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Welkom!
Welkom op basisschool De Wonderboom.
Op 1 augustus 2020 bestaat onze school  
25 jaar, aan het eind van schooljaar 2020-2021 
vieren we dit met elkaar!

Het is belangrijk een basisschool te kiezen  
die past bij u en uw kind.
Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan.  
In deze gids vertellen we u over onze manier 
van werken en over de rol die ouders binnen 
de school kunnen spelen. Ook leest u over 
regels, afspraken en praktische zaken op  
onze school. 

 Als aanvulling op deze schoolgids is er jaar-
lijks een kalender met actuele gegevens voor 
het betreffende cursusjaar en daarnaast vindt 
u aanvullende informatie op onze website. 
Voor ouders die opzoek zijn naar een school 
organiseren we informatiebijeenkomsten. De 
data hiervoor kunt u vinden op onze website. 

Mocht u na het lezen van deze schoolgids  
nog vragen hebben, bent u van harte welkom 
om deze te stellen. 

Daar waar u ouders leest, bedoelen we tevens 
de verzorgers van onze (toekomstige) leerlingen.

Team De Wonderboom. 

Deze gids is te downloaden op onze website 
www.wonderboom.pcboamersfoort.nl 

De Wonderboom
In de wijk Nieuwland in Amersfoort staat basisschool ‘De Wonderboom’. 
De Wonderboom is een protestants-christelijke school en bestaat sinds 1995.  
De school is verdeeld over twee locaties. Op locatie ‘Waterkers’ gaan de groepen 
1 t/m 4 naar school en er is een peutergroep met kinderen van 2 tot 4 jaar. Er is in 
het schooljaar 2020 – 2021 één bovenbouwgroep gehuisvest in het bovenlokaal 
op de Waterkers. Op locatie ‘De Bonte Koe’ gaan de groepen 5 tot en met 8 naar 
school. In totaal bezoeken ongeveer 450 kinderen ‘De Wonderboom’, verdeeld 
over 18 groepen. Het team is evenwichtig samengesteld uit enthousiaste en  
betrokken leerkrachten. 
Leren en ontwikkelen staat centraal bij ons op school. Dat geldt voor de leerlingen 
en voor de leerkrachten. Ons motto is: ‘Wat je aandacht geeft, groeit!’ Wij gaan 
ervoor dat kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat doen we graag  
in samenwerking met u.

Wat je aandacht geeft, groeit!
Wij gaan er voor dat kinderen 
hun talenten ontdekken en  
ontwikkelen
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Mission statement
Wat je aandacht geeft, groeit!

Onze missie
Op de Wonderboom leer je samen met ande-
ren wie jij bent en daar leer je trots op te zijn. 
Je leert je verantwoordelijk te voelen, respect 
te hebben voor jezelf, elkaar en de omgeving 
en hiernaar te handelen. 

Visie op Leren
We maken gebruik van dat wat de kinderen 
stimuleert en motiveert. Door groei, hoe klein 
ook, te waarderen maken we leren zichtbaar 
en krachtig. 
Ouders en leerkrachten voelen zich verant-
woordelijk voor de leerlingen. Door dit geza-
menlijk belang te erkennen, voelt een leerling 
zich op alle vlakken gesteund. Ieder geeft 
vanuit zijn/haar eigen rol aandacht aan groei. 
Ouders kennen hun kind het best, zij zijn  
de opvoedingsdeskundigen, leerkrachten  
zijn de onderwijsexperts. 

Onze school ziet het als een taak om leerlin-
gen te begeleiden naar zelfstandigheid. Naast 
goed leren lezen en rekenen, werken we met 
de kinderen aan het vergroten van vaardighe-
den zoals: samenwerken, probleemoplossend 

vermogen, kritisch denken, sociale en culturele 
vaardigheden en ict-geletterdheid. Wij zijn 
ervan overtuigd dat dit vaardigheden zijn 
die leerlingen, in onze steeds veranderende 
maatschappij, nodig hebben.

De volgende zinnen geven inhoud aan onze 
visie op leren:
1.  Kinderen leren in een veilige omgeving 

waar de leerkrachten in hen geloven. 
2.  Kinderen leren door zelf doen, door spelen, 

ervaren, onderzoeken. 
3.  Kinderen leren als hun nieuwsgierigheid 

geprikkeld wordt. 
4.  Kinderen leren eigenaar te zijn van hun 

leerproces door erover in gesprek te zijn. 
5. Kinderen leren door samen te werken. 
6.  Kinderen leren als ze weten en ervaren dat 

ze kunnen groeien in hun vaardigheden. 
7.  Kinderen leren als ze ruimte krijgen om  

zelf oplossingen te zoeken, wij organiseren 
het leren. 

