie 7.6) vindt u de actuele jaarkalender. Daarnaast 

vindt u in de tweewekelijkse nieuwsbrief de agenda voor de komende we-

ken. 

K kerken 

Eén keer per jaar wordt er in overleg met de kerken in Nijkerkerveen en 

NIjkerk een themaweek gehouden rond Kerk-School-Gezinsdienst. Te-

vens wordt in één van de kerken in  Nijkerk voor alle ouders en kinderen 

van de zes HSN-scholen een openingsbijeenkomst gehouden en wordt 

er op bid- en dankdag een morgendienst gehouden. Hieraan wordt ook 

op school aandacht besteed. 

 

K kledingcode HSN 

HSN verwacht: 

 van personeel en stagiairs dat zij uit eigen overtuiging vorm geven 

aan het onderwijs bij een school van de vereniging. Personeel en 

stagiairs in onderwijssituaties hebben zowel in pedagogisch als in 

maatschappelijk opzicht een voorbeeldfunctie naar kinderen toe. Zij 

zijn het gezicht van de HSN en de school waaraan zij verbonden 

zijn. In die zin zijn zij representatief in contacten met betrokkenen. 

Vanuit dat perspectief is het goed afspraken te maken over repre-

sentativiteit, waaronder kleding, die hierbij past; 

 van personeel en stagiairs dat zij, binnen het kader van hetgeen 

binnen school is afgesproken, uiting geven aan de protestant chris-

telijke identiteit van de school. Hierbij wordt gedacht aan de psalm 

en bijbelroosters, het vieren van de christelijke feestdagen, activitei-

ten, projecten en vieringen; 
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 van ouders/verzorgers dat zij ervoor zorgen dat hun kinderen er 

verzorgd uitzien en geen uiterlijke kenmerken hebben die op ge-

spannen voet staan met het aan hen (op het aanmeldingsformulier) 

gevraagde respect voor de grondslag en identiteit van de HSN.  

 

Het volledige document is desgewenst verkrijgbaar bij de directie van de 

school. 

 

 

M medicijngebruik 

Er worden geen medicijnen aan kinderen verstrekt zonder toestemming 

van de ouders/verzorgers. Ouders kunnen aan de school vragen om on-

der schooltijd medicijnen te verstrekken dan wel licht ‘medische handelin-

gen’ te doen ten behoeve van het kind. De school weegt de verantwoor-

delijkheid af, eventueel na advies van de schoolarts of GGD, en geeft 

aan  al dan niet te willen meewerken. In geval van medewerking worden 

de afspraken rondom medicijngebruik en de rol van de school schriftelijk 

vastgelegd. 

O ontruimingsplan 

Op onze school wordt jaarlijks geoefend met het ontruimingsplan. De kin-

deren en leerkrachten weten aan de hand van het ontruimingsplan hoe zij 

moeten handelen. Instructies hiervoor hangen in ieder lokaal naast de 

deur. Wij verwachten van iedere ouder, die op het tijdstip van ontruiming 

in de school is, dat hij/zij de aanwijzingen van de leerkracht opvolgt. Na 

iedere oefening vindt er een evaluatie in het team plaats.  

P Privacy 

De scholen van de Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk gaan zeer 

zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. In verband 

met het geven van onderwijs, het begeleiden van uw kinderen en de 

vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gege-

vens over en van leerlingen vastgelegd en verwerkt. Dit gebeurt in over-

eenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) en is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het on-

derwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daar-

toe is beperkt.  

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers 

van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. 

De school heeft met deze leveranciers strikte afspraken gemaakt. Over 

het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. 

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ou-

ders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is vol-
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N nieuwsbrief 

De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken en wordt digitaal verzonden. 
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S schoolshirts 

Onze school heeft eigen sportshirts, sportbroeken en kousen. Dit wordt 

o.a. gedragen bij sportwedstrijden. Het is de bedoeling dat de sportkle-

ding na een sportevenement ongewassen op school terugkomt, zodat 

alle kleding dezelfde wasbehandeling ondergaat. Dit om verkleuren e.d. 

te voorkomen. 

gens de wet.  

In het privacyreglement is uitgebreider beschreven hoe de school omgaat 

met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leer-

lingen. Lees over deze zaken meer op https://hsn-scholen.nl/privacy/ 

Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie. 

Leerlingen en HSN-accounts 

Omdat leerlingen ook veel digitaal werk maken, hebben ze een veilige 

ruimte nodig om hiermee te kunnen werken. In steeds meer groepen 

hebben zij een HSN-account.  

Dit is altijd  voornaam.restvandenaam@Horizon.hsn-scholen.nl  

Hiermee hebben ze de beschikking over Office365 van de HSN met o.a. 

