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Waarom deze schoolgids voor ouders?
De tijd die een kind op de basisschool
doorbrengt is een belangrijke periode. Een
belangrijke periode voor kinderen, maar ook
voor u als ouder. Er verandert veel: uw kind
gaat nu overdag naar school en u geeft een
stukje verantwoordelijkheid uit handen. Daarom is het zo belangrijk dat u een school kiest
waar u als ouder ook alle vertrouwen in heeft.
In deze schoolgids kunt u lezen wat u van De
Berkenschool mag verwachten. We vertellen
over de dingen die wij belangrijk vinden en
waar wij trots op zijn, hoe wij werken met de
kinderen en over de kwaliteit van het onderwijs dat we geven.
De gids is bedoeld voor ouders en verzorgers
van de kinderen die nu op De Berkenschool
zitten, maar ook voor ouders van toekomstige
leerlingen. Hoe meer u weet over de dingen
die we doen op school, hoe beter we kunnen
samenwerken op het gebied van opvoeding
en onderwijs.
De gedrukte schoolgids geldt voor een
langere periode, maar zal wel jaarlijks worden geactualiseerd en op de website worden
geplaatst.

Naast de schoolgids krijgt iedere ouder aan
het begin van het schooljaar een informatiekaart en jaarkalender. In deze kalender vindt
u alle belangrijke zaken die in dat cursusjaar
aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan:
studiedagen, rapport-avonden, projecten en
vakanties. Wij hopen u op deze manier een zo
volledig mogelijk beeld van het schooljaar te
geven, zodat u niet ineens voor verrassingen
komt te staan. Ons streven is om zo weinig
mogelijk van de jaarkalender af te wijken.
Voor de meest actuele informatie gebruiken wij onze website en Parro, een besloten
communicatie-app voor ouders.
Als u meer wilt weten over wat u leest in de
schoolgids, dan bent u natuurlijk van harte
welkom om te komen praten en kijken op
De Berkenschool.
Wij ontmoeten u graag op De Berkenschool!

Protestants Christelijke Basisschool
De Berkenschool
Berkenlaan 29 - 31
3828 BN Hoogland
T 033 - 433 02 65
e-mail: berkenschool@pcboamersfoort.nl
www.berkenschool.pcboamersfoort.nl

Directeur

Adjunct-directeur
Ontwerp
Koning Harder - concept & ontwerp
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1 De school
1.1 De historie
De Berkenschool is als kleine dorpsschool in
de kern van het dorp Hoogland gestart. Onze
school was de enige niet-katholieke school in
een hoofdzakelijk katholieke gemeenschap.
Toen in de jaren ’60 het dorp Hoogland uitbreidde, werd het aantal kinderen te groot voor
het oude gebouw, dat bovendien niet meer voldeed aan de eisen van die tijd. In 1966 werd een
nieuwe lagere school geopend die de naam
‘De Berkenschool’ kreeg. Vervolgens zijn er nog
uitbreidingen geweest in 1973 en 1981.
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Locatie
In het gebouw zijn tien lokalen en een speellokaal gesitueerd. Daarnaast zijn er twee
spreekkamers, werkruimten, een directiekamer en een personeelskamer. De school staat
op een royaal terrein en is omgeven door
bomen, een vijverpartij en een woonwijk. Om
de school liggen maar liefst drie speelpleinen:
een plein voor de kleuters, een plein voor de
middenbouw en een plein voor de bovenbouw. Zo hebben kinderen veel ruimte om te
spelen. In de wijk is veel sociale controle door
omwonenden.

1.2 Achtergrond van
de school
De Stichting en Bestuur
Onze school maakt deel uit van de Stichting
voor protestants-christelijk basisonderwijs
voor Amersfoort e.o. (PCBO). Bij de stichting
horen 13 scholen, waaronder een school voor
speciaal basisonderwijs. Enkele scholen zijn
op meerdere locaties gehuisvest.
De missie van de Stichting luidt als volgt:
PCBO Amersfoort wil – vanuit de christelijke
inspiratie – kinderen uitdagen zich veelzijdig en
optimaal te ontwikkelen, en daarbij het unieke
in ieder kind respecteren. Wij willen dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en
zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen
te leven.
Op onze scholen is aandacht voor elkaar en
worden onze medewerkers uitgedaagd zich
verder te ontwikkelen in hun professionaliteit.
Het bestuur en bevoegd gezag van de stichting zijn in handen van Erik van Lingen en
Gert Jan Mellink. Een raad van toezicht ziet
toe op het bestuur en neemt besluiten over
zaken die statutair onder de raad van toezicht
vallen. De dagelijkse leiding binnen de stichting ligt bij de directeur-bestuurder en voor
de scholen bij de schooldirecties.
Er wordt stichtingsbreed beleid ontwikkeld op
het gebied van onderwijs, personeel, communicatie, ICT, huisvesting en beheer. Dit beleid
wordt op schoolniveau uitgevoerd. De directeuren van de scholen vormen het directieberaad, dat eens in de drie weken vergadert.
Het adres van het bestuur en
de algemene directie is:
Bestuursbureau PCBO Amersfoort
Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
T 033 – 464 80 65
stichting@pcboamersfoort.nl
www.pcboamersfoort.nl
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1.3 Waar staan wij voor?
De Berkenschool is een kleinschalige, eigentijdse basisschool in het dorp Hoogland.
De leerlingen komen vanuit het hele dorp
Hoogland en uit de omliggende wijken zoals
Nieuwland en Kattenbroek (Amersfoort).
Samen met de leerkrachten en het ondersteunde team, zoals onder andere de intern
begeleider en onderwijsassistent, wordt er
met veel plezier geleerd en gewerkt.

Onze missie
Op De Berkenschool geven wij veel aandacht
aan ieder kind om ze in hun eigen kracht te
zetten en wereldwijs te maken. Wij werken op
verschillende niveaus, passend bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. Soms is er voor een
kind iets extra’s nodig, dit bieden wij dan ook.
We werken continu aan vernieuwing van ons
onderwijsaanbod zodat kinderen straks goed
voorbereid zijn op hun toekomst. We leggen veel verbindingen met het voortgezet
onderwijs, kennispartners en organisaties en
ondernemers om ons heen, zodat we kinderen
een goede en rijke leeromgeving kunnen bieden. Onze leerlingen staan op deze manier,
aan het einde van hun schoolloopbaan op de
Berkenschool, stevig in de maatschappij.
Hier geloven wij in
Wij geloven in de kracht van relaties, omdat
we samen tot meer in staat zijn dan alleen. En
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we geloven in de kracht van verschillen, omdat we van elkaar leren, elkaar inspireren en
elkaar aanvullen. Wij laten ons hierbij inspireren door de verhalen uit de bijbel.
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Dit zien we
We zien de kracht van kinderen. We genieten
er geweldig van als zij hun kracht ontdekken.
Als ze opbloeien doordat ze zichzelf zijn en
elkaar versterken.

“We vinden het
leren hier belangrijk
en dat je het samen
doet. Niemand is
hier alleen”.

Dit beloven wij
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Elk kind is uniek. Jij bent uniek.
Wij helpen je te laten zien wie je bent en wat
je betekent. Jij mag met jouw talent stralen en
je omgeving inkleuren, want als jij jezelf niet
laat zien, dan mist de wereld jou en dat laten
we niet gebeuren. Jij zoekt ook steeds wat
waardevol is in de ander en dat is aanstekelijk.
Samen kleuren wij onze school, het dorp en
de wereld.

Leren doe je samen!

Daarom kunnen wij dat
Samen, dat zit in ons bloed. Relatie en
prestatie gaan bij ons hand in hand.
Hieraan herken je ons (onze kernwaarden)
Krachtig
Kinderen zijn krachtig. Bij alles wat we doen, laten we dat zien en maken daar gebruik van. En
het mooie is... daar worden ze nog sterker van.
Dorps
We kennen elkaar, we zoeken elkaar op en
we hebben oog voor elkaar.
We zijn betrokken. We leren samen.
Wereldwijs
Wij staan midden in de wereld, hebben een
open blik en zijn steeds in beweging.
We trekken er op uit en laten overal zien
wat we in onze mars hebben.
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“It takes a village
to raise a child.
It takes the children
to colour the village”.
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2 H
 oe is de school
georganiseerd?
Algemeen
De school is bestemd voor kinderen vanaf
vier jaar en is zo ingericht dat de leerlingen in
principe in acht jaar de school kunnen doorlopen. In deze acht jaar wordt de basis gelegd
voor het vervolgonderwijs.

2.1 Het onderwijsmodel
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Leerstofjaarklassensysteem
De Berkenschool werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat
kinderen van (ongeveer) dezelfde leeftijd, (ongeveer) dezelfde leerstof krijgen aangeboden.
De kinderen zitten in een vast lokaal en hebben gedurende het schooljaar één of twee
vaste leerkrachten. De regelmaat en sociale
samenhang zorgen voor rust en vertrouwen.
Op deze basis kunnen de kinderen zich goed
ontwikkelen.
Onderwijs op maat
Er zijn natuurlijk grote verschillen in het
prestatie- en ontwikkelingsniveau van de
leerlingen. Het is daarom noodzakelijk om
binnen de groep tijd in te ruimen voor begeleiding van individuele leerlingen of groepjes
leerlingen. In alle groepen zijn stoplichten
aanwezig: bij groen licht mogen de kinderen
de leerkracht storen en bij een rood licht
mogen ze dat niet. De leerkracht benut deze
tijd om kinderen extra instructie te geven, met
een kind alleen te werken of met een kind op
eigen niveau te werken. De instructies worden
klassikaal gegeven. Ook leerlingen die meer
of minder aankunnen doen in principe mee
met de groepsinstructie, omdat dit ook een
sociale activiteit is. Kinderen die de lesstof
goed begrijpen hoeven niet naar de hele
instructie te luisteren en kunnen alvast aan het
werk gaan. Kinderen die extra instructie nodig
hebben, krijgen die instructie aan de instructietafel, nadat de rest van de groep aan het
werk is gegaan.

2.2 Schooltijden
Schooltijden
Op de Berkenschool werken we met een
continurooster. Dit betekent dat alle kinderen
tussen de middag op school overblijven. Zij
nemen hun eigen eten en drinken mee en
lunchen samen met de andere kinderen en
leerkracht om 12.15 uur met de groep. Voor
kinderen is dit een rustig moment in de eigen
groep. Voor het eten gaan ze eerst een kwartier buiten spelen. De kinderen uit groep 1 en
2 beginnen om 11:45 uur met hun lunch en
gaan om 12:15 uur naar buiten om te spelen.
Om 12.30 uur beginnen de lessen weer en om
14.00 uur zijn de kinderen vrij.
Maandag t/m donderdag
Groep 1-8
Maandag
8.15 uur - 14.00 uur
Dinsdag
8.15 uur - 14.00 uur
Woensdag
8.15 uur - 14.00 uur
8.15 uur - 14.00 uur
Donderdag
Vrijdag
Groep 1
Groep 2-4
Groep 5-8

vrij
8.15 uur - 12.00 uur
8.15 uur - 14.00 uur

Voor de kleuters gaat de schooldeur 10 minuten voor aanvang van de school open. Ouders
mogen de kleuters even kort de groep in
begeleiden, zodat de groep om 8.15 uur
daadwerkelijk kan starten.
Voor de andere groepen gaat de bel vijf minuten voor aanvang van de lessen. Tot aan de
herfstvakantie mogen de ouders van groep 3
nog even mee naar binnen lopen.

Vakanties, studie-(mid)dagen en scholing
Gedurende het schooljaar zijn de kinderen vrij
in de schoolvakanties, maar soms ook op studiedagen van het team. Op deze studiedagen
nemen we als schoolteam deel aan de gezamenlijke nascholing. Alle studiedagen staan in
de jaarkalender vermeld, die u aan het begin
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uitkomen, dan kunt u ook altijd contact met
de directie opnemen.

van het schooljaar krijgt uitgereikt. Zo komt u
nooit voor verrassingen te staan. Ook worden
de studiedagen en andere belangrijke data
tegen die tijd nog een keer in de nieuwsbrief
vermeld.

2.3 Groepering en groepsgrootte
Groepsgrootte
Het streven van de school is om in groep 1
t/m 4 niet meer dan 30 kinderen in een groep
te plaatsen. In de bovenbouw is de norm 32
kinderen per groep. Bij hoge uitzondering kan
hiervan worden afgeweken. Afhankelijk van de
leerlingenaantallen in een groep, kunnen er
combinatiegroepen ontstaan. De school zal u
daar altijd tijdig over informeren.