Identiteit
De Wonderboom is een protestants-christelijke 
basisschool. De bron van waaruit wij de kin-
deren willen leren betekenis te geven aan hun 
omgang met de ander en de wereld waarin 
zij leven, is de Bijbel. Wij willen Gods bood-
schap vertalen naar het leven in deze tijd door 

1  Het onderwijs op  
De Wonderboom
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gebruik te maken van de methode Trefwoord. 
Rondom verschillende thema’s komen Bijbel-
verhalen en sociaal-emotionele onderwerpen 
aan bod. Leerkrachten zijn als identificatiefi-
guur belangrijk voor kinderen. De leerkracht 
is identiteitsdrager en laat zien hoe hij/zij het 
leven als christen vormgeeft. We maken met 
elkaar deel uit van een multiculturele, tole-
rante samenleving. Wij vinden het daarom 
belangrijk dat we begrip en respect voor 
andersgelovigen hebben. Ouders en kinde-
ren met een andere geloofsachtergrond zijn 
vanzelfsprekend welkom op onze school. Wij 
verwachten dat alle leerlingen zich respectvol 
gedragen tijdens gebeden, meedoen met 
vieringen rond de christelijke feesten en luis-
teren naar de Bijbelverhalen. 

Team van De Wonderboom
De groepsleerkrachten geven dagelijks vorm 
aan onderwijs en opvoeding van de kinderen 
die door hun ouders aan onze zorg worden 
toevertrouwd. In een aantal groepen werkt 
een fulltime leerkracht. Wanneer twee leer-
krachten in dezelfde groep staan, spreken we 
van een duobaan. Zij zijn dan beiden eind-
verantwoordelijk. De leerkracht is het eerste 

aanspreekpunt voor ouders. Bij vragen kunt 
u met de leerkracht bellen, mailen of een af-
spraak maken voor overleg. Andersom zal de 
leerkracht ook contact met ouders opnemen 
als er bijzonderheden zijn of overleg nodig is.
Waar ouders en leerkrachten goed samenwer-
ken, ontstaat een stevige basis voor het leren 
van kinderen.

De school heeft twee intern begeleiders 
(IB’er). Zij houden zich bezig met het coör-
dineren van de leerlingenzorg, het vormge-
ven van het beleid rond leerlingen die extra 
aandacht nodig hebben en het coachen van 
leerkrachten. Onze onderwijsassistent is be-
trokken bij de ondersteuning van leerkrachten 
in de begeleiding van leerlingen.
De administratie bevindt zich op locatie 
Waterkers en onze conciërge is werkzaam op 
beide locaties. 
Er is een directeur en een adjunct-directeur. 
Samen vormen zij het directieteam van De 
Wonderboom en dragen ze de eindverantwoor-
delijkheid voor een goede schoolorganisatie.

Voor een actueel overzicht met namen  
verwijzen wij u naar onze website.

We zijn ervan overtuigd dat kinderen 
zich goed kunnen ontwikkelen wanneer 
ze goed in hun vel zitten. 
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Onze school maakt deel uit van de Stichting 
voor Protestants Christelijk Basisonderwijs 
Amersfoort. De stichting bestaat uit 13 
scholen, waaronder een school voor speciaal 
basisonderwijs. Sommige scholen zijn op 
meerdere locaties gehuisvest.
De stichting wordt bestuurd door een  
tweehoofdig college van bestuur.

De missie van de stichting luidt:
PCBO Amersfoort wil kinderen op haar scho-
len vanuit een christelijk-sociale identiteit, en 
met respect voor het unieke van ieder kind, 
uitdagen zich veelzijdig en optimaal  
te ontwikkelen. Wij willen dat kinderen hun  
eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf-
standig, 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 adres van het bestuur is:
Bestuursbureau PCBO Amersfoort
Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
T 033 – 4648065
stichting@pcboamersfoort.nl 
www.pcboamersfoort.nl 
T 033 – 464 80 65

De Wonderboom • Wat je aandacht geeft, groeit!
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De dagelijkse praktijk
 
Op De Wonderboom wordt gewerkt volgens 
het leerstofjaargroepensysteem (groep 1 t/m 
8) en met een continurooster. De lessen starten 
gezamenlijk waarna de verwerking zelfstandig 
of in groepjes plaatsvindt. Hierbij wordt reke-
ning gehouden met de verschillende niveaus 
in de groep. Dit is afhankelijk van de lesstof en 
de onderwijsbehoeften van leerlingen. We vin-
den het belangrijk dat alle kinderen goed leren 
rekenen, lezen en spellen. Dit zijn de kernvak-
ken van ons onderwijs. 
Voor de wereldoriëntatie vakken, zoals aard-
rijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en 
techniek, gebruiken wij methodes en werk-
wijzen waarbij betrokkenheid een belangrijk 
kernbegrip is. De lessen sluiten aan bij de 
actualiteit en geven naast veel basiskennis ruim 
de gelegenheid om te differentiëren in niveau, 
tempo en belangstelling. Creativiteit krijgt in 
allerlei vormen aandacht. Naast aandacht voor 
handvaardigheid, tekenen en muziek is er ook 
voor drama en dans tijd ingeruimd. Bij alle vak-
ken maken we gebruik van de mogelijkheden 
die ICT ons biedt.
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt vanuit the-
ma’s, die worden uitgewerkt in kring-, speel- en 
werkactiviteiten. Tijdens deze activiteiten ko-
men alle ontwikkelgebieden spelenderwijs aan 
de orde. Aan kleuters van net vier jaar worden 
andere eisen gesteld dan aan kleuters van zes 
jaar. De 4-jarigen mogen eerst veel vrij spelen. 
Na enige tijd krijgen zij vastere opdrachten  
die differentiëren in hoeveelheid of moeilijk-
heidsgraad. De oudste kleuters worden op  
een speelse manier in aanraking gebracht  
met lees-, schrijf- en rekenvoorwaarden.
In de groepen 3 t/m 5 ligt het accent op het 
leren van de basisvaardigheden, zoals taal,  
lezen, schrijven en rekenen. In de groepen 6 
t/m 8 worden deze vaardigheden vergroot.