Outlook, OneDrive en Teams. Het is webbased, dus indien gewenst ook 

thuis beschikbaar. 

Hierbij heeft elke leerling, zolang dit HSN-account bestaat, de mogelijk-

heid om Office op vijf apparaten te installeren.  

 

Website en Facebook-pagina 

Op de website van de school (https://calvijn.hsn-scholen.nl) vindt u infor-

matie uit deze schoolgids, het vakantierooster, de nieuwsbrieven enz. Op 

onze Facebook-pagina publiceren we over schoolactiviteiten.  

We beoordelen altijd de foto’s voor we deze op internet plaatsen. Mocht 

u een foto opmerken die u liever niet op de website ziet, wilt u dit dan 

kenbaar maken aan de directeur van de school. Dan zullen we deze foto 

zo snel mogelijk verwijderen. 

Foto’s met herkenbare gezichten zijn ook persoonsgegevens. Voor het 

T trakteren 

Een verjaardag hoort een feestelijke dag te zijn. Dit betekent dat uw kind 

zijn/haar groep mag trakteren. Vlak voor de pauze, rond 10.00 uur is 

daar alle gelegenheid voor. Houdt u ook rekening met kinderen die geen 

suiker of kleur-, geur- en smaakstoffen mogen? We zouden het fijn vin-

den als de kinderen niet op snoep trakteren. Er zijn gelukkig genoeg al-

ternatieven.  

De jarige krijgt een grote verjaardagskaart waarop elke leerkracht een 

felicitatie schrijft. Voor de meeste kinderen is het een feest om alle leer-

krachten even langs te mogen gaan. Mochten er in de andere groepen 

broertjes of zusjes zitten, dan mogen deze ook worden getrakteerd.  
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gebruik hiervan op digitale en papieren media vragen we eenmalig toe-

stemming. Aan het begin van elk schooljaar wijzen we hierop in de 

nieuwsbrief. Er is altijd de mogelijkheid om deze toestemming in te trek-

ken of alsnog te geven. 
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T tussentijdse opvang (TSO) 

Op de Horizon verzorgt Bzzzonder de tussenschoolse opvang in samen-

werking met de school. 

Tussenschoolse opvang wordt gedurende schooldagen geboden op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op vrijdagmiddag is de TSO 

alleen voor kinderen van de bovenbouw. De laatste jaren wordt er nog 

geen gebruik gemaakt van de vrijdagmiddag. Kinderen die dan overblij-

ven, blijven over met een leerkracht. 

 

V verzekering 

De school heeft via de Besturenraad een collectieve ongevallenverzeke-

ring afgesloten. Hierdoor zijn alle kinderen op school, onderweg naar en 

van school (1 uur heen en 1 uur terug) en tijdens de schoolactiviteiten 

verzekerd. Deze verzekering is alleen van toepassing bij lichamelijk let-

sel en in een aantal gevallen moet eerst een beroep worden gedaan op 

uw eigen ziektekostenverzekering. Schade aan materiële dingen, zoals 

brillen, kleding en vervoermiddelen zijn niet meeverzekerd. Bij materiële 

schade die ontstaat door kinderen is er alleen verhaal mogelijk bij de ou-

ders van het kind dat de schade heeft veroorzaakt. In deze gevallen kun-

nen de aansprakelijke ouders gebruik maken van hun WA-verzekering. 

Bij autoritten die u maakt voor school is uw eigen auto- en/of inzittende 

verzekering van toepassing.  

V voortgezet onderwijs 

We onderhouden contacten met scholen voor het V.O. in Amersfoort, Bar-

neveld en Nijkerk. Groep 8 bezoekt een aantal scholen met een divers 

aanbod aan voortgezet onderwijs. Tevens worden wij door de scholen re-

gelmatig op de hoogte gehouden van de prestaties van onze oud-

leerlingen. 
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Z zending 

Elke maandag kunt u uw kind(eren) geld meegeven voor de zending. In 

de eerste plaats gaat het geld naar ons adoptiekindje en naar het door-

leerfonds van “Woord en Daad”.  

Daarnaast ondersteunen we verschillende organisaties die het evangelie 

verspreiden in woorden en met daden. In de nieuwsbrief wordt vermeld 

waarvoor het geld precies is bestemd. 

Z ziekmelden 

Wanneer uw kind ziek is, dan kunt u ons daarvan via Parro op de hoogte 

brengen door een bericht te sturen naar de desbetreffende leerkracht. 