2.4 Het team
Samenstelling van het team
De directeur is eindverantwoordelijk voor de
gang van zaken in de school. De directeur
draagt er zorg voor dat de school zijn blik
blijft richten op de toekomst: de toekomst van
het onderwijs, maar vooral de toekomst van
uw kind. De directeur maakt onder andere de
plannen voor een meerjarenbeleidsplan, zorgt
dat de school goed georganiseerd is, initieert
onderwijsvernieuwingen en stimuleert een
professionele werkcultuur binnen de school.
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor
de dagelijkse gang van zaken in de groep.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind en zijn/haar welbevinden
binnen de school. Deze leerkracht is het aanspreekpunt als het gaat om zaken die uw kind
aangaan. Mocht u er met de leerkracht niet
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De onderwijsassistenten heeft een ondersteunende taak en helpt de groepsleerkracht
in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld bij de
begeleiding van kleine groepjes kinderen
bij activiteiten zoals het stimuleren van de
taalontwikkeling. De onderwijsassistent kan
ingezet worden in alle groepen ter ondersteuning van het onderwijsproces. De onderwijsassistent doet dit onder verantwoording van
de groepsleerkracht.
De intern begeleider (IB’er) stelt, samen met
de groepsleerkracht, handelingsplannen op
voor kinderen die extra begeleiding nodig
hebben. Zij vergadert regelmatig samen met
de directie en denkt mee over beleid en
ontwikkelingen binnen het onderwijs. De IB’er
heeft voortdurend overleg met de diverse
teamleden die kinderen onder de aandacht
brengen. De IB’er is als het ware tussenpersoon en aanspreekpunt voor enerzijds het
team en anderzijds de ouders en verschillende instanties. De IB’er bespreekt de toetsresultaten drie maal per jaar met de leerkracht
en houdt de vinger aan de pols ten aanzien
van de ontwikkelingen van leerlingen.
Op De Berkenschool is een remedial teacher (RT’er) aanwezig. De RT’er verzorgt de
begeleiding van de kinderen die een zorgarrangement hebben. De leerkracht verzorgt in
de groep de extra ondersteuning die kinderen
nodig hebben. Dit maken we onder andere
mogelijk door de onderwijsassistent, stagiaires onderwijsassistent of stagiaires van de
PABO in te zetten.
Binnen ons beleid hebben we vastgelegd dat
we steeds meer preventief willen werken met
de kinderen. Dit betekent dat we de resultaten van de toetsen niet afwachten en dan
extra begeleiding gaan geven. Maar juist als
we weten dat leerlingen moeite met de stof
hebben bieden we ze vooraf hulp. Dit doen
we middels pre-teaching: de leerstof vooraf
aan de kinderen uitleggen, zodat ze beter
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voorbereid zijn op de stof die in de groep
wordt behandeld. Pre-teaching kan gedaan
worden door de leerkracht, maar in sommige
gevallen wordt het werk van te voren meegegeven naar huis, zodat kinderen het in kunnen
kijken en alvast wat kunnen oefenen. Wanneer er veel kinderen in een groep zitten of
wanneer veel aandacht nodig is voor kinderen
met leerproblemen, dan zorgen we voor extra
ondersteuning in de groep. Dat kan zijn door
de onderwijsassistent in te zetten of stagiaires
onderwijsassistent of stagiaires PABO in een
groep te plaatsen.

beschikbaar. De ICT-middelen helpen de
leerlingen en de leerkrachten om te werken
aan een brede ontwikkeling.

Op de Berkenschool werken we aan de
toekomst van onze leerlingen. ICT-middelen
helpen ons hierbij. Zo is in elke klas een
digibord aanwezig en zijn er binnen de school
30 laptops beschikbaar waarop de kinderen
van groep 3 t/m 5 kunnen werken aan allerlei
opdrachten, werken de leerlingen in groep
6 t/m 8 voor rekenen en enkele opdrachten
bij wereldoriëntatie op een eigen chromebook en zijn er voor de kleuters enkele I-pads

Vervanging
Uiteraard kan het gebeuren dat er een leerkracht ziek wordt of om een andere reden niet
aan het werk kan. De directie zal dan:
•	een invaller proberen te vinden (evt. via
de vervangingspool van het bestuur);
• de klassen opsplitsen;
• in het uiterste geval de beslissing nemen
om een groep vrij te geven (de telefooncirkel
wordt dan in werking gesteld).

De administratief medewerkster doet onder
andere de leerlingenadministratie, verwerkt mutaties en houdt het verzuim van leerlingen bij.
De conciërge zorgt voor het onderhoud aan
het gebouw en regelt allerlei zaken die gerelateerd zijn aan het beheer van de school. Alle
scholen van de stichting PCBO hebben een
conciërge.
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Uitdagend onderwijs!

Mocht vrijstelling leiden tot problemen met
de opvang van uw kind, dan kunt u contact
opnemen met de school. De school zorgt
ervoor dat uw kind wordt opgevangen.

Stagiaires
Elk schooljaar stellen we stagiaires in de gelegenheid om op De Berkenschool hun stageperiode door te brengen. Per jaar bekijken we
hoeveel ruimte we hebben voor stagiaires van
de volgende opleidingen:
•	ROC Zorg en Welzijn Amersfoort, opleiding
OAS (onderwijsassistent);
• Marnix Academie te Utrecht (PABO);

Scholing van leraren
Om in te kunnen spelen op veranderingen in
onderwijs, maatschappij en cultuur volgen de

teamleden regelmatig cursussen van korte
of lange duur. Wij streven ernaar om zo veel
mogelijk gezamenlijke nascholing te volgen
met het hele team. Aan het eind van het cursusjaar worden de speerpunten met het team
vastgesteld en de teamscholing besproken.
Zo kunnen we een doorgaande lijn garanderen en veranderingen invoeren in de organisatie. Op deze manier wil de school steeds
weer proberen uw kind op een verantwoorde,
vernieuwende manier te ondersteunen met
zijn ontwikkeling.

ARBO bedrijfshulpverlening
In het kader van de veiligheid op school hebben meerdere teamleden een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) gevolgd. Er zijn op school
gediplomeerde bedrijfshulpverleners aanwezig. Ieder jaar moet de BHV’er op herhalingscursus om de kennis en vaardigheden actueel
te houden. Er zijn regelmatig ontruimingsoefeningen om de kinderen voor te bereiden
op een calamiteit. Jaarlijks wordt het ARBObeleid geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

2.5 Onderwijsactiviteiten
Er zijn veel activiteiten tijdens een schooldag.
In dit hoofdstuk vertellen we kort hoe we de
verschillende vakken benaderen.

Godsdienstige vorming
Iedere dag wordt er met de hele groep
gestart. Met een gebed, een moment van bezinning of met het zingen van godsdienstige
liederen. Vanuit een methode voor godsdienstige vorming (Trefwoord) wordt iedere dag
aandacht besteed aan godsdienstonderwijs.
Er worden bijbelverhalen verteld, die worden
afgewisseld met ‘spiegelverhalen’. Spiegelverhalen zijn voorbeeldverhalen die passen bij
het thema van de bijbelverhalen en herkenbaar zijn voor kinderen. In de nieuwsbrief
wordt tweewekelijks het thema aangegeven,
zodat u daar thuis eventueel ook bij aan kunt
sluiten.
Groep 1 en 2
Er is een verschil in werkwijze tussen groep
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Zelf doen waar het kan,
helpen waar nodig!

1 en 2 en de groepen 3 t/m 8, en ook de inrichting van het lokaal is bijvoorbeeld anders.
Kleuters starten met een startopdracht aan
hun tafel. Daarna gaan de kleuters meestal in
de kring. Om de beurt mogen twee kinderen
naast de leerkracht zitten. De kring geeft
gelegenheid voor allerlei taalactiviteiten,
rekenactiviteiten of begripslessen. In de kring
vindt ook de instructie voor de werkles plaats.
Als de kinderen uit de kring gaan, werken
ze in groepen: ze gaan bijvoorbeeld verven,
knippen, plakken, knutselen, ze gaan werken
met ontwikkelingsmateriaal of naar de speelhoeken.
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In groep 1 is veel aandacht voor wennen
aan het naar school gaan en voor gewoontevorming en regelmaat. In groep 1 en 2
worden speelse activiteiten aangeboden die
voorbereiden op het leren lezen, rekenen en
schrijven in groep 3. De kleuters werken met
thema’s die aansluiten bij de belevingswereld
van kinderen en hun ontwikkeling.
Voor motorische oefeningen en voorbereidend schrijven hebben we de methode Pennenstreken. Om de leerresultaten objectief te
kunnen vaststellen wordt de leerstof systematisch gepland, worden doelen vastgesteld
en worden regelmatig toetsen afgenomen.
Tevens worden van alle leerlingen de resultaten in een leerlingvolgsysteem bijgehouden.
Kinderen die op een bepaald gebied achterblijven of juist meer leerstof aankunnen,
krijgen daartoe aangepaste opdrachten.

Groep 1 t/m 8
groep
Vakgebied
Godsdienst
1-8
Trefwoord
Voorbereidend taal,
1-2
rekenen en lezen
Voorbereidend
1-2
Pennenstreken
schrijven
Sociaal emotionele
1-8
GDO: Groepsdynamisch
ontwikkeling		onderwijs.
Rekenen
3-8
Wereld in Getallen
Lezen 		
3
VLL
				
4-8
Estafette
4 - 8 	Lezen in Beeld (inclusief
Begrijpend lezen
wekelijks actuele teksten)
					
Nieuwsbegrip
Studerend lezen
5 - 8 	Blits
Taalmethode
4-8
Staal en Software Staal
3-8
Pennenstreken
Schrijven
Aardrijkskunde
5-8
Meander
5-8
Brandaan
Geschiedenis
Natuuronderwijs
1-5
CNME programma en
(biologie)		schooltelevisie aangevuld
met onderdelen van
de methode Naut
				
6-8
Naut en CNME
				
3-8
Techniektorens
Engels 		
1-8
Join In
				
5-8
Backpack
Hoogbegaafden
3-8
Levelwerk
Leerlijn
Verkeer
4
Stap Vooruit
				
5 - 6 	Op voeten en
fietsen
				
7 - 8 	
Jeugdverkeerskrant Lessen worden aangevuld met
digitale lessen
Lichamelijke
1 - 8 	Vakleerkracht geeft les aan
de hand van methode ‘Basislessen Bewegingsonderwijs’
Beeldende vorming
1-8
Uit de kunst/workshops
Kunst en Cultuur
1-8
Moet je doen
Muziek 		
1-8
Muziek en Meer
audiovisueel,
literaire vorming
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Sociaal-emotionele ontwikkeling
Wij werken op school volgens de methode
Sociaal Sterke Groep. De Sociaal Sterke
Groep gaat uit van het principe van groepsdynamisch onderwijs, ook wel GDO genoemd.
Dit is een pedagogische aanpak die uitgaat
van het idee dat kinderen baat hebben bij
een betrouwbare structuur. Die structuur
geldt voor iedereen in de school, leerlingen
en leerkrachten. Op die manier kan iedereen
op elkaar vertrouwen hetzelfde te doen en
te reageren. “Zo doen we dat op de Berkenschool en we doen het allemaal zo”. Eén van
de activiteiten die we wekelijks binnen Sociaal
Sterke School uitvoeren is de Sociokring. In
die kring leren kinderen hoe je omgaat met
elkaar, hoe je complimenten geeft en ontvangt. Op het plein lossen kinderen zelf hun
ruzie op, ze weten hoe dat moet en het is een
succes. Kinderen, leerkrachten (en ouders)
delen in dat succes.

oorzaak van de rekenproblemen. De resultaten van dit onderzoek geven de mogelijkheid
om extra hulp op maat te bieden: individueel,
voor een groepje of voor de hele klas.

Rekenen
Vanaf groep 3 werken we met de methode
‘Wereld in Getallen’. Deze methode werkt
volgens een vast patroon aan de ontwikkeling
van de rekenvaardigheden. Elke week krijgen
de kinderen op 4 dagen instructie. Elke derde
les van de week is een projectles. In deze les
staan de thema’s meten, tijd en geld centraal.
Gedurende de week werken de kinderen
ook aan hun weektaak voor rekenen. Op de
5e dag van de week is er geen instructie en
maken de kinderen hun weektaak af.
Binnen de lessen is er aandacht voor zwakke
rekenaars door een aangepaste instructie
en extra uitdagende leerstof voor de goede
rekenaars. Elk blok, van 3 tot 4 weken, wordt
afgesloten met een toets. Deze wordt digitaal
gemaakt. De analyse die hieruit volgt helpt
de leerkracht om in het volgende blok extra
instructie of juist extra uitdaging te bieden
aan de kinderen die dat nodig hebben. Naast
deze toetsen worden de belangrijkste rekenvaardigheden van kinderen twee maal per jaar
nader onder de loep genomen door middel
van CITO-toetsen Rekenen en Wiskunde.
Nader diagnostisch onderzoek bij individuele leerlingen geeft ons meer inzicht in de

Taal en spelling
Voor taal en spelling maken wij gebruik van
de methode Staal. Deze lesmethode maakt
kinderen sterk in taal en spelling. Centraal
staat het opbrengstgericht werken en het
toepassen. De kinderen vergaren eerst kennis,
die ze vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. Er wordt dus echt iets met
hun tekst en met de leerstof gedaan.
Staal is motiverend door de vele filmpjes, verrassende thema’s en de teksten en bronnen
komen uit het echte leven. Door de realistische context vergeten de kinderen bijna dat
ze gedegen taalonderwijs krijgen. Staal werkt
met de bewezen spellingaanpak van Jose
Schraven en is de eerste methode die spelling
en grammatica combineert.
Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over
spreekbeurten, werkstukken en boekbesprekingen. Er is een doorgaande lijn opgezet
vanaf groep 5.
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Lezen
In groep 3 werken we met de methode Veilig
Leren Lezen. Op zeer gevarieerde wijze
wordt de kinderen de techniek van het lezen
aangeleerd. In de methode zitten ook allerlei taalactiviteiten verweven en wordt een
begin gemaakt met begrijpend lezen. Voor
Technisch lezen in de groepen 4 t/m 8 wordt
gewerkt met de methode Estafette. Estafette
is gebaseerd op de nieuwste inzichten op
technische leesgebied. De methode gaat uit
van leesplezier en een hogere lat voor iedere
leerling. Deze methode vormt een goede
doorgaande lijn met Veilig Leren Lezen. Voor
begrijpend- en studerend lezen hebben we
de methoden Lezen in Beeld en Blits.