Godsdienstonderwijs
De dag wordt in de groep gezamenlijk ge-
opend en beëindigd. Tijdens de dagopening 
wordt er vaak een Bijbelverhaal of spiegelver-
haal verteld vanuit onze godsdienstmethode 

Trefwoord. Gedurende een aantal weken wordt 
gewerkt met een thema. Trefwoord wil met 
behulp van thema’s twee werkelijkheden bij 
elkaar brengen: de belevingswereld van het 
kind - in de hedendaagse, multiculturele en 
religieuze samenleving - en de wereld van de 
Bijbel. Vaak zijn de ervaringen van kinderen uit-
gangspunt bij het uitwerken van een thema om 
daarmee aan te sluiten bij wat kinderen bezig-
houdt. Informatie over de thema’s vindt u in de 
INFO (de nieuwsbrief), of via www.trefwoord.nl . 
Met behulp van het aangereikte materiaal uit 
de methode ‘Trefwoord’ stellen we de kerst- en 
paasvieringen samen. Dit is een uitwerking van 
het thema dat in deze weken centraal staat. 

Sociaal emotionele  
ontwikkeling
In schooljaar 2020-2021 gaan we over op een 
nieuwe methode waarvoor het hele team 
wordt geschoold. Ouders en leerlingen worden 
betrokken bij de invoering van deze nieuwe 
methode. Het schooljaar wordt gestart met  
het werken in Gouden Weken. Hierbij staat  
de groepsvorming centraal en besteden we 
extra aandacht aan onze Gouden Regels.

Gouden Regels 
In alle groepen wordt gewerkt met de Gouden 
Regels. Deze regels zijn in samenwerking met de 
leerlingen opgesteld en vormen de basis voor 
het goed omgaan met elkaar. We willen dat alle 
kinderen met plezier naar school kunnen gaan.

1.  Wij zijn aardig voor elkaar, dan blijft  
het gezellig, het hele jaar! 

We spelen op school samen. We doen tegen ande-
ren zoals we ook zelf willen dat zij tegen ons doen.
Pesten, slaan, schoppen en duwen accepteren 
we niet. Als er te ruw met elkaar gespeeld wordt, 
grijpen we in. We gaan goed met elkaar om.

2.  Iedereen is anders, al zijn we groot of 
klein, je mag jezelf zijn. 

Wij vinden iedereen hier op school even 
belangrijk. We respecteren elkaar zoals we 
zijn. We praten mét elkaar en niet over elkaar. 
Iedereen mag een eigen mening hebben. 

2  Inhoud van ons onderwijs
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3.  Kunnen we het even niet alleen, dan zijn 
er anderen om ons heen. 

Je mag bij ons op school altijd om hulp vragen 
van een klasgenootje of de juf of meester. Dat 
is helemaal niet raar, zo helpen we elkaar!

4.  Ruzie lossen we met praten op. Lukt dat 
niet, dan zoeken we de juf of meester op. 

Als er onenigheid is dan praten we het uit. 

5. Ik, jij, hij of zij… iedereen hoort erbij! 
Op school spelen we samen en sluiten we 
niemand buiten in ons spel.

6. Zegt een ander iets, zeg dan even niets. 
We luisteren naar de ander als iemand iets 
vertelt. 

7. Uitlachen doet pijn, lachen is fijn!
We lachen samen mét en niet om elkaar. 

8.  Spullen van jou, spullen van mij, we  
zorgen ervoor, dan blijven we blij.

Samen zorgen we niet alleen voor onze eigen 
spullen, maar ook voor de spullen van school. 

9.  Rennen doen we op het schoolplein,  
binnen moet het rustig zijn. 

Hoe leuk het ook buiten was, we komen  
zachtjes de school binnen. Zo kan er rustig 
worden gewerkt.

10.  Doet iemand iets goed dan geven we 
een compliment voor wat de ander doet. 

Het is leuk om een compliment te krijgen  
en te geven. Wij maken er op school een  
gewoonte van!