Mocht dit niet lukken, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. 
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Halen en brengen 

Ouders hebben geen toegang tot het plein. We streven naar zo min mo-

gelijk ouderverkeer rond de school. Daarom gelden de volgende afspra-

ken: 

 de kinderen komen zoveel mogelijk lopend en zelfstandig naar 

school; 

 voor kinderen die gebracht moeten worden, hanteren we het kiss & 

ride principe: na het brengen gaat de ouder direct naar huis. Tij-

dens dit korte moment wordt door de ouders de 1,5 meter onderlin-

ge afstand gehanteerd; 

 de kinderen mogen zelfstandig het plein op. Er wordt niet gespeeld 

op het plein en zij gaan zelf direct de school binnen en naar de 

klas. Kinderen van groep 1 en 2 worden opgevangen bij het hek en 

naar hun groep gebracht. De medewerkers dragen op het plein een 

herkenbaar hesje. De leerkrachten zijn vanaf 08.15 uur in de klas 

aanwezig om de kinderen op te vangen; 

 met klem willen we benadrukken dat de kinderen niet voor 08.15 

uur op school komen. 

Bij het uitgaan van de school: 

 gaan de kinderen direct naar huis; 

 de kleutergroepen komen door de hoofdingang naar buiten; 

 na het ophalen van uw kind(eren) willen we u vragen direct naar 

huis te gaan. 
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Bijlage: school in tijden van Corona 

Dit schooljaar hebben we te maken met het Coronavirus. Wij hebben 

daardoor te maken met verschillende richtlijnen vanuit het RIVM. Hierdoor 

hebben we verschillende aanpassingen gedaan en als gevolg van de 

maatregelen, hebben we als schoolvereniging ook bepaalde besluiten ge-

nomen. 

 

Continurooster 

Vanwege de richtlijnen vanuit  het RIVM draaien we op dit moment een 

continurooster. Zolang de maatregelen niet worde versoepeld, is het conti-

nurooster van kracht. Een continurooster betekent dat leerlingen aaneen-

gesloten op school zijn. Zij eten op school, en dat is kosteloos. Schema-

tisch zien de schooltijden er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dag Tijd groep 1-4 Tijd groep 5-8 

maandag 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 

dinsdag 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 

woensdag 8.30-12.30 uur 8.30-12.30 uur 

donderdag 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 

vrijdag  8.30—12.00 uur 

(groep 1 is vrij) 

8.30-14.30 uur 
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Wij willen u verzoeken om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar 

school te komen. Mocht u toch met de auto komen zijn er twee alternatie-

ven: 

 de parkeerplekken aan de Winkelmanstraat vormen een ‘kiss&ride’ 

zone. De kinderen stappen zelf uit de auto en de ouder/ verzorger 

blijft in de auto en rijdt direct weg. 

 er is voldoende parkeergelegenheid bij de Baggelaar. Daar kunt u 

uw auto parkeren en uw kind naar het hek brengen. 

Met klem willen wij benadrukken dat er niet geparkeerd wordt lang de 

weg, maar alleen in de vakken van de ‘kiss&ride’ of bij de parkeerplaats 

van de Baggelaar. 

 

hygiëne 

Op school nemen we extra hygiëne maatregelen in acht. Dit gaat onder 

meer om extra schoonmaakrondes in de school waarbij o.a. deurklinken, 

trapleuningen en toiletten extra worden schoongemaakt. Daarnaast wor-

den handen regelmatig gewassen door leerlingen en personeel. Leer-

lingen wassen structureel hun handen bij binnenkomst, voor/ na de pau-

ze, voor/ na toiletbezoek.  

In verband met de hygiëne vragen wij om voorgepakte traktaties. 

 

RIVM richtlijnen 

Wij hanteren vanzelfsprekend de richtlijnen die vanuit de RIVM is opge-

steld: 

 heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoud-

heid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag 

hij of zij naar school. Het kind hoeft niet getest te worden op coro-

na. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die 

corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts of be-

nauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven; 

 heeft het kind andere klachten, die bijCOVID-19 kunnen passen, 

zoals koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan 

moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind 

hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek 

is. Neem dan contact op met de huisarts; 

 heeft het kind ook koorts en/ of benauwdheid? Dan blijft iedereen in 

het huishouden thuis; 

 als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft 

iedereen in het huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak dan 

een afspraak voor een coronatest. 

 

ventilatie en luchten 

Ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Door ventileren 

wordt de binnenlucht ververst met buitenlucht. Goede ventilatie helpt ook 

om een overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID 19 te beperken.  

Op school ventileren wij door ramen en/ of deuren op een kier te zetten. 

Daarnaast maken wij gebruik van mechanische ventilatiesysteem wat 

gebruik maakt van verse buitenlucht en wat niet gecirculeerd wordt. 