Engels
Op de Berkenschool wordt in alle groepen
Engels gegeven. We hebben gemerkt dat dit
effect heeft en dat kinderen sneller en makkelijker Engels durven spreken.
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Schrijven
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Voor de groepen 3 t/m 8 is er een schrijfmethode die in groep 3 aansluit bij de methode
Veilig leren Lezen. We besteden t/m groep
8 aandacht aan het schrijfonderwijs, waarbij
kinderen steeds meer hun eigen handschrift
mogen ontwikkelen naarmate ze ouder worden. In groep 3 schrijven de kinderen met een
driehoekig potlood om een goede penhouding aan te leren en daarna met een pen.
Vanaf groep 4 schrijven de kinderen met een
pen. Een pen wordt in groep 4 uitgereikt en
gaat steeds mee naar de volgende groep.

Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie heeft te maken met de kennis en het begrijpen van de wereld om ons
heen. Wereldoriëntatie is een verzamelnaam
voor de vakken aardrijkskunde, natuuronderwijs, techniek en geschiedenis. In de groepen
1 t/m 4 worden deze vakgebieden voornamelijk geïntegreerd aangeboden. De nadruk ligt
op aardrijkskunde en biologie. Met behulp
van projecten van NME (Natuur en Milieu
Educatie), door het volgen van school TV
(Huisje, Boompje, Beestje) en door in te gaan
op meegebrachte materialen, wordt aandacht
besteed aan het vergroten van de kennis over
en inzicht in de natuur.
De aardrijkskundemethode Meander wordt
vanaf groep 5 gebruikt. Het is bijzonder
vanwege het prachtige beeldmateriaal, de
spannende verhalen en de begrijpelijke teksten en laat zien dat aardrijkskunde overal in
ons dagelijks leven is. Meander leert kinderen
écht om zich heen te kijken en daagt ze uit
om de betekenis en samenhang van alledaagse dingen te zien. Een apart onderdeel
van aardrijkskunde is topografie. Vanaf groep
5 wordt dit opgebouwd. Voor topografie hebben we de methode Geobas aangeschaft.

Voor geschiedenis gebruiken we de methode
Brandaan. Brandaan laat kinderen zien dat
geschiedenis elke dag opnieuw ontstaat. Ook
kinderen maken geschiedenis!
Het is een lesmethode voor groep 5 t/m 8.
Brandaan legt een duidelijk verband tussen
verleden en heden, zodat geschiedenis voor
kinderen betekenis krijgt.
Voor natuuronderwijs gebruiken we de lessen
die worden aangeboden door CNME (Centrum
Natuur en Milieu Educatie). Daarnaast hebben
we voor iedere groep een leerlijn uitgezet voor
natuur. Daarbij maken we gebruik van de lessen van CNME, school tv Nieuws uit de Natuur,
en onderdelen uit de methode Naut. Groep 6
t/m 8 heeft Naut als hoofdmethode.

Verkeer
In de onderbouw wordt door middel van losse
lessen aandacht besteed aan verkeersonderwijs/sociale redzaamheid. In groep 4 wordt
gewerkt met de methode Stap Vooruit. In
groep 5 en 6 wordt de methode Op voeten
en fietsen gebruikt. In groep 7 en 8 wordt de
Jeugd Verkeerskrant gebruikt en vanaf groep
7 wordt er ook echt geoefend en geleerd voor
het schriftelijke en praktijk examen. Naast
deze lessen gebruiken we het digitale bord
als aanvulling op de verkeerslessen.
Kunstzinnige vorming
Beeldende vorming, drama, dans, muziek,
audiovisueel, cultureel erfgoed en literaire
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vorming worden aangeboden via de methode
Moet je doen. Deze vakken maken ook deel
uit van ons programma en brengen evenwicht
in het lesaanbod. Voor de groepen 5 t/m 8
zijn er op vrijdagmiddag workshops. Deze
worden verzorgd door eigen leerkrachten,
maar ook door kunstenaars, dans- en/of muziekdocenten.

Werkstukken en spreekbeurten
Op De Berkenschool wordt vanaf groep 5
gestructureerd gewerkt aan het maken van
werkstukken. Het leren maken van werkstukken is van groot belang voor de aansluiting
naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast
worden er ook spreekbeurten met tentoonstellingen gehouden.
ICT
Door de hele school heben de kinderen toegang tot computers. in de onderbouw wordt
soms gewerkt met Ipads; in de bovenbouw
hebben de kinderen een eigen Chromebook.
Daardoor zijn er mogelijkheden om:
• 	de lesstof individueel te oefenen. De
computerprogramma’s voor rekenen, taal
en spelling werken adaptief. Dit betekent
dat het niveau van de opdrachten aangepast wordt op het aantal goede of foute
antwoorden dat de leerling geeft;
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• 	kinderen met behulp van specifieke
programma’s (extra) te laten oefenen;
• 	leerlingen sneller feedback te laten krijgen
na afloop van een oefening;
Wij zullen ons de komende jaren bezig blijven
houden met de vraag hoe we dit medium effectief kunnen inzetten in ons onderwijs. Alle
leerkrachten op De Berkenschool gebruiken
de computer in het onderwijs.

Huiswerk
Vanaf groep 5 kan er al incidenteel huiswerk
meegegeven worden. In de groepen 6 t/m 8 is
dit structureel geworden als voorbereiding op
het voortgezet onderwijs. Binnen de school
zijn hier afspraken over gemaakt, zodat er
sprake is van een logische opbouw. In groep
7 adviseren we leerlingen al om een agenda
mee te nemen voor het huiswerk. In groep 8
is dit een vereiste als voorbereiding op het
voortgezet onderwijs.
Bewegingsonderwijs
In groep 1 en 2 gaan de kinderen twee maal
per dag naar buiten om te bewegen. In de
winter of bij slecht weer gaan ze naar het
speellokaal. Vanaf groep 3 hebben de kinderen twee maal per week lichamelijke oefening
op het rooster staan.
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3 Z
 org voor de leerlingen
U vertrouwt de zorg van uw kind aan de
school toe. Dat is voor u als ouder een hele
stap en voor de school een grote verantwoordelijkheid die we serieus nemen. Wij raden u
aan om een definitieve keuze voor een school
te maken als uw kind ongeveer 2,5 jaar is.

3.1 Nieuwe leerlingen
U wilt uw kind op De Berkenschool aanmelden. Hoe gaat dat dan precies in zijn werk?

Open ochtenden/kennismakingsochtenden
Wanneer u op zoek bent naar een school is
het prettig om de school ‘in bedrijf’ te zien,
voordat u een beslissing neemt. Viermaal per
jaar zijn er open ochtenden gepland. U kunt
dan vrijblijvend binnen komen lopen en ook in
de klassen een kijkje nemen.
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Aanmelding en plaatsingsbeleid
In principe zijn alle kinderen welkom die naar
onze school willen komen omdat ze 4 jaar zijn
geworden, verhuizen of van school veranderen.
Alle scholen binnen PCBO Amersfoort hanteren
dezelfde afspraken voor het aannemen en plaatsen van nieuwe leerlingen. Meer informatie kunt
u opvragen bij de directie of de administratie.
Met de invoering van de wet op passend
onderwijs hebben wij vanaf het moment van
aanmelding zorgplicht. Omdat ieder kind een
eigen specifieke hulpvraag kan hebben onderzoeken we in nauw overleg met ouders of
onze school de juiste begeleiding kan bieden.
Hiervoor is ons Schoolondersteuningsplan
(SOP) leidend. Indien nodig schakelen we
hierbij de onderwijsondersteuner van samenwerkingsverband ‘De Eem’ in.
Aanmelding van uw peuter of bijna-kleuter
Als u overweegt uw kind op onze school aan
te melden kunt u een afspraak maken voor
een kennismakingsgesprek en rondleiding of
een open dag bezoeken om u te oriënteren.
Wij adviseren om uw kind aan te melden rond
de leeftijd van 2,5 jaar. Hiervoor kunt u het
vooraanmeldingsformulier downloaden op
onze website en ingevuld retourneren aan de
school. Als uw kind jonger is dan 3 jaar komt

het op de lijst met vooraanmeldingen. Als
uw kind 3 jaar wordt of al 3 jaar is, wordt dit
automatisch omgezet in een aanmelding. U
ontvangt dan van de school een intakeformulier. Op basis van dit intakeformulier kan de
school beslissen of er nog extra informatie
nodig is. Er zal, binnen 6 tot 10 weken na het
ontvangen van het intakeformulier, een definitief besluit van plaatsing genomen worden.

Aanmelding van uw kind na een verhuizing
Als u na verhuizing besluit uw kind aan te
melden op onze school wordt de aanmelding
altijd in behandeling genomen onder voorwaarde dat de betreffende groep niet vol is. U
kunt telefonisch contact met ons opnemen of
een aanmelding doen via het formulier dat u
op onze website vindt. Vervolgens zullen wij u
vragen om het intakeformulier in te vullen. Na
ontvangst van dit formulier nodigen we u uit
voor een kennismakingsgesprek. Voorafgaand
aan dit gesprek vragen wij informatie op bij
de vorige school of kinderdagverblijf.
Afspraken bij tussentijdse wisseling van
basisschool
De schoolbesturen in Amersfoort hebben een
afspraak gemaakt over het wisselen van school
tijdens het schooljaar. Uit ervaring blijkt dat
tussentijds wisselen meestal niet in het belang
van de leerling is. Afgesproken is daarom dat
besturen hier alleen aan meewerken als:
1. er sprake is van een verhuizing;
2.	de oude school niet het onderwijs kan
bieden dat de leerling nodig heeft. De
directeuren van de oude én de nieuwe
school zijn het daar dan over eens;
3.	er sprake is van een onoplosbaar conflict
tussen ouders en de school. In dat geval
bepaalt de school waarvan de leerling vertrekt de exacte datum waarop dat gebeurt,
waarbij het de voorkeur geniet dat dit na
een vakantie plaatsvindt. Dit in overleg met
de ouders/verzorgers en de ontvangende
school.
Wanneer ouders contact opnemen met
een school over de plaatsing van een leerling lopende het schooljaar, dan verwijst de
directeur de ouders/verzorgers altijd terug
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naar de eigen school, daarbij verwijzend naar
bovenstaande afspraken. De besturen vinden
keuzevrijheid van ouders belangrijk; wisselen
van school kan daarom wel aan het einde van
het schooljaar.

Wennen
Ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar
wordt maakt de leerkracht een afspraak met
u om nader kennis te maken. Op dat moment
ontvangt u nog wat praktische informatie over
het reilen en zeilen in de klas. Twee weken
voor de verjaardag komt uw kind op school.
In de maand vóór de zomervakantie gaan de
kinderen geen twee weken wennen, omdat de
groepen dan doorgaans al erg groot zijn. Uw
kind wordt wel uitgenodigd op de ‘doordraaimiddag’, waar alle kinderen in hun nieuwe
groep gaan wennen. Deze ochtend staat op
de jaarkalender vermeld. De jaarkalender kunt
u vinden op de website.

3.2 Het volgen van
de ontwikkeling
Wij trachten uw kind zo goed mogelijk te
volgen in de ontwikkeling en zullen hierover
ook steeds met u in contact staan. Wij willen
graag een open communicatie met ouders
om op deze wijze zo goed mogelijk voor uw
kind te kunnen zorgen. Dat betekent dat de
leerkracht u goed op de hoogte houdt van
de ontwikkelingen, maar wij gaan er ook van
uit dat ouders de leerkrachten goed op de
hoogte houden van de ontwikkelingen van
het kind.

Leerlingenzorg
Wij proberen, waar mogelijk, ons onderwijs af te
stemmen op de ontwikkeling van de leerlingen.
Gedurende de hele schoolperiode houden we
bij hoe de leer- en gedragsontwikkeling van uw
kind verloopt. De leerkracht volgt dagelijks de
ontwikkeling van de kinderen. Hierbij gaat het
niet alleen om wat een kind kan, maar ook hoe
een kind speelt en taken uitvoert. Daarbij is ons
uitgangspunt dat wij hoge verwachtingen van
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leerlingen hebben. De belangrijkste informatie
wordt vastgelegd in een leerlingvolgsysteem
(hierin staan alle ontwikkelingen van de leerlingen digitaal vastgelegd).
In de groepen gebruiken we twee soorten
toetsen: de methodegebonden toetsen en de
landelijke toetsen die uitgegeven zijn door het
CITO. IIn groep 1 en 2 gebruiken we het observatie- en registratie-instrument KIJK.
In de groepen 3 t/m 8 worden verschillende
CITO-toetsen afgenomen. Hieronder ziet u een
overzicht van de CITO-toetsen die de school
afneemt.

Overzicht CITO-toetsen groep 1 t/m 8
Toets 					
Cito Rekenen voor Kleuters
groep 2
Cito Taal voor Kleuters 		
groep 2
Cito rekenen-wiskunde 		
groep 3-8
Cito spelling 			
groep 3-8
groep 3-8
Cito begrijpend lezen 		
Cito leestempo en DMT 		
groep 3-8
Cito leestechniek 		
groep 3
Aansluiting PO-VO		
groep 7
Eindtoets van AMN		
groep 8
De resultaten van de toetsen worden met
de intern begeleider besproken en er wordt
gekeken welke stappen er ondernomen gaan
worden om de kinderen te ondersteunen of
uit te dagen. De leerkracht van groep 7 geeft
de gegevens mee aan de leerkracht van groep
8, zodat er in het leerprogramma van groep 8
rekening mee gehouden kan worden. Op basis
van de score van de toets Aansluiting PO-VO
ontvangt de school voor elk kind een vooruitblik op het niveau voor de middelbare school.
De school gebruikt deze prognose én gegevens uit het leerlingvolgsysteem bij het geven
van een voorlopig advies voor het voortgezet
onderwijs. Dit advies wordt met de ouders in
november besproken. In groep 8 wordt de
Centrale Eindtoets afgenomen.