We hebben twee opgeleide anti-pestcoördi-
natoren. Zij kunnen leerkrachten en kinderen 
adviseren wanneer er sprake is van pestproble-
matiek. We doen er alles aan om in samenwer-
king met ouders pesten aan te pakken. Hierbij 
spelen de pester en de gepeste een rol en is 
het belangrijk dat beiden ander gedrag aan 
leren. Zodra we pesten signaleren, volgt altijd 
een gesprek met diegene die zich gepest voelt 
en diegene die aangewezen wordt als pester. 
Ouders worden van dit gesprek op de hoogte 
gebracht en zonodig hierbij betrokken. 

Zelfstandig werken &  
coöperatieve werkvormen
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen groei-
en in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
In elke groep wordt gewerkt aan taakbesef en 
het maken van meerdere opdrachten achter 
elkaar. In de groepen 1 t/m 3 werken de kinde-
ren met het digitaal keuzebord. Het keuzebord 
wordt voor werkopdrachten, hoeken en ontwik-
kelingsmateriaal gebruikt. Vanaf de groepen 3 
t/m 5 werken de kinderen met een taakkaart. 
Op deze kaart staat basisstof voor een week 
vermeld. De groepen 6 t/m 8 werken aan een 

De Wonderboom • Wat je aandacht geeft, groeit!
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taak van een week. Meerdere keren per week 
plannen de leerkrachten het werken aan de 
weektaak in.
In alle groepen plannen de kinderen het werk 
van de taakkaarten en het keuzebord voor een 
gedeelte zelf in. Een kleuter bepaalt wanneer 
het de “verplichte” opdrachtjes doet, een kind 
in de bovenbouw kiest zelf de volgorde waarin 
hij/zij het werk gaat doen. 
De leerkracht geeft aan het begin van een 
les een korte klassikale instructie zodat de 
meeste leerlingen snel aan het werk kunnen. 
Na een eerste ronde door de klas waarbij de 
kinderen worden gestimuleerd om met hun 
werk te starten geeft de leerkracht instructie 
of hulp aan kleine groepjes kinderen. Dat 
wordt aan de ‘instructietafel’ gedaan.
Daarnaast worden verschillende coöperatieve 
werkvormen ingezet. Dit houdt in dat kinderen 
leren samenwerken door middel van verschil-
lende werkvormen. We gebruiken verschil-
lende manieren om een samenwerkingspartner 
te zoeken: de kinderen kiezen zelf, werken met 
hun oogmaatje, schoudermaatje of op basis 
van een werkvorm waarbij het toeval bepaalt 
met wie je samenwerkt. 
Op deze manier zijn alle leerlingen actief be-
trokken. Door samen te werken met verschillen-
de kinderen leren zij over zichzelf en de ander 
en ontwikkelen zij hun sociale vaardigheden.

Bewegingsonderwijs 
Beter leren bewegen en plezier in bewegen 
en sporten staat centraal tijdens de lessen 
bewegingsonderwijs. Voor een goede balans 

tussen mentale, emotionele en fysieke ontwik-
keling is bewegingsonderwijs voor ons ook 
een belangrijk vakgebied. We maken in alle 
groepen gebruik van de methode Basislessen 
voor bewegen. De jongste kinderen gaan naar 
de speelzaal in school en de oudere kinderen 
maken gebruik van de sporthal. MBO studen-
ten, van de Sportacademie in Amersfoort, 
verzorgen onder begeleiding van hun docent, 
de lessen in de sporthal. De eigen leerkracht is 
aanwezig tijdens de lessen.

ICT & nieuwe media
Het gebruik van ICT neemt een grote plek in 
onze samenleving in en dus ook op school. We 
zien ICT niet als doel op zich, vooral als een 
middel om het onderwijs effectiever, doelmati-
ger, aantrekkelijker en kwalitatief beter te ma-
ken. Alle groepen beschikken over een digitaal 
schoolbord in het lokaal. 

Snappet op De Wonderboom
Snappet wordt in de groepen 4 t/m 8 gebruikt 
tijdens de vakken: taal, spelling, begrijpend 
lezen en rekenen.
Elke leerling heeft een eigen tablet of Chrome-
book in bruikleen. De leerkracht geeft de 
instructie zoals gebruikelijk, waarbij de leerlin-
gen actief worden betrokken en coöperatieve 
werkvormen worden gebruikt. De verwerking 
van de lesstof maken de kinderen direct op de 
tablet. De functie van de tablet kan dus gezien 
worden als een digitaal werkschrift. Snappet is 
een interactieve vervanging voor de werkboe-
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ken en de schriften en sluit aan op de  
methodes die we op school gebruiken. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich 
breed en actief ontwikkelen. Dat vraagt om 
variatie in leerstofaanbod en verwerking.  
De kinderen werken ook nog regelmatig  
met pen en papier. Het gebruik van devices  
is een middel en geen doel op zichzelf.