Ons onderwijs
Het ene kind leert het meest wanneer het
ruimte krijgt om veel zelfstandig te doen,
terwijl een ander meer afhankelijk blijft van
de instructie van de leerkracht. Wij komen
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tegemoet aan deze verschillen tussen kinderen door de instructie aan te passen. Om alle
kinderen zoveel mogelijk betrokken te laten
zijn bij de lessen, gebruiken we het ‘Directe
Instructie’ model. Dit houdt in dat we een les
beginnen met het activeren van de voorkennis
van leerlingen (weet je nog…) en dat we kinderen vooraf vertellen wat het doel is van de
les. Sommige kinderen hebben genoeg aan
een korte instructie en kunnen aan het werk.
Vervolgens kan de leerkracht de rest van de
groep een uitgebreide instructie geven. De
meeste kinderen gaan daarna aan het werk.
De leerkracht kan er vervolgens voor kiezen
om individueel of in groepjes extra instructie
te geven. De leerkracht hangt dan het rode
stoplicht op en de kinderen weten dan dat ze
de leerkracht niet mogen storen.
Een andere mogelijkheid is pre-teaching. Bij
pre-teaching gaat het er om dat zwakkere
leerlingen de stof al krijgen aangeboden
voordat het in de groep aangeboden wordt.
De leerkracht gaat dan met een klein groepje,
bijvoorbeeld een dag eerder, de leerstof
alvast voorbespreken of geven werk een dag
eerder mee naar huis. Deze leerlingen zijn
dan beter voorbereid en kunnen de instructie
in de groep vervolgens beter volgen. Deze
preventieve hulp werkt beter dan alleen
curatief (achteraf hulp geven naar aanleiding
van zwakke toetsresultaten). Op deze manier
houden we kinderen langer bij de groep en
het geeft de kinderen meer zelfvertrouwen.

Leerlingbesprekingen
Na een toetsperiode worden alle leerlingen
besproken met de intern begeleider. Dit zijn de
signaleringsgesprekken. Deze gesprekken vinden vier keer per jaar plaats in groep 1 t/m 3 en
twee keer per jaar in groep 4 t/m 8. De voortgang van de kinderen wordt bekeken. Ook gedrag, en veranderingen daarin, worden besproken. Naar aanleiding van deze besprekingen
worden er afspraken gemaakt met de leerkracht
en de IB’er over extra werk en/of een andere
aanpak. Er worden groepshandelingsplannen of
individuele handelingsplannen opgesteld. Ook
kan er pre-teaching worden aangeboden.
De Berkenschool heeft een orthotheek die

middelen en materialen bevat die we gebruiken bij het geven van extra aandacht/hulp aan
kinderen. Ook worden er computers ingezet
voor leerlingen die extra hulp nodig hebben.

3.3 Speciale zorg
voor kinderen
Meer- en hoogbegaafde leerlingen
De Berkenschool heeft een beleidsstuk
geschreven over meer- en hoogbegaafde
leerlingen. Wij vinden dat alle leerlingen uitgedaagd moeten worden en dat er eisen aan
het werk moeten worden gesteld. Wij vinden
dat meerbegaafde leerlingen geen uitzondering in de groep moeten worden. Zij doen
regelmatig gewoon mee met de klassikale
instructie, omdat dit ook een sociale activiteit
is. Vervolgens gaan deze leerlingen eerder
zelfstandig aan het werk of krijgen aangepast
werk.
Plusklas en Prachtklas: PCBO werkt samen
met het Farel College en het Element
Deze plusklas is voor kinderen van groep 7 en
8 (een tweejarig traject) die niet voldoende
uitdaging hebben binnen het programma van
de basisschool. De stuurgroep (waarin iemand
van het Farel College zit en iemand vanuit
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de PCBO) doet de selectie in overleg met
de basisscholen. Het programma is bedoeld
voor hoogbegaafde kinderen. De kinderen
krijgen les in vier blokken van vakleerkrachten
op het Farel College. De groep leerlingen
heeft een mentor. Dit is een leerkracht die
werkzaam is op een van de PCBO scholen.
De mentor is gedurende het hele jaar bij alle
lessen aanwezig en is de contactpersoon voor
de leerlingen, de ouders en de basisscholen.
Hij/zij zal ook de basisscholen (en de leerlingen) minimaal een keer per jaar bezoeken. De
kinderen gaan een middag per week naar het
Farel College en werken ook minimaal nog
twee uur per week zelfstandig aan hun project
vanuit de plusklas op de basisschool. Voor
de kinderen in hoogste groepen is er ook de
Prachtklas, voor als je juist graag wat praktischer werkt. De Prachtklas is een samenwerking met vmbo Het Element.

Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 geven alle basisscholen
passend onderwijs. Samenwerkingsverband
(SWV) de Eem is een vereniging van 32 samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten
Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg
(Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg.
De school en de ouders bepalen samen, in lijn
van de mogelijkheden van kind (en ouders)
en school, wat het beste onderwijsaanbod is.
Lukt dat niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij
passend onderwijs.
SWV de Eem wil voor elk kind een passend
onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning
voor een optimale ontwikkeling. Het zal scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het
inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht
mogelijk bij het kind op school. De onderwijsondersteuner speelt hierbij een centrale rol.
De onderwijsondersteuners van SWV de Eem
ondersteunen de scholen bij de invulling van
hun zorgplicht met arrangementen om extra
ondersteuning op school te realiseren of het
afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) wanneer het passend onderwijsaanbod
een plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs is.
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Informatie Punt Passend Onderwijs
voor Ouders
Met de invoering van passend onderwijs leven er
ook allerlei vragen. Vragen als: “Hoe krijg ik de
hulp geregeld die mijn kind nodig heeft?” of “Op
welke school kan ik mijn kind met een beperking
nu het beste aanmelden?” In gesprek met de
school krijgt u vast antwoord op uw vragen. Maar
heeft u extra informatie nodig of wilt u praten met
iemand die meedenkt over de oplossing van uw
probleem, dan kunt u terecht bij het Informatie
Punt Passend Onderwijs voor Ouders.
Bel of mail met vragen:
T 033 760 11 91 of E info@swvdeeem.nl
Telefonisch spreekuur / inloop:
maandagmiddag: 13.30 – 16.00 uur en donderdagochtend: 09.00 – 12.00 uur.
Website: www.swvdeeem.nl

Kurzweil
Kurzweil 3000 is de meest geavanceerde en
meest gebruikte dyslexiesoftware voor alle vormen van dyslexie in alle schooltypen. Het is een
krachtig alles-in-een programma voor makkelijk
scannen, beter technisch en begrijpend lezen,
spellen en schrijven en vlotter leren en studeren.
Werken met Kurzweil 3000 is gemakkelijk te leren voor de leerlingen, omdat alle toepassingen
in dezelfde, vertrouwde omgeving zitten. Met
Kurzweil 3000 kan een kind met dyslexie zelfstandig en gemotiveerd verder op school en betere
leerprestaties behalen. Het kind voelt zich er
goed bij, leerkrachten winnen er tijd mee.
Alle scholen van PCBO Amersfoort maken
gebruik maken van Kurzweil. Er bestaat een
mogelijkheid om aansluitend een thuisversie aan te schaffen. Kurzweil is geschikt voor
leerlingen vanaf groep 5/6. Als school zijn we
blij dat we hierdoor onze leerlingen met een
dyslexieverklaring extra kunnen ondersteunen
in hun ontwikkeling.
Expertisecentrum Uniek
Het kan gebeuren dat uw kind tijdens zijn/haar
schoolperiode extra hulp nodig heeft voor een
optimale ontwikkeling. Expertisecentrum Uniek
is een multidisciplinaire zorgpraktijk die kinderen helpt om zich optimaal te ontwikkelen.
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Denk hierbij aan logopedie, (kinder) fysiotherapie, diëtetiek, kinder- en jeugdpsychologie
etc.. Dit expertisecentrum heeft een eigen
behandelruimte binnen de school.
Als uw kind (mogelijk) zorg nodig heeft, kan
het expertisecentrum dit bieden. In samenwerking met de intern begeleider kunnen zorgvragen over uw kind snel beantwoord worden.
In de folder op school en op de website van
Uniek (www.expertisecentrum-uniek.nl) vindt u
meer informatie.
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Bescherming persoonsgegevens
Alle vertrouwelijke gegevens over uw kind
bewaren we zorgvuldig. Alleen de leerkracht,
de intern begeleider en de directie mogen de
gegevens inzien om een goede begeleiding
mogelijk te maken. U heeft het recht om de
gegevens in te zien. U kunt daarvoor contact
opnemen met de leerkracht van uw kind of
met de directie.

3.4 Overgaan en zittenblijven
Onze school is bestemd voor kinderen vanaf
vier jaar en is zo ingericht dat de leerlingen
in principe in acht jaar de basisschool kunnen
doorlopen. In deze acht jaar wordt de basis
gelegd voor het vervolgonderwijs. Sommige
kinderen hebben echter een jaar langer nodig
om de basisschool te doorlopen.
Wanneer de leerkracht twijfelt of uw kind door
kan naar de volgende groep, wordt u daar
uiterlijk in maart over geïnformeerd. Het is
ook mogelijk dat de beslissing, in overleg met
u als ouder, nog even wordt uitgesteld, omdat
er nog handelingsplannen worden uitgevoerd.
In dat geval zal de definitieve beslissing op
een later tijdstip genomen worden. Wij hebben zo nu en dan ook ‘herfstkinderen’ op
school: dit zijn kinderen die tussen 1 oktober
en 1 januari zes jaar worden. Voorheen was
het zo dat kinderen die voor 1 oktober zes
jaar werden door gingen naar groep 3. Kinderen die na 1 oktober zes jaar werden bleven
automatisch nog een jaar in groep 2. De overheid heeft nu bepaald dat ‘herfstkinderen’
ook door kunnen gaan naar groep 3 als zij vol-

doen aan bepaalde voorwaarden. De school
heeft dit vastgelegd in een protocol. Samen
met de ouders nemen wij de beslissing over
een kind waarop dit van toepassing is.
Meer weten? Google op herfstkinderen en
onderwijsblad.

3.5 Overgang naar
voortgezet onderwijs
In groep 8 gaan ouders en kinderen kiezen
voor een nieuwe school (voortgezet onderwijs). In september wordt tijdens een informatieavond informatie gegeven over het
voortgezet onderwijs en de mogelijkheden
die er zijn. In november wordt aan ouders een
eerste advies over het schoolniveau gegeven.
Dit advies wordt in een persoonlijk gesprek
met de ouders en de leerling toegelicht door
de leerkracht van groep 8. Daarbij worden de
resultaten van de toets Aansluiting PO-VO
ook gebruikt. Ouders en kinderen worden in
de gelegenheid gesteld om in januari naar
de scholeninformatiemarkten te gaan. In
april volgt dan nog de AMN eindtoets. Het
niveau van het kind gedurende de schoolloopbaan, de werkhouding en de uitslag van
de toets Aansluiting PO-VO bepalen samen
het definitieve advies van de leerkracht. In
onderling overleg tussen ouders en school
wordt bepaald op welk niveau een kind wordt
ingeschreven. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. De school verstuurt het
inschrijfformulier en voegt de benodigde
resultaten toe. De inschrijving vindt plaats via
De Berkenschool (dus u hoeft niet te reageren op allerlei advertenties in de kranten). De
inschrijving moet vóór 15 maart gedaan zijn.
Een toelatingscommissie van het voortgezet
onderwijs beslist vervolgens over de toelating. Met vragen hierover kunt u altijd bij ons
terecht.

Resultaten en uitstroom
De resultaten van een school worden niet alleen bepaald door het niveau van het onderwijs, maar ook door de kwaliteiten die ieder
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kind heeft. De school helpt die kwaliteiten te
ontwikkelen. Hieronder ziet u de uitstroomgegevens van de verschillende jaren.

3.6 Schoolarts
Schoolgezondheidszorg
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van
GGD Midden Nederland komt regelmatig op
school voor onderzoeken. Alle kinderen worden op vaste momenten gezien om mogelijke
problemen in het opgroeien op te sporen.
Daarnaast helpt de JGZ als er problemen zijn
gesignaleerd door te adviseren, te begeleiden
en te verwijzen. De kinderen worden onderzocht in groep 2 en in groep 7. Daarnaast zijn
er ook spreekuren in de wijkgebouwen. Alle
kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen worden
aangemeld voor deze spreekuren. Ook is
het mogelijk om advies in te winnen via een
telefonisch spreekuur. Voordat uw kind wordt

onderzocht krijgt u een informatiebrochure
van de JGZ thuisgestuurd met een vragenlijst
over de ontwikkeling en de gezondheid van
uw kind. U levert dit in een gesloten envelop bij de leerkracht in. De doktersassistente
voert het onderzoek op school uit. Ze kijkt of
er aanleiding is om nader onderzoek door de
jeugdarts of verpleegkundige te laten doen. Ze
bekijkt de vragenlijst, doet een gehoortest en
bepaalt lengte en gewicht. Uw kind hoeft zich
niet te ontkleden voor dit onderzoek. Na de
bespreking met de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige, krijgt u een formulier met bevindingen thuisgestuurd. Op het formulier staat
ook of u en uw kind een uitnodiging krijgen
voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U hoeft hiervoor zelf geen
afspraak te maken. Wanneer ouders of onderwijsgevenden zich zorgen maken over een
kind, kunnen ze altijd contact opnemen met de
afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD
om een extra onderzoek aan te vragen.