Waarom Snappet?
•  Bewezen betere leerresultaten (onderzoek 

van universiteit Twente en Nijmegen)
• Kinderen krijgen directe feedback
•  Kinderen krijgen beter zicht in hun  

resultaten en worden zo meer eigenaar  
van hun leerproces

• Sluit aan bij gebruikte methodes
•  Meer opties om zelfstandig door te  

werken op eigen niveau
•  Leerkracht kan meer tijd en aandacht  

besteden voor volgen en analyseren  
van leerlingen.

Volgen en aansluiten bij het niveau  
van elk kind
De leerkracht heeft via het dashboard van 
Snappet zicht op hoe de kinderen de lesstof 
verwerken. De leerkracht heeft zo zicht op 
welk kind bij welke leerdoelen nog verlengde 
instructie nodig heeft of op welke onderdelen 
de groep als geheel nog extra instructie nodig 
heeft. Ook ziet de leerkracht welk kind juist 
verrijking nodig heeft. 
De leerkracht ontvangt van het gemaakte werk 
een foutenanalyse en kan deze gebruiken bij de 
voorbereiding van de les op een volgende dag. 

Werken met Snappet geeft ons de kans om 
ons onderwijs nog meer af te stemmen op de 
behoeftes van de individuele leerlingen, zowel 
voor de leerling die extra oefening nodig heeft 
als de leerling die meer uitdaging nodig heeft.

Eigenaarschap bij kinderen
De leerlingen krijgen tijdens het werken direct 
feedback over het gemaakte werk op hun 
tablet. De leerling ziet zo meteen of hij/zij de 
opgave goed gedaan heeft. Is het fout dan 
kan hij/zij de opdracht direct verbeteren. Het 
systeem voegt vervolgens meer oefenstof toe 
op het niveau van de leerling. Snappet geeft 
de leerlingen in het Snappetrapport inzicht in 
hun vorderingen. Ze worden uitgedaagd op 
hun eigen niveau en hierdoor nemen succeser-
varingen toe die het zelfvertrouwen vergroten. 
De motivatie van de leerlingen neemt toe 
wanneer zij zich meer eigenaar voelen van hun 
leerresultaten.

Hoe onderhouden we het handschrift  
van de kinderen?
Het werken met de tablet heeft als consequen-
tie dat er minder met de hand geschreven 
wordt. Om te zorgen dat het handschrift van 
de kinderen op peil blijft, wordt er in de mid-
denbouw gericht schrijfonderwijs gegeven en 
wordt er in alle groepen nog steeds regelmatig 
geschreven.

Zijn de kinderen niet te lang bezig  
op de tablet?
De tablets worden alleen gebruikt voor de 
verwerking van de lesstof bij bovengenoemde 

De Wonderboom • Wat je aandacht geeft, groeit!
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vakken. Op de andere tijden werken de kin-
deren als vanouds met andere materialen. We 
hanteren als richtlijn dat kinderen maximaal 20 
minuten achtereen op de tablet werken. 

Hoe gaat school om met schade aan  
de devices?
Aan de kinderen van groep 4 t/m 8 wordt via 
school een Chromebook ter beschikking ge-
steld. Deze Chromebooks zijn eigendom van 
De Wonderboom. Wij leren kinderen voorzich-
tig omgaan met alle spullen van school. Mocht 
er onverhoopt schade ontstaan dan geldt voor 
de devices dat, indien er sprake is van schade 
die door het kind wordt veroorzaakt, wij deze 
schade verhalen op de ouders via de WA-
verzekering. 
Het gaat hierbij om een bedrag van € 280,-  
Dit bedrag is onder voorbehoud van  
prijswijzigingen. 

Vragen over Snappet
Wanneer u nog vragen heeft over Snappet, 
dan kunt u veel antwoorden terugvinden op  
de website van Snappet: https://nl.snappet.
org. Ook vindt u daar filmpjes m.b.t. het wer-
ken met Snappet.

Communicatie via  
digitale media
Ouders kunnen o.a. meekijken en lezen via de 
digitale nieuwsbrief (INFO), groepsmails, Twit-
ter, Facebook en via de Parro-app. 

Creatieve ontwikkeling & 
kunst- en cultuureducatie
In alle groepen wordt aandacht geschonken 
aan muziek, muziekinstrumenten en zingen. Er 
wordt ook regelmatig een voorstelling, museum 
of film bezocht. De kinderen leren kijken naar 
kunst, leren vaardigheden en technieken aan en 
leren kijken naar hun eigen beeldvorming. 
Op woensdagmiddag werken de groepen 3 
en 4 groepsdoorbrekend en op vrijdagmiddag 
de groepen 5 tot en met 8. Op die momenten 
werken zij in een ateliervorm. Hierbij wordt er 

gewerkt in kleinere groepen en is er tijd en 
aandacht voor brede talentontwikkeling  
zoals: muziek, dans, tekenen, beeldhouwen, 
techniek, etc. 
In de groepen 1 en 2 hebben we ervoor geko-
zen de kinderen in de veiligheid van hun eigen 
groep lessen te geven op het gebied van beel-
dende vorming, dans, muziek en drama. 
De Wonderboom werkt samen met verschillen-
de externe partners zoals Scholen in de Kunst. 
Ook maken we graag gebruik van het aanbod 
van ouders die een onderdeel van een atelier 
willen verzorgen.