Aantal leerlingen per advies VO
					

2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/

					

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016		2017 2018

				
VWO 			

4		

2

5

HAVO t/m VWO		

7

10

14

HAVO		

7

2

1

VMBO TL t/m HAVO

6

5

2

VMBO GL t/m VMBO TL

1

1

VMBO TL

5

4

5

13

6

8

7

10

7

9

10

16

6

9

4

9

6
4

9

VMBO TL, met LWOO
VMBO BL, met LWOO

2

6

1				
2

4

4

1

1
2

1

VMBO KL, met LWOO

1

1

1

VMBO KL t/m VMBO GL

1

Praktijkonderwijs

3

VMBO GL t/m HAVO

1

				

38

ParnasSys
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2

2

VMBO GL, met LWOO		
VMBO KL

3

1

VMBO BL t/m VMBO KL
VMBO GL

4
2

1

2 		

1

6

2
1
27

32

34

29

18

27

22

22

24

21

4 O
 uders/verzorgers
en school
Om het contact met ouders en verzorgers
zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft
de school een aantal momenten in het jaar
gepland, waarop u met de leerkracht kunt
spreken of momenten waarop u informatie
van de school kunt krijgen.

4.1 Contacten met ouders/
verzorgers

22

Een goed contact tussen ouders en school vinden wij bijzonder belangrijk. We stellen het erg
op prijs als ouders belangstelling tonen voor de
school. U bent dan ook altijd van harte welkom
voor vragen en/of opmerkingen. Mocht u iets
willen bespreken met de leerkracht van uw kind
dan kunt u altijd na schooltijd een afspraak
maken. Voor een gesprek met de directeur kunt
u ook een afspraak maken. U kunt op goed
geluk binnenlopen, maar dan heeft u kans dat
een gesprek niet uitkomt en dat u alsnog een
afspraak moet maken. De deur van de directiekamer staat doorgaans open, dus u kunt het
altijd proberen.

Informatieavonden
Elk jaar organiseren wij een aantal informatieavonden voor ouders. Tijdens de eerste informatieavond aan het begin van het cursusjaar
gaan wij in op de leerstof en de bijzonderheden per leerjaar. Elk jaar worden de volgende
avonden georganiseerd:
-	voor groep 1 en 2 en nieuwe ouders die hun
kind al hebben aangemeld. Op deze avond
komen veel onderwerpen aan de orde. U
krijgt informatie over praktische zaken in de
groep. Verder wordt het programma in de
groep doorgesproken en wordt informatie
gegeven over de leerlingenzorg. Meestal
worden ook de klassenouders gekozen;
-	voor groep 3. In deze groep leren de kinderen onder andere lezen. Hoe dit proces
verloopt en hoe u uw kind hierbij een beetje
kunt helpen, wordt op de informatieavond
verteld;
-	voor groep 8 is er aan het begin van het jaar
een informatieavond over het voortgezet
onderwijs. Twee docenten van het voortge-

zet onderwijs zullen het grootste deel van
de avond verzorgen. De leerkracht vertelt
ook nog bijzonderheden over dit laatste
schooljaar;
-	voor groep 3 t/m 8 zijn er aan het begin van
het cursusjaar ouder/kindgesprekken met
de leerkracht. Ouders krijgen bij de start van
het schooljaar een formulier met vragen,
die gebruikt kan worden ter voorbereiding
op het gesprek. In de 2e en 3e schoolweek
zullen deze gesprekken plaatsvinden. Wij
vinden het belangrijk dat kinderen en ouders aangeven wat het kind nodig heeft om
in de groep optimaal te functioneren.

Oudergesprekken
Lopende het jaar zullen er, naast de kennismakingsgesprekken en informatieavond, vier
momenten zijn voor oudergesprekken. Voor
in ieder geval twee van deze momenten zult
u door de leerkracht van uw kind uitgenodigd
worden. In de andere gevallen kan de leerkracht met u een afspraak maken of kunt u op
eigen initiatief inschrijven voor een gesprek.
Wanneer dit niet nodig is, hoeft dit natuurlijk
ook niet. De leerlingen zijn uiteraard ook van
harte uitgenodigd bij deze gesprekken.
Buiten deze gespreksmomenten om is er altijd de gelegenheid om zelf een afspraak met
de leerkracht van uw kind te plannen. U kunt
hiervoor contact met de leerkracht opnemen.

Nieuwsbrieven
Eens per twee weken krijgt u op maandag de
nieuwsbrief toegestuurd. Zo proberen we u
goed op de hoogte te houden van alles wat
zich binnen (en soms ook buiten) de school
afspeelt. De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd.

4.2 Ouderhulp
Iedere groep heeft twee klassenouders. Deze
ouders kunnen door de leerkracht worden ingeschakeld bij bijvoorbeeld excursies, hulp in de
groep of om andere ouders te mobiliseren voor
activiteiten in de groep. Een ouder kan maxi-
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(Hulp) ouders zijn
onmisbaar op school

maal twee jaar klassenouder zijn. We proberen
ervoor te zorgen dat er steeds een ouder voor
het eerste jaar klassenouder is en ondersteund
wordt door een ouder die al ervaring heeft.

Ouderparticipatie
Ouders dragen op verschillende manieren bij
aan het onderwijs. Sommige ouders helpen
bij het lezen op school, anderen zitten in
werkgroepen voor Kerstmis, Sinterklaas en
andere feesten of ze begeleiden kinderen
tijdens excursies. Heeft u zelf nog andere
ideeën, dan staan we daar altijd voor open.
Ook vragen wij aan ouders hulp bij de ‘grote
schoonmaak’ aan het eind van het jaar.

4.3 Medezeggenschapsraad
en ouderraad
In de moderne maatschappij van meedenken
en meebeslissen zijn wij niet achtergebleven.
Drie teamleden en drie gekozen ouders vormen samen de medezeggenschapsraad (MR)
van onze school. De MR adviseert of verleent
instemming over bepaalde zaken. De stukken
worden doorgaans aangereikt door de directie of ze komen vanuit het bestuur. Een MR-lid

De Berkenschool • Schoolgids

is tevens afgevaardigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze
GMR houdt zich bezig met beleidszaken die
de hele stichting aangaan. Deze houdt ook
regelmatig ruggespraak met de verschillende
medezeggenschapsraden.
De Activiteitencommissie (AC) van onze
school bestaat uit tenminste vijf leden. Zij
hebben drie jaar zitting en zijn tweemaal
herkiesbaar. De AC doet ondersteunende
werkzaamheden ten behoeve van onze school
en het onderwijs. De doelstelling is de relatie
tussen ouders, de medezeggenschapsraad
(MR), het bestuur en de directie van onze
school te bevorderen. Op de jaarkalender
vindt u de vergaderdata. Alle vergaderingen
zijn openbaar. De ouderraad beheert het ouderfonds, waaruit veel onkosten voor allerlei
schoolactiviteiten worden bekostigd. Voor elk
kind wordt door de ouderraad een ‘verplicht
vrijwillige’ bijdrage gevraagd, aangezien de
school geen budget heeft voor extra activiteiten. U ontvangt een brief hierover aan het
begin van het schooljaar. In de brief en op de
bijlage van de jaarkalender staat het juiste
bedrag vermeld voor dat schooljaar. Het geld
wordt gebruikt voor allerlei activiteiten voor
de kinderen in de school. Elk jaar legt de penningmeester van de ouderraad verantwoording af over het gevoerde financiële beleid.

4.4 Regelingen en regels
Om een schoolorganisatie goed te laten verlopen zijn er regelingen die ons daarbij kunnen helpen, waar we op terug kunnen vallen
of regels die we verplicht zijn om uit te voeren
namens de overheid (bijvoorbeeld het melden
van ongeoorloofd verzuim).

Ziekmelding en afwezigheid
Wanneer uw kind ziek is of een arts moet
bezoeken, verzoeken we u vriendelijk om dat
aan de school kenbaar te maken voordat de
school begint. U kunt (telefonisch) contact
opnemen met de school vanaf 07.45 uur ‘s
morgens: Telefoon: 033 - 433 02 65.
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Verlofregeling
Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig
en u mag hen dus thuishouden als u dat nodig acht. Voor het kind is het wel van belang
om een ritme te ontwikkelen van ‘naar school
gaan’, maar het kan soms nodig zijn om te
verzuimen. Vijfjarige kleuters vallen onder de
leerplichtwet. Het kan zijn dat voor een kind
van vijf jaar de volledige schoolweek te lang
is. U kunt dan gebruik maken van een speciale
verlofregeling. Na toestemming kunt u uw
kind maximaal vijf uur per week thuis houden.
Zodra uw kind zes jaar is, stopt deze regeling.
In de leerplichtwet is schoolverlof van leerplichtige kinderen nauwkeurig omschreven.
De directie is namens het bevoegd gezag
aangesteld om toe te zien op naleving van
deze wet en is verplicht om ongeoorloofd
verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar,
die dan zonodig maatregelen treft.
Extra schoolverlof
Extra schoolverlof moet tijdig worden aangevraagd op een speciaal daarvoor bestemd
formulier. Dit formulier is te krijgen bij de leerkracht, de directie of via de website. Bij de toekenning van een verlof baseert de directeur zich
op de regels zoals die in de wet zijn vastgelegd.
Deze luiden als volgt:
Gewichtige omstandigheden: maximaal 10
schooldagen per cursusjaar.
De schooldirectie kan toestemming geven
voor een verlof tot 10 dagen, maar dat moet
dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
•	voor het voldoen aan een wettelijke
verplichting, voor zover dit niet buiten
de lesuren kan;
• voor verhuizing 1 dag;
•	voor het bijwonen van een huwelijk t/m de
derde graad voor één of ten hoogste twee
dagen (afhankelijk van de plaats);
•	bij ernstige ziekte van familie t/m de derde
graad, duur in overleg met de directeur;
•	bij overlijden van familieleden: 1 tot 4
dagen in overleg met de directeur;
•	bij jubileum of huwelijksjubileum van ouders of grootouders;

•	voor andere, naar oordeel van de directeur,
belangrijke zaken, maar geen vakantieverlof.

Vakantieverlof
•	Een verzoek voor vakantieverlof dient minimaal twee maanden van te voren aan de
directeur te worden voorgelegd. Deze mag
alleen vakantieverlof verlenen wanneer het
wegens de specifieke aard van het beroep
van één van de ouders slechts mogelijk is
buiten de schoolvakanties op vakantie te
gaan. Er moet een werkgeversverklaring
worden overlegd aan de directeur. Hieronder vallen niet afspraken met collega’s over
vakantieroosters die door de werkgever
zijn vastgesteld om werkorganisatorische
redenen.
•	Vakantieverlof mag maximaal éénmaal per
jaar, niet langer dan 10 dagen en mag niet
plaatsvinden in de eerste twee weken van
het schooljaar.
Gewichtige omstandigheden: meer dan
10 schooldagen per jaar
Dit verlof dient minimaal één maand van te
voren via de directeur bij de leerplichtambtenaar van de gemeente te worden voorgelegd.
Het verlof kan alleen indien de ouders een
verklaring van arts of maatschappelijk werk
kunnen overleggen, waaruit blijkt dat verlof
noodzakelijk is op grond van medische of
sociale indicatie voor een van de gezinsleden.
Onwettig afwezig
In alle andere gevallen is het raadzaam om
met de directeur in overleg te treden. Een
mondelinge toelichting zegt meestal meer
dan een reden op papier. Mocht u van mening
zijn dat een afwijzing niet terecht is, dan kunt
u in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar
van de gemeente Amersfoort. Houdt u uw
kind thuis ondanks een negatieve beslissing
van de directeur, dan riskeert u een boete die,
afhankelijk van de voorgeschiedenis, tussen
de 50 en 700 euro kan liggen.
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voor de school optreden) moeten dus tekort
zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is
mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder
dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.
Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal
tegen een bril. Die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan
ook) niet door de school vergoed.
Wist u dat…
	Kinderen die op de basisschool regelmatig
verzuimen, later een grotere kans maken
om zonder diploma de school te verlaten?
Dit is de reden dat wij als school streng
toezien op verzuim van kinderen.

Verzekeringen
De stichting heeft een collectieve ongevallenen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via Verus - de landelijke vereniging voor
christelijk onderwijs in Nederland. Daarmee
zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten
(leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige
en tandheelkundige kosten gedeeltelijk
meeverzekerd. Dit geldt alleen als de eigen
verzekering van betrokkene de schade niet
dekt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet
onder de dekking.
Door de aansprakelijkheidsverzekering zijn
de school zelf én de mensen die voor de
school werken (bestuur, personeel, vrijwilligers)
verzekerd tegen schadeclaims als gevolg van
onrechtmatig handelen. Wij maken u attent op
twee zaken die vaak tot misverstanden leiden.
Ten eerste is de school of het schoolbestuur
niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles
wat tijdens de schooluren en buitenschoolse
activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat op de school kunnen worden
verhaald. Dit is niet zo. De school is alleen
verplicht schade te vergoeden als er sprake is
van een verwijtbare fout. De school (of zij die
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Ten tweede is de school niet aansprakelijk
voor (schade door) onrechtmatig gedrag
van leerlingen. Een leerling die tijdens de
schooluren of tijdens andere door de school
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de
eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/
verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Eigendommenverzekering
De landelijke vereniging voor christelijk onderwijs Verus biedt voor ouders een eigendommenverzekering aan. Met deze verzekering is de volgende schade gedekt:
•	Schade (waaronder diefstal) aan kleding
en andere eigendommen van uw kind die
ontstaan is tijdens schooltijd en activiteiten
in schoolverband gedurende de tijd dat uw
kind onder toezicht staat van leerkrachten
of hulpkrachten.
•	Materiële schade die ontstaan is tijdens
het rechtstreeks gaan naar en komen van
school of een andere door de schoolleiding aangegeven plaats.
Op www.leerlingenverzekering.nl van Verus staat
precies wat de kosten zijn, de verzekerde bedragen en hoe u deze verzekering kunt afsluiten.

Vragen, opmerkingen, klachten
We vinden het belangrijk dat u met uw vragen, opmerkingen of klachten naar school
komt en deze bespreekt met de leerkracht.
Alleen zo kunnen we weten wat u ervaart.
In de meeste gevallen kunnen we uw problemen oplossen, in een ander geval zullen
we uitleggen waarom we op een bepaalde
manier handelen. Realiseert u zich daarbij dat
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waar gewerkt wordt, misverstanden kunnen
ontstaan of fouten worden gemaakt. Dat is bij
ons niet anders. Komt u er met de leerkracht
niet uit, meldt u zich dan bij de schoolleiding.
Als er geen oplossing gevonden kan worden,
kunt u een officiële klacht indienen.
In het volgende schema hebben we weergegeven waar u terecht kunt met welke vraag/klacht:
Vragen/opmerkingen over:
Schoolbeleid 		
Directie/MR
Verzekeringen 		

Directie

Reilen en zeilen 		
in de groep

Groepsleerkracht

Leerlingenzorg 		Groepsleerkracht
Intern Begeleider
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Leerkrachten 		Groepsleerkracht
(altijd eerst), daarna
evt. directie
(vermeende) 		
Mishandeling		

Vertrouwenspersoon

Veiligheid in en om
de school

Directie/MR

Leerlingenadministratie

Administratie

Het bestuur hanteert de klachtenregeling
van Verus - de landelijke vereniging voor
christelijk onderwijs. Indien u overweegt om
een klacht in te dienen bij het bestuur of de
landelijke klachtencommissie, kunt u een
vertrouwenspersoon van de stichting raadplegen. De vertrouwenspersoon gaat met
u na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot
het indienen van een officiële klacht of dat
door bemiddeling een oplossing kan worden
bereikt. Een vertrouwenspersoon begeleidt u
eventueel bij de verdere procedure en helpt u
(indien nodig) bij het doen van aangifte bij de
politie. Indien nodig verwijst hij naar instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Een
vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij te weten komt.

Een vertrouwenspersoon vervult zijn taak voor
alle scholen van PCBO Amersfoort.
Het bestuur heeft voor de stichting twee
vertrouwenspersonen aangesteld:Zij stellen
zichzelf kort voor.
Mw drs. J.J. C. Stehouwer-Pelleboer
T 033 - 453 05 80, E hannie.stehouwer@ziggo.nl
“Mijn naam is Hannie Stehouwer. Ik ben afgestudeerd arts en heb 7 jaar in het buitenland
als arts gewerkt. Nu kies ik voor het onderwijs
en geef ik les op MBO Amersfoort aan doktersassistenten en verpleegkundigen. In mijn
functie als vertrouwenspersoon vind ik het
belangrijk om een luisterend oor te hebben
en het gesprek aan te gaan. Waar nodig speel
ik een bemiddelende rol.”
Dhr. ir. drs Francois van Ekkendonk
T 033 - 463 05 33, E francois.esther@xs4all.nl
“Ik ben François van Ekkendonk. Na mijn
studie theologie heb ik civiele techniek
gestudeerd. Ik ben daarna gaan werken bij
een adviesbureau in Amersfoort en woon
inmiddels een kleine 20 jaar in Amersfoort.
Als vertrouwenspersoon vind ik het belangrijk
dat het verhaal achter de klacht aan de orde
komt, zodat we kunnen kijken naar oplossingen die daar recht aan doen.”
Naast de beide vertrouwenspersonen van de
stichting is door het bestuur op elke school
een contactpersoon voor klachten benoemd,
bij wie u of uw kind met vragen over klachten
terecht kan.
De contactpersoon kan informatie geven over
de klachtenprocedure en als dat nodig is voor
eerste opvang zorgen. Wanneer u besluit om
een klacht in te dienen zal hij/zij u voor verder
advies en bemiddeling altijd doorverwijzen
naar een vertrouwenspersoon.
De contactpersoon van De Berkenschool fungeert als schakel tussen de door het bestuur
benoemde vertrouwenspersonen en de ouder
die de klacht ingediend heeft. In de bijlage bij
de jaarkalender vermelden wij ieder jaar welk
personeelslid als contactpersoon optreedt
vanuit De Berkenschool.
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Het adres van de landelijke klachtencommissie is:
Stichting Geschillen Commissies
Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 - 386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl

Schorsing en verwijdering
Het bevoegd gezag beslist over de schorsing en verwijdering van leerlingen. Redenen
om een kind te schorsen kunnen zijn dat het
gedrag van het betreffende kind de eigen
ontwikkeling en/of het gevoel van veiligheid
en welbevinden van andere kinderen ernstig
in de weg staan. Bij een schorsing wordt de
leerplichtambtenaar geïnformeerd. Schorsing betreft één of meerdere dagen met een
maximum van een week. Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt, dan wordt
bovendien de onderwijsinspectie in kennis
gesteld. Omdat een leerplichtig kind niet van
onderwijs uitgesloten kan worden, zal het kind
tijdens de periode van schorsing vanuit de
school opdrachten meekrijgen om thuis aan
te werken. Wanneer er sprake is van schorsing om ernstige redenen, of in het geval van
herhaling, kan het bevoegd gezag bovendien
besluiten een kind van school te verwijderen.
Voordat het bevoegd gezag hiertoe besluit,
worden eerst de betrokken leerkracht en de
betreffende ouders gehoord. Het bevoegd
gezag is in het geval van verwijdering verplicht om een andere school te vinden voor
de betreffende leerling. Tegen een beslissing
van het bevoegd gezag om hun kind te verwijderen, kunnen ouders bezwaar aantekenen.
Afspraken bij tussentijdse wisseling van
basisschool
De schoolbesturen in Amersfoort hebben een
afspraak gemaakt over het wisselen van school
tijdens het schooljaar. Uit ervaring blijkt dat
tussentijds wisselen meestal niet in het belang
van de leerling is. Afgesproken is daarom dat
besturen hier alleen aan meewerken als:
- er sprake is van een verhuizing;
- de huidige school niet het onderwijs kan bie-
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den dat de leerling nodig heeft. De directeuren van de huidige én de nieuwe school zijn
het daar dan over eens;
- er sprake is van een onoplosbaar conflict
tussen ouders en de school. In dat geval
bepaalt de school waarvan de leerling vertrekt de exacte datum waarop dat gebeurt,
waarbij het de voorkeur geniet dat dit na
een vakantie plaatsvindt. Dit in overleg met
de ouders/verzorgers en de ontvangende
school.
Wanneer ouders contact opnemen met een
school over de plaatsing van een leerling lopende het schooljaar, dan verwijst de directeur
de ouders/verzorgers altijd terug naar de eigen
school, daarbij verwijzend naar bovenstaande
afspraken. De besturen vinden keuzevrijheid
van ouders belangrijk. Wisselen van school kan
daarom wel aan het einde van het schooljaar.

Kleding
Voor iedereen binnen de school gelden enkele algemene richtlijnen voor de kleding.
Belangrijk is dat de kleding fatsoenlijk is en
geen belemmering vormt voor het lesgeven
of de veiligheid (bijv. tijdens het bewegingsonderwijs). Hier hoort ook bij dat het gezicht
niet bedekt is.
Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen bestaat niet meer.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het
regelen van zwemles, buiten schooltijd. Ouders die dit niet kunnen betalen, kunnen een
beroep doen op het Jeugd Sport en Cultuur
Fonds, via de sociale dienst van de gemeente
Amersfoort. Dit geldt voor ouders die niet
meer dan 110% procent van het wettelijk sociaal minimum verdienen. Alleen voor kinderen
tussen 6 en 16 jaar kan een bijdrage worden
aangevraagd. Kijk voor meer informatie op:
www.jeugdcultuurfonds.nl/.
Sponsoring in het primair onderwijs
Onder sponsoring verstaan wij dat de school
geld, goederen of diensten krijgt in ruil voor
een tegenprestatie, zoals bijvoorbeeld vermelding in de schoolkrant, de schoolgids of
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de nieuwsbrief. Meestal zullen het bedrijven
uit de wijk zijn die de school sponsoren, maar
een enkele keer zijn het banken, of leveranciers van ICT. De tegenprestatie valt altijd
onder verantwoordelijkheid van de school,
ook als deze door de ouderraad wordt aangegaan. Zonder tegenprestatie is er geen sprake
van sponsoring, maar van een schenking.
Voor sponsoring volgen wij een convenant uit
2009. Daarin staat onder meer waar scholen
op moeten letten, waar sponsors aan gebonden zijn en hoe scholen inspraak van ouders,
teams en leerlingen moeten organiseren.
Ouders en leraren hebben het recht om via
de medezeggenschapsraad (MR) hun stem te
laten horen over het afsluiten van een sponsorcontract. Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen met klachten over sponsoring
terecht bij de contactpersoon voor klachten
op de school. De tekst van het convenant is
te vinden op de website van PCBO:
www.pcboamersfoort.nl.
Enkele regels die de stichting hanteert zijn:
•	sponsoring moet passen bij de uitgangspunten van de school en in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen;
•	sponsoring mag niet de objectiviteit, de
geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en
de onafhankelijkheid van het onderwijs in
gevaar brengen;
• sponsoring mag niet misleidend zijn;
•	sponsoring moet een gezonde en verantwoorde levensstijl aanmoedigen.
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht
op de naleving van de regels.

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)
Basisscholen zijn wettelijk verplicht aangesloten op de Verwijsindex Risicojongeren (VIR).
Dit is een landelijke internetapplicatie waarin
een professional een kind of jongere (0 tot 23
jaar) kan registreren als hij/zij redelijkerwijs
vermoedt dat de jeugdige een risico loopt
in zijn lichamelijke, psychische, sociale of
cognitieve ontwikkeling naar volwassenheid.
Het doel van de Verwijsindex is om meerdere
hulpverleners rond een risicojongere met
elkaar in contact te brengen. Natuurlijk zult u
daar als ouder van op de hoogte zijn en waar

mogelijk bij betrokken worden.
In de Verwijsindex kan door de intern begeleider van de school uitsluitend geregistreerd
worden dát er een melding is gedaan. De
aard van de melding en behandeling worden
in de Verwijsindex niet bijgehouden. Een signaal in de Verwijsindex omvat daarom alleen:
•	identificatiegegevens van de jongere (aan
de hand van het burgerservicenummer);
•	identificatiegegevens van de meldende
instantie;
• datum van de melding;
•	contactgegevens van de meldende
instantie.

Meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld
Scholen zijn verplicht om volgens protocol te
handelen als we te maken hebben met (vermoedens) van kindermishandeling of huiselijk
geweld. Wij werken volgens een stappenplan
zoals te vinden op mn.handelingsprotocol.nl.
De stappen zijn:
1) het in kaart brengen van signalen;
2)	een collega raadplegen of Advies Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt
Huiselijk Geweld;
3) gesprek met ouders en/of kind;
4)	inschatten van het risico, de aard en
de ernst van het geweld;
5) beslissen: hulp organiseren of melden.

Privacy
Met de gegevens in de Verwijsindex wordt
zorgvuldig omgegaan door toepassing van de
Wet bescherming persoonsgegevens en door
goede beveiliging. Als de ouders of het kind
dat willen, mogen zij de geregistreerde gegevens inzien. Zij kunnen schriftelijk bezwaar
aantekenen tegen opname in de Verwijsindex
bij het College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente waarin zij wonen. Kijk
voor meer informatie op www.amersfoort.nl/
zorg-en-ondersteuning/to/jeugdzorg.htm.
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5 D
 oet de school het goed?
De Berkenschool is steeds bezig om zich verder te verbeteren en zich aan te passen aan
de veranderende vraag van kinderen. Hiervoor zetten we ons volledig in. We moeten
ook kunnen vaststellen wat de resultaten zijn
van onze inspanningen. Hiervoor hebben we
meetbare gegevens nodig. Hoe we die verzamelen en hoe we die gebruiken, kunt u in dit
hoofdstuk lezen.
Maar eerst een nuancering:
´In het verleden behaalde resultaten geven
geen garantie voor de toekomst´.
Scholen en maatschappelijke instellingen
moeten zich verantwoorden bij de overheid
en in ons geval ook bij de ouders. Wij vinden
het terecht dat we ons moeten verantwoorden
op resultaten, maar kwaliteit is in onze ogen
meer dan alleen de CITO scores. Het onderwijs heeft een brede pedagogische opdracht.
Het gaat om de totale ontwikkeling van individuele mensen. Sociale vaardigheden, creativiteit, zelfstandigheid en zelfvertrouwen zijn
ook belangrijke ‘resultaten’. Deze zijn alleen
wat lastiger te meten.
Nog moeilijker is het om te meten wat de
school precies bijdraagt aan de ontwikkeling
van een kind. Elk kind heeft immers een andere achtergrond en eigen leermogelijkheden.
Goede prestaties zijn niet alleen een verdienste van de school. Tegenvallende prestaties
zijn niet een bewijs dat de school het slecht
doet. Kwaliteitszorg in het onderwijs is een
complex verhaal.