Engels vanaf groep 1
De Engelse taal is niet meer weg te denken 
uit onze maatschappij. Veel leenwoorden zijn 
in het Nederlands overgenomen en Engels 
wordt steeds meer als voertaal gebruikt in het 
vervolgonderwijs en in het bedrijfsleven. Om 
kinderen hier goed op voor te bereiden, leren 
ze op De Wonderboom Engels vanaf groep 1. 
In de kleutergroepen maken kinderen spelen-
derwijs kennis met de taal. In de volgende leer-
jaren wordt hun woordenschat en grammati-
cale kennis steeds verder uitgebreid. Door een 
extra taal aan te bieden, ontwikkelen kinderen 
hun taalgevoel nog beter en vergroten ze hun 
algemene taalvaardigheid.
De Engelse lessen worden gegeven met de 
methode ‘Take it easy’.
Take it easy heeft een doorgaande leerlijn van 
groep 1 tot en met 8. Groep 1-4 behandelt 
thema’s, zoals kleuren, dieren en seizoenen. 
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De Eibo-thema’s (Engels in het basisonderwijs) 
komen voor het eerst aan bod in de leerjaren 
5 en 6. Met films, muziekclips en opdrachten 
wordt de taal op originele wijze overgebracht 
met behulp van het digibord. 

Onderwijstijd
Wettelijk is vastgelegd dat de kinderen van 
groep 1-8 minimaal 7520 uur naar school  
gaan in 8 jaar. 
Wekelijks gaat groep 1 t/m 4 24,25 uur naar 
school en groep 5 t/m 8 26,25 uur. Een globale 
verdeling vindt u in onderstaande tabel. 
Bovenstaand is de gemiddelde leertijd. De 
leerkracht zal als professional beredeneerd 
keuzes maken op basis van de onderwijsbe-
hoefte van de groep.

Leerlingenraad 
Als school geven wij leerlingen verantwoorde-
lijkheid. Via de leerlingenraad spreken leerlin-
gen met hun groep en het directieteam over 
het beleid op school. Op deze manier kunnen 
de leerlingen invloed uitoefenen op hun eigen 
omgeving. Ze krijgen inzicht in besluitvorming 
en de uitvoering hiervan. 

Via de leerlingenraad willen we een aantal 
doelen bereiken: 

•  actief burgerschap bij de leerlingen stimuleren 
• leerlingen leren naar elkaar te luisteren 
•  leerlingen leren om respectvol met elkaar  

in gesprek te gaan 
•  betrokkenheid met elkaar en met de school 

vergroten 

•  verantwoordelijk gedrag uitlokken  
en stimuleren 

•  het eigen belang opzij leren zetten in  
het belang van een ander

•  leerlingen de kans geven mee te  
denken over schoolontwikkeling

In deze raad zit uit iedere bovenbouwgroep 
één leerling (gr. 6 t/m 8). De leerlingenraad 
functioneert o.l.v. de directeur en komt  
ongeveer 6x per jaar bij elkaar. 

Wat wordt er besproken? 
In principe is alles bespreekbaar, behalve indi-
viduele personen. De leden van de leerlingen-
raad dragen zoveel mogelijk zelf agendapun-
ten aan, waarbij ze de wensen/ideeën van hun 
achterban zo goed mogelijk vertegenwoordi-
gen. Ook vanuit het team of directie kunnen 
agendapunten worden aangedragen.  
Deze wensen/ideeën worden tijdens de  
vergaderingen besproken. De raad beslist  
wat prioriteit heeft. 
Vanuit de leerlingenraad zit er ook een afvaar-
diging in de wijkleerlingenraad. In de wijkleer-
lingenraad zit een vertegenwoordiging van  
de scholen en BSO’s. 

Groep      1/2 3 4 5 6 7 8

Levensbeschouwing   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Taal- en leesontwikkeling   2.30 7.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15

Rekenen en wiskunde   1.30 4.00 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45

Motorische ontwikkeling   8.15 4.15 2.45 2.45 2.00 2.00 2.00

Wereldoriëntatie    2.30 2.15 2.00 4.00 4,45 4.45 4.45

Expressie     1.30 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45

Speel-/werktijd    4.15      

Pauze      1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
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3  Het kind

Aansluiten bij de onderwijsbehoefte van 
iedere leerling is een belangrijk uitgangspunt 
op De Wonderboom. De vraag die we ons 
daar bij stellen is: wat heeft deze leerling 
nodig om te leren?
De zorg voor kinderen is een wezenlijk onder-
deel van ons onderwijs. Doordat we doelge-
richt werken en uitgaan van de mogelijkheden 
van individuele kinderen, stemmen we het 
onderwijs af op de behoefte van de kinderen. 
Door middel van gerichte observaties en toet-
sen worden de vorderingen van de kinderen 
op de verschillende leer- en ontwikkelingsge-
bieden gevolgd. 