5.1 Terugkoppeling
over kwaliteit
Onze eigen analyses
U heeft in het hoofdstuk over leerlingenzorg
al kunnen lezen dat we veel gegevens van de
kinderen vastleggen. We gebruiken standaard
het leerlingvolgsysteem van CITO. We kunnen
de vorderingen van kinderen in een groep onderling vergelijken, maar ook met de resulta-

De Berkenschool • Schoolgids

ten van het jaar daarvoor. Hierdoor kunnen we
een goed beeld opbouwen van wat een kind
nodig heeft aan leerstof en aan eventueel
extra begeleiding.

De onderwijsinspectie
De meest bekende instantie die de kwaliteit
van het onderwijs bewaakt is de onderwijsinspectie. Iedere school moet elk jaar bepaalde
informatie opsturen. Aan de hand daarvan
wordt bepaald of de school een schoolbezoek
van de inspecteur krijgt. De beoordeling van
een eventueel bezoek wordt vastgelegd aan
de hand van standaardcriteria. De beoordeling is voor iedereen in te zien, bijvoorbeeld
op de website van de onderwijsinspectie. De
externe beoordeling van de kwaliteit van ons
onderwijs wordt geleverd door de inspectie
van het basisonderwijs. De inspectie geeft
tevens een oordeel over de schoolontwikkeling. In het kader van het veranderde toezicht
van de inspectie heeft de inspectie in 2008
basisarrangementen vastgesteld. Scholen die
door de inspectie in het basisarrangement
vallen zijn scholen waarvan de inspectie geen
tekortkomingen heeft vastgesteld die noodzaken tot een aangepast arrangement oftewel
verscherpt toezicht.
In het voorjaar van 2016 heeft de inspectie
laten weten dat De Berkenschool onder het
zogenaamde basisarrangement valt, hetgeen
kan worden opgevat als een signaal van de inspectie dat zij vertrouwen heeft in de kwaliteit
van de school.
Periodieke enquêtes
De school vraagt regelmatig wat bepaalde
groepen van ons onderwijs en onze school
vinden. Dat zijn bijvoorbeeld de ouders,
leerlingen of leerkrachten. Naar aanleiding
van deze enquêtes worden de verbeterpunten
opgenomen in de jaarplannen van de school.
Tussenopbrengsten en eindopbrengsten
Ook al zeggen cijfers niet alles over de
ontwikkeling van kinderen (zie de opmerking
aan het begin van dit hoofdstuk), toch kijken
we natuurlijk wel naar de cijfers en resultaten
die kinderen behalen. Bij het hoofdstuk over
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leerlingenzorg is al het een en ander verteld
over de toetsen die we afnemen. De toetsen
die we afnemen zijn gestandaardiseerd en
daardoor kunnen we de uitkomsten gebruiken
als vergelijkingsmateriaal. Ook wordt begin
groep 8 de toets Aansluiting PO-VO van AMN
uitgevoerd. Deze toets geeft een voorlopig
beeld over het vervolgonderwijs van een
kind. De AMN-eindscores in groep 8 worden
de eindopbrengsten van het basisonderwijs
genoemd.

5.2 Wat betekent dit voor
De Berkenschool?
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De Berkenschool streeft naar een gezond
evenwicht; we leggen geen eenzijdige nadruk
op prestaties, maar we houden de resultaten wel goed in het oog. We zijn een school
waarin de ontwikkeling van hoofd, hart en
handen evenveel waardering krijgt.
Waar heeft de school de laatste jaren intensief
op ingezet?
•

•
•

•
•

 r is een doorgaande lijn vanaf groep 1
e
opgezet. De methode Schatkist is hierbij
aangeschaft en sluit goed aan bij Veilig
Leren Lezen in groep 3;
er is een afstemming geweest van de
regels en structuren op diverse gebieden;
de zorgstructuur is herzien: er is nu goede
dossiervorming en de structuren zijn voor
alle leerkrachten helder. Ook is er veel
geïnvesteerd in goede verslaglegging van
leerlingdossiers en taakverdeling tussen
de IB’er en de leerkracht.
er is veel aandacht geweest voor taal- en
spellingonderwijs;
er is ingezet op houding van leerkrachten
op effectief lesgeven en betrokkenheid
van kinderen vergroten.

Wat zijn de plannen voor de
komende jaren?
De komende jaren gaan we het ICT onderwijs
verder vormgeven en willen we nog beter
tegemoet komen aan onderwijs op maat.
De sleutelwoorden die hierbij gelden zijn
betrokkenheid van alle kinderen, leer- en
werkklimaat en zelfstandigheid van kinderen. Daarnaast gaan we werken aan effectief
leerkrachtgedrag om nog beter te worden
als leerkrachten. Kortom, we werken aan een
professionele, lerende organisatie, waarbij
we willen dat het voor uw kind steeds beter
wordt.

5.3 Het schoolplan
Het schoolplan omschrijft in ieder geval het
onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de kwaliteitszorg. Het wordt gemaakt
voor een periode van vier jaar en is op school
aanwezig. Naar aanleiding van het schoolplan
worden er door de school jaarplannen opgesteld met de speerpunten voor een schooljaar. Deze speerpunten worden aan het eind
van het jaar geëvalueerd.
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6 P
 raktische informatie
Hieronder treft u praktische informatie aan over
het reilen en zeilen van de school. We hebben
het onderverdeeld in algemene zaken die voor
de hele school van toepassing zijn, kleuterzaken (die u graag wilt weten als uw kind naar
school gaat) en bovenbouwzaken.

Buitenschoolse activiteiten
Dit betreft vooral de sportactiviteiten. In
principe doen we mee aan ‘alle’ Hooglandse
activiteiten en aan enkele Amersfoortse activiteiten, afhankelijk van de belangstelling van
de leerlingen, leerkrachten en/of ouders.

6.1 Praktische algemene
schoolzaken

Buitenschoolse opvang
Voorschoolse opvang en naschoolse opvang
inclusief vakantieopvang valt onder de Wet
kinderopvang. Dit betekent dat ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen bij de
Belastingdienst. Voor meer informatie kijkt u
op www.toeslagen.nl.

Hoofdluiscontroles
Op De Berkenschool vindt vijf maal per jaar,
in de week na iedere vakantie, een controle
op hoofdluis plaats. Er wordt gebruik gemaakt
van ‘Een handleiding voor scholen om hoofdluis de kop in te drukken’. Deze handleiding
is opgesteld en wordt ondersteund door de
GGD Eemland. De uitvoering wordt verzorgd
door een speciaal opgeleide werkgroep
bestaande uit ouders van De Berkenschool.
In de jaarkalender vindt u naam en telefoonnummer van de coördinator. Voor vragen kunt
u daar terecht. De ouders en leerlingen zullen
voor iedere controle middels de nieuwsbrief
op de hoogte worden gesteld van de controle. Vanzelfsprekend hebben de controlemoeders volledige geheimhoudingsplicht, zal
men discreet met de gegevens omgaan en zal
de privacy gerespecteerd worden. De ouders
van kinderen, bij wie hoofdluis geconstateerd
is, worden vanzelfsprekend op de hoogte
gebracht. Bij de aanmelding van nieuwe
leerlingen wordt de ouders gevraagd om een
‘luizentas’ aan te schaffen, waar ieder kind
zijn/haar jas in kan doen ter voorkoming van
verspreiding van de luizen via de jassen.
Lunchen op school
Doordat de school met een continurooster
werkt, eten de leerkrachten tussen de middag
zelf met de kinderen in de groep. We eten
van 12.15 uur tot 12.30 uur, daarvoor hebben
de kinderen van 12 tot 12.15 uur een korte
pauze. Om 12.30 uur starten de lessen weer
tot 14.00 uur. De kinderen nemen zelf eten en
drinken mee voor de lunch. We adviseren om
een broodtrommeltje mee te nemen, wat fruit
en een beker drinken.
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Buitenschoolse opvang (BSO)
De Berkenboom
BSO De Berkenboom is gehuisvest in ons
schoolgebouw. Mocht u geïnteresseerd zijn
in buitenschoolse opvang voor uw kind, dan
kunt u contact opnemen met Kinderdagverblijf Dribbel: https://www.dribbel.info/contact.
Inzameling lege batterijen en cartridges
Lege batterijen en lege inktcartridges kunnen ingeleverd worden op school. Als school
krijgen we hiervoor een kleine vergoeding in
de vorm van spaarpunten of geld. We kunnen
hiervan wat extra’s doen in de school. Bij de
beide hoofdingangen staat een doos en een
batterijenton waarin u de lege exemplaren
kwijt kunt.
Verkeersveiligheid om de school
Afhankelijk van de afstand van uw woning
naar school, zal uw kind lopend of met de fiets
komen of met de auto gebracht worden. Voor
alles geldt: wilt u helpen om de situatie rond
de school veilig te houden? Dit betekent dat
er niet dubbel geparkeerd wordt, dat er rond
de school een goed zicht blijft, zodat kinderen veilig over kunnen steken, enzovoort. Wij
vragen hiervoor graag uw medewerking.
Oud papier
Op de jaarkalender staat vermeld wanneer
het oud papier opgehaald wordt. Er staat dan
een container voor de school waar u uw oud
papier naar toe kunt brengen. Aangezien de
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school geen opbergruimte heeft, zien we niet
graag oud papier van tevoren in de school.
Wij verzoeken u het papier in dozen te doen
of met touw (geen plastic) te bundelen. Is de
container vol, neem dan de doos mee terug
en zet deze niet op straat of in de school.

Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de schoolfotograaf voor het
maken van groepsfoto’s en portretfoto’s. Op
de jaarkalender kunt u zien wanneer de fotograaf op school komt.
Schoolshirts
Bij buitenschoolse activiteiten dragen de
kinderen in principe een schoolshirt.
Verjaardagen
Trakteren op je verjaardag is vaak een
hoogtepunt! Wij schrijven natuurlijk niemand
voor wat er getrakteerd moet worden. Toch
vragen wij u zo min mogelijk snoep mee te
geven. Wilt u even informeren bij de groepsleerkracht of er kinderen zijn met een dieet?
De jarige mag met een kind uit de klas in de
pauze langs de andere leerkrachten gaan,
zodat ook zij de jarige kunnen feliciteren. Een
traktatie geven aan kinderen uit andere groepen doen we niet.
Goed doel
Gedurende het hele jaar zal er aandacht zijn
voor een goed doel. Ieder jaar stellen we vast
welk doel we gaan steunen. Wij zullen u als

ouder op de hoogte houden via de nieuwsbrief. Elke maandag wordt geld ingezameld
voor het goede doel.

6.2 Praktische kleuterzaken
Wanneer uw kind bij ons op school komt,
komen er veel nieuwe dingen op u af. Om
het wennen te vergemakkelijken hebben we
hieronder één en ander beschreven, zodat u
zich hopelijk ook snel thuis voelt.

Hoe ziet een schooldag eruit?
Om 8.05 uur gaan de deuren open en zijn de
leerkrachten in de groep. U kunt uw kind tot
8.15 uur in de klas brengen. Wij hechten er
veel waarde aan dat kinderen al van jongs af
aan op tijd komen, zodat we in alle rust kunnen beginnen en de gesprekken en de sfeer
niet steeds verstoord worden. Als u uw kind in
de klas brengt, dan willen we u vragen om zelf
altijd achter de kring langs te lopen, zodat
de kinderen en de leerkracht zicht houden
op elkaar en er de minste onrust in de klas
ontstaat. Dat heet effectieve leertijd. Hier
besteden wij in de hele school veel aandacht
aan, omdat er anders veel onderwijstijd verloren gaat. Wij hebben er bewust voor gekozen
om tien minuten inlooptijd te maken, zodat
u even met uw kind mee de klas in kunt, wat
dingetjes kunt zien en eventueel een afspraak
kunt maken met de leerkracht. In de hal bij
het kleuterlokaal ligt een schrift waar u bijzonderheden in kunt schrijven (zie klassenschrift).
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Mocht het een keer gebeuren dat u later
bent, wilt u dan op de gang afscheid nemen
van uw kind? De leerkracht heeft een rooster waarbij de kinderen twee maal per dag
buiten spelen. Daarnaast wordt er minimaal
één uur per dag aan taal- en rekenonderwijs
besteed naar aanleiding van thema’s. In de
klas is steeds zichtbaar met welk thema de
groep bezig is. Er wordt ongeveer vier weken
aan een thema gewerkt. De leerkracht zal
regelmatig een beroep op u doen om wat
materialen mee te nemen die met het thema
te maken hebben.

Eten en drinken
Halverwege de ochtend gaan de kinderen in
de kring om samen te eten en te drinken.
Dit is voor kinderen ook een belangrijk leermoment. Kinderen proberen/leren zelf hun
beker open te maken, ze leren een ander te
vragen als het niet lukt, maar ook om elkaar
te helpen. Kunt u ervoor zorgen dat de naam
van uw kind op het eten en drinken staat? Dat
voorkomt onduidelijkheden. Er zijn handige
drinkbekers te koop met een goede deksel
waar u water, melk, drinkyoghurt, aanmaaklimonade of iets dergelijks in kunt doen. Als
eten kunt u fruit of een stukje ontbijtkoek, liga
of een boterham meegeven. Snoep, chocola
en koolzuurhoudende dranken hebben we liever niet. In de hal staan bakken waar kinderen
het eten en drinken in kunnen leggen als ze
naar de klas gaan.
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Naar huis
Wanneer een dag afgelopen is, komt de leerkracht samen met de kinderen naar buiten.
U kunt vanaf het plein uw kind meenemen.
Geeft u het even door in het klassenschrift als
uw kind met iemand anders meegaat of zelf
naar huis mag lopen?