De leerontwikkeling in beeld
In alle groepen worden naast de toetsen 
die horen bij de methodes een aantal Cito-
toetsen afgenomen. Deze toetsen nemen 
we af om ons onderwijs af te kunnen stem-
men op de behoefte van het kind. Daarnaast 
gebruiken we het als evaluatie van ons eigen 
handelen. De Cito-toetsen zijn er voor de 
groepen 3 t/m 8 voor rekenen/wiskunde, 
begrijpend lezen, spelling, woordenschat en 
technisch lezen. Het leesniveau wordt vastge-
steld door middel van de AVI-toets en de Drie 
Minuten Toets. De toetsresultaten worden 
geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem. 
De gegevens worden geanalyseerd door de 
leerkrachten in samenwerking met de IB’ers. 
Hierop stemmen we ons onderwijsaanbod af.
Begin groep 8 wordt een voorlopig advies 
voor het voortgezet onderwijs met de ouders 
besproken. Halverwege het schooljaar wordt 
er een definitief advies gegeven.
Vervolgens wordt eind groep 8 een goed-
gekeurde eindtoets afgenomen. Deze toets 
meet het leerniveau van de leerling en geeft 
een extra advies over de geschiktheid voor de 
verschillende vormen van voortgezet onder-
wijs. In de meeste gevallen correspondeert 
dit met het schooladvies. In een enkel geval 
vraag de uitslag om een heroverweging. 
Leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele 
ontwikkeling 
De sociaal emotionele ontwikkeling van leer-
lingen wordt tweemaal per jaar in kaart ge-

bracht met behulp van het registratiesysteem 
ZIEN! Dit is een pedagogisch expert-systeem 
dat de voorwaarden om tot leren te komen en 
het sociaal functioneren van kinderen in kaart 
brengt. Deze informatie kan helpen om de 
resultaten van kinderen te interpreteren. Dat 
gebeurt zowel op individueel als op groeps-
niveau. Wanneer daar aanleiding toe is, geeft 
het programma handelingsadviezen voor hulp. 

Wanneer er zorgen zijn?
Wanneer blijkt dat een kind zich niet in vol-
doende mate ontwikkelt, is er altijd contact 
tussen leerkracht en ouders. De leerkracht 
onderzoekt wat er nodig is en stelt samen met 
ouders en in overleg met de intern begeleider 
een plan op. Dit plan wordt besproken met 
ouders. In dit plan worden doelen, acties en 
evaluatiemomenten genoemd. 
Het kan voorkomen dat een kind ondanks alle 
extra inspanningen de stof niet goed onder 
de knie krijgt. We willen dan verder onderzoe-
ken waar dit aan ligt. Omdat we in sommige 
gevallen meer informatie nodig hebben om 
een kind goed te kunnen begrijpen en daar-
mee goed te ondersteunen, winnen we soms 
extern advies in. Als er een onderzoek komt, 
is er altijd overleg met ouders. Ouders moe-
ten toestemming geven voor het onderzoek. 
Ook kunnen wij het advies geven om buiten 
de school professionele hulp te zoeken. 

Ontwikkelingsperspectief
Het kan voorkomen dat een kind met één vak 
niet goed mee kan komen. Het is mogelijk 
dat een kind met alle vakken gewoon met de 
groep meedoet, maar alleen voor bijvoor-
beeld rekenen een eigen programma krijgt. 
Zo kan het kind in eigen tempo doorgaan en 
dit vak op een passende manier verwerken. 
Als een kind structureel voor een onderdeel 
een eigen programma krijgt, schrijven we voor 
dit kind een ontwikkelingsperspectief, een 
OPP. We geven hiermee aan dat het kind naar 
alle waarschijnlijkheid de einddoelen voor één 
of meerdere vakgebieden van het basisonder-
wijs niet zal halen. Het ontwikkelingsperspec-
tief wordt met ouders besproken en door hen 
ondertekend. Er wordt elk jaar opnieuw een 
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‘lange termijnplan’ opgesteld, waarin de doe-
len voor het betreffende schooljaar worden 
vastgesteld. 