Het klassenschrift in groep 1/2
In het klassenschrift kunt u zaken noteren die
voor de leerkracht van belang zijn: een doktersbezoek, een tandartsbezoek, door wie het
opgehaald wordt enzovoort. U weet dan zeker
dat het goed overgekomen is. Als u het alleen
maar zegt, dan bestaat de kans dat het door
drukte vergeten wordt.
In geval van nood
In de klassenmap heeft de leerkracht een lijst
met telefoonnummers, zodat u of een bekende uw kind in geval van nood kan ophalen
en eventueel met het kind naar de dokter kan
gaan. Mocht uw nummer wijzigen, wilt u dat
dan ook aan de leerkracht doorgeven? We
merken regelmatig dat nummers gewijzigd
zijn wanneer wij ouders nodig hebben.
Beweging
Iedere dag bewegen de kinderen twee maal
drie kwartier. Dat kan binnen en buiten zijn,
afhankelijk van het weer en het doel van de
les. Wanneer de kinderen binnen gymmen,
dan gaan ze naar het speellokaal. Uw kind
heeft gymschoenen met naam en met een
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goed profiel voor het houvast. Het is handig
als de schoenen voorzien zijn van klittenband.
De schoenen bewaren we in een krat op
school. Controleert u regelmatig of de maat
van de schoenen nog goed is?
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Help uw kind zichzelf te helpen!
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen
leren om zichzelf te redden. Daar zijn wij op
school mee bezig. Een kind dat thuis al veel
heeft geleerd, zoals zichzelf aankleden, alleen
naar het toilet gaan en dergelijke, heeft een
duidelijke voorsprong. Wij gaan er wel van uit
dat uw kind zindelijk is als het op school komt.

6.3 Praktische bovenbouwzaken
Omgaan met spullen
Wij gaan ervan uit dat kinderen met de spullen van school en van zichzelf op een goede
manier omgaan. In groep 3 krijgen de kinderen van school een liniaal en een pen om mee
te leren schrijven. Elk jaar zullen de kinderen
één maal een pen ontvangen. Natuurlijk gaat
er ook wel eens wat mis: bijvoorbeeld een
leerboek dat beschadigd is, potloden die
breken, krassen in het tafelblad enz. Soms
zullen we u vragen om het materiaal dat kapot
gegaan of kwijtgeraakt is, te vervangen, soms
zullen we van u vragen de kinderen zelf een
boete te laten betalen van twee euro. Wij
vragen van u als ouders om dat dan uit de
eigen spaarpot te laten betalen, omdat het

als leermoment voor het kind bedoeld is.
Wanneer dit aan de orde is, zal de leerkracht
ook contact met u opnemen, zodat u precies
weet waar het over gaat.

(Sport)activiteiten na schooltijd
De Berkenschool is een school die vaak meedoet met verschillende toernooien in Hoogland/Amersfoort. Deze sportactiviteiten promoten wij bij kinderen, omdat het belangrijk
is dat kinderen van jongs af aan ervaren dat
sporten leuk en goed is. Via de nieuwsbrief
houden we u op de hoogte van de verschillende activiteiten. De avondvierdaagse wordt
vanuit de school georganiseerd.
Doordat de school al om 14.00 uur uit gaat
hebben we contact gezocht met organisaties
in de buurt om activiteiten aan te bieden. De
school faciliteert en de organisaties regelen
verder alles met de ouders, zoals de financiën.
Wanneer er activiteiten zijn waar kinderen
zich voor op kunnen geven, dan zal dit via de
nieuwsbrief bekend worden gemaakt.
Klassendienst
Samen zijn we verantwoordelijk en samen
houden we de school netjes. In elke klas
hangt daarom een bord met taken zoals
vegen, papierbak legen of krukken op de tafel
zetten. Achter deze taken hangen wisselende
namen. Zo leren de kinderen om met elkaar
verantwoordelijk te zijn voor de klas en de
school.
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Schoolreisjes
Ieder jaar worden schoolreisjes georganiseerd. Er wordt door een schoolreiscommissie, waar ouders en leerkrachten in zitten,
besloten wat de bestemming gaat worden.
We streven ernaar om niet te lang in de bus te
zitten met de kinderen en dus goed bereikbare bestemmingen te zoeken die passen
bij de leeftijd van de kinderen. Wij plannen
de schoolreisjes altijd aan het begin van een
schooljaar, omdat we veel voordelen zien voor
de groepsvorming. Leerkrachten en leerlingen gaan informeel met elkaar om en leren
elkaar ook wat beter en op een andere manier
kennen. Dit heeft positieve effecten voor de
onderlinge sfeer in een groep.
Schoolkamp
Groep 8 gaat aan het begin van het jaar vier
dagen op schoolkamp. Dit is goed voor de
teambuilding aan het begin van het laatste
schooljaar. Op kamp gaan is elk jaar weer één
van de hoogtepunten van groep 8. Uitgangspunt voor het schoolkamp is ten eerste dat
kinderen zich gedurende vier dagen goed
kunnen redden in een situatie zonder de
ondersteuning en begeleiding van ouders.
Kamp is een voorbereiding op het voortgezet
onderwijs, waarbij je soms vrij zelfstandig beslissingen moet nemen waarbij je ouders niet
altijd in de buurt zijn. Ten tweede willen we
graag dat kinderen plezier hebben en dat het
een kamp is waar de leerlingen met plezier op
terug kijken. Dit kan door een mooie locatie te zoeken en leuke uitstapjes te maken.
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Maar het is zeker ook belangrijk dat deze
vier dagen veilig en rustig verlopen. Om het
kamp rustig en veilig te laten verlopen hebben wij als team er voor gekozen om met een
vast ‘kampteam’ op kamp te gaan. Dit team
bestaat uit de leerkrachten die voor groep 8
staan en twee vaste begeleiders.
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7 N
 amen en adressen
externen
Bestuursbureau PCBO Amersfoort
Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
T 033 - 464 80 65
stichting@pcboamersfoort.nl
www.pcboamersfoort.nl
BSO De Berkenboom
Berkenlaan 29-31
3828 BN Hoogland
T 033 - 465 89 63
www.dribbel-bso.nl
info@dribbel-bso.nl
GGD Eemland
Zonnehof 10
3811 ND Amersfoort
T 033 - 467 81 00
Telefonisch spreekuur voor opvoed- en
gezondheids-vragen
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Ma – vr van 16.00 – 17.00 uur
T 033 - 467 81 11
www.ggdmn.nl
jgzamersfoort@ggdmn.nl

Inspectie
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
T 030 - 666 57 04
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Landelijke klachtencommissie
Landelijke klachtencommissie
Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 - 386 16 97 (van 9.30 - 15.00 uur)
info@klachtencommissie.org of
info@kringenrechtspraak.org

Medezeggenschapsraad
mr.berkenschool@pcboamersfoort.nl
Ouderraad
or.berkenschool@pcboamersfoort.nl
Schoolbegeleidingsdienst CED
Tolakkerweg 153
3738 JL Maartensdijk
T 0346 - 21 97 77
SWV de Eem
Te bereiken via telefoonnummer
T 033 - 760 11 91
info@swvdeeem.nl
www.swvdeeem.nl/voor-ouders
Vertrouwenspersonen
Mw. Drs. C. Stehouwer-Pellboer (medicus)
T 033 - 453 05 80
Dhr. ir. drs Francois van Ekkendonk
T 033 - 463 05 33
Verus (voorheen Besturenraad)
www.verus.nl
Wijkagent
T 0900 - 8844
Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis)
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
T 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief)

Landelijke klachtencommissie
Postbus 694,
2270 AR in Voorburg,
T 070 - 348 12 30
info@klachtencommissie.org
Leerplichtambtenaar
Zie www.amersfoort.nl onder Onderwijs
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Tot slot
Wij hopen dat deze gids u voldoende informatie
heeft opgeleverd en dat u nieuwsgierig bent
geworden naar de school. Wellicht geeft deze
gids u aanleiding om een afspraak te maken op
school, zodat wij eventuele vragen die er nog
leven kunnen beantwoorden. Graag tot ziens op
De Berkenschool.
Het team van de Berkenschool

Het schoollied
Op De Berkenschool
Elke morgen als ik weer naar school toe ga
En de nieuwe dag die gaat beginnen
denk ik bij ’t zien van t grote groene plein
wat zou de juf of meester gaan verzinnen
We blijven met z’n allen lunchen in de klas
Je bent op deze school nooit echt alleen
Een knuffel, goede raad, het komt altijd van pas
En we leren hier op school,
al Engels, in groep 1!
REFREIN:
Want op De Berkenschool, De Berkenschool
Die kleine fijne Berkenschool
Daar kan je als je wilt nog zoveel meer
Want op De Berkenschool, De Berkenschool
Die kleine fijne Berkenschool
Daar kom ik later vast nog wel een keer
In de workshops vrijdag met techniek en kunst
en met dansen, sport de groep verdelen
Met z’n allen zijn we heel erg creatief
je kunt je hier op school, nooit erg vervelen
De Berkenschool De Berkenschool daar laten ze je merken
je mag er je talenten laten gaan
en soms dan moet je daar ook heel erg hard voor werken.
en als je niet blijft zitten,
dan mag je, ook nog staan!
REFREIN
Op De Berkenschool, krijg je veel voor elkaar
En je kent op school de meeste ouders
Al die dingen doen door het hele jaar
Voor elke vraag zijn er wel brede schouders
De juffen en de meesters zijn er meestal bij
Met opgewekt gemoed en goed advies
Ze zijn altijd bereid een babbeltje te maken
En vind je ’t niet zo fijn,
Zing gewoon, dit leuk refrein!!
REFREIN

De scholen van de stichting
PCBO Amersfoort
’t Anker
Dollardstraat 123
3812 EV Amersfoort
T 033 - 461 72 84
anker@pcboamersfoort.nl
www.anker.pcboamersfoort.nl
Berkenschool
Berkenlaan 29-31
3828 BN Hoogland
T 033 - 433 02 65
berkenschool@pcboamersfoort.nl
www.berkenschool.pcboamersfoort.nl
De Bolster
Van Effenlaan 10
3818 RL Amersfoort
T 033 - 461 79 70
bolster@bolster-pcboamersfoort.nl
www.bolster-pcboamersfoort.nl
Nevenvestiging De Stek
Van Marnixlaan 53
3818 VB Amersfoort
T 033 - 465 19 44
Gabrie Mehenschool
Dopheide 34
3823 HL Amersfoort
T 033 - 456 26 83
gabriemehen@pcboamersfoort.nl
www.gabriemehen.pcboamersfoort.nl
Koningin Wilhelminaschool (sbo)
Koning Karelpad 4
3813 HC Amersfoort
T 033 - 479 04 60
wilhelminaschool@pcboamerfoort.nl
www.kws.pcboamersfoort.nl
Kon-Tiki
Oceaan 6
3825 WC Amersfoort
T 033 - 476 64 04
T 06 - 12 63 73 62
kontiki@pcboamersfoort.nl
www.kontiki.pcboamersfoort.nl
De Parkschool
Locatie Stadspark
Raadhoven 2
3813 LW Amersfoort
T 033 - 433 02 70
parkschool@pcboamersfoort.nl
www.parkschool.pcboamersfoort.nl

Locatie Koningspark
Koning Karelpad 2
3813 HC Amersfoort
T 033 - 479 04 60
Prins Willem-Alexanderschool
PWA Beekenstein
Fr. v. Blankenheymstraat 61
3817 AE Amersfoort
T 033 - 461 73 52
pwabeekenstein@pcboamersfoort.nl
www.pwabeekenstein.pcboamersfoort.nl
Prins Willem-Alexanderschool
PWA Randenbroek
Weberstraat 5
3816 VA Amersfoort
T 033 - 479 04 48
pwarandenbroek@pcboamersfoort.nl
www.pwarandenbroek.pcboamersfoort.nl
De Vuurvogel
Zwartsluiskade 2
3826 EG Amersfoort
T 033 - 253 07 07
vuurvogel@pcboamersfoort.nl
www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl
De Windroos
Locatie Liendert
Wiekslag 102
3815 GS Amersfoort
T 033 - 479 04 50
windroos@pcboamersfoort.nl
www.windroos.pcboamersfoort.nl
Locatie Rustenburg
Fürglerplein 9
3815 KZ Amersfoort
T 033 - 479 04 97
windroos@pcboamersfoort.nl
www.windroos.pcboamersfoort.nl
De Wonderboom
Waterkers 1
3824 EH Amersfoort
T 033 - 456 55 39
wonderboom@pcboamersfoort.nl
www.wonderboom.pcboamersfoort.nl
Locatie
Bonte Koe 1
3824 XM Amersfoort
T 033 - 455 54 66
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De Zonnewijzer
Trombonestraat 62
3822 CH Amersfoort
T 033 - 455 99 39
zonnewijzer@pcboamersfoort.nl
www.zonnewijzer.pcboamersfoort.nl

Protestants Christelijk
Basisonderwijs Amersfoort

Bestuursbureau PCBO
Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
T 033 - 464 80 65
stichting@pcboamersfoort.nl
www.pcboamersfoort.nl
College van bestuur
Erik van Lingen
Gert-Jan Mellink
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Protestants Christelijke Basisschool
De Berkenschool
Berkenlaan 29 - 31
3828 BN Hoogland
T 033 - 433 02 65
berkenschool@pcboamersfoort.nl
www.berkenschool.pcboamersfoort.nl

Colofon
Tekst
De Berkenschool
Ontwerp
Koning Harder - concept & ontwerp
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Protestants Christelijk
Basisonderwijs Amersfoort