Compacten, verrijking en verdieping
Er zijn kinderen voor wie het reguliere aanbod 
niet voldoende is om tot leren te komen. 
Observaties, gesprekken met ouders, kindge-
sprekken en toetsen kunnen aanleiding geven 
om het reguliere aanbod aan te passen. Wij 
maken hierbij gebruik van het Digitaal Hande-
lingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). 
Een aanpassing kan het compacten en/
of verrijken van de reguliere lesstof zijn en 
we werken ook met andere verdiepende en 
verrijkende methodematerialen. Doel van 
deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de 
motivatie van de leerling en het oefenen van 
cognitieve, maar ook sociaal emotionele en 
creatieve vaardigheden. Indien het verdiepen-
de/uitdagende werk niet voldoende is, is er 
de mogelijkheid voor het volgen van de plus-
groep. We hebben plusgroepen in verschil-
lende leeftijdscategorieën. In de bovenbouw 
zijn er mogelijkheden voor het volgen van een 
masterclass op het voortgezet onderwijs.

Passend onderwijs 
De kern van passend onderwijs is dat alle leer-
lingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op 
school: de gemiddelde leerlingen en ook de 
leerlingen die extra begeleiding of uitdaging 

nodig hebben. Het kind staat centraal. Hierbij 
is de leerkracht van essentieel belang. Door 
doelgericht te werken en uit te gaan van de 
mogelijkheden van kinderen proberen we 
continue af te stemmen op de onderwijs-
behoefte van het kind. Handelingsgericht 
werken en groepsplannen zijn bij ons belang-
rijke elementen waarmee wij werken. Middels 
handelingsgericht wordt het onderwijsaanbod 
afgestemd op de basisbehoeften en onder-
wijsbehoeften van ieder kind. 
We willen ons richten op wat kan, op wat 
gerealiseerd kan worden, op wat mogelijk is 
of mogelijk gemaakt kan worden. Wij hechten 
aan diversiteit in onze school, dat geldt ook 
op het gebied van Passend onderwijs.

Experts in de school
Op het gebied van taal-spraak zijn we een 
mediumcare school. Dat betekent dat we 
meer dan gemiddeld in staat zijn om kinderen 
op dit gebied extra ondersteuning te bieden. 
Wekelijks zijn er specialisten van Auris in 
school aanwezig om leerlingen en leerkrach-
ten te begeleiden. Daarnaast werken we in 
school samen met een orthopedagoog, een 
speltherapeut en een kinderoefentherapeut. 
Zo kunnen leerlingen onder schooltijd onder-
steuning krijgen bij leren en ontwikkelen. 

Samenwerkingsverband De Eem
Vanaf 1 augustus 2014 geven alle basisscholen 
passend onderwijs. Samenwerkingsverband 
(SWV) de Eem is een vereniging van 30 sa-
menwerkende schoolbesturen primair onder-
wijs voor passend onderwijs in de gemeenten 
Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg 
(Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soes-
terberg) 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. Met dit doel worden scholen 
gestimuleerd, gefaciliteerd en gecoacht bij het 
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inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht 
mogelijk bij het kind op school. 
De onderwijsondersteuner van het SWV speelt 
hierbij een centrale rol. Deze biedt hulp aan 
scholen bij de invulling van hun zorgplicht. Dat 
kan gaan om arrangementen voor extra on-
dersteuning op school of om het afgeven van 
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wanneer 
het passend onderwijsaanbod een plaatsing 
betekent op het speciaal (basis)onderwijs.

Informatie Punt Passend Onderwijs  
voor Ouders
Met de invoering van passend onderwijs kom 
je als ouders ook voor nieuwe vragen te staan. 
Hoe krijg ik de hulp geregeld die mijn kind 
nodig heeft? Op welke school kan ik mijn kind 
met een specifieke ondersteuningsbehoefte 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 033 303 04 88 of  
E ippoo@swvdeeem.nl
Telefonisch spreekuur / inloop: 
maandagmiddag: 13.30 – 16.00 uur en  
donderdagochtend: 09.00 – 12.00 uur.
www.swvdeeem.nl

Naar het voortgezet  
onderwijs

Het is ons doel de kinderen te begeleiden, 
zodat ze na de basisschool naar een school 
voor voortgezet onderwijs kunnen die het 
beste past bij hun mogelijkheden en hun inte-
resses. Om ouders en kinderen vroegtijdig te 
betrekken bij het verwachte uitstroomprofiel 
van leerlingen naar het voortgezet onderwijs 
hebben we een adviesroute opgesteld.
Om te komen tot een goed advies kijken we 
naast de leerresultaten ook naar andere facto-
ren, zoals: werkhouding, concentratie, inzicht, 
zelfstandigheid, huiswerkattitude, belangstel-
ling en het toelatingsbeleid van het voortge-

zet onderwijs. Vanzelfsprekend wordt er ook 
geluisterd naar de wensen van de ouders en 
het kind zelf. 

Ontwikkelperspectief 
Vanaf groep 6 wordt er aan het rapport een 
uitdraai toegevoegd van het ontwikkelings-
perspectief. Ouders krijgen daarmee op basis 
van de leerresultaten uit ons leerlingvolgsys-
teem een eerste indicatie van het uitstroom-
niveau voor het voortgezet onderwijs. Het 
advies voor het voortgezet onderwijs wordt 
mede gebaseerd op de Cito-resultaten; de 
resultaten op de vakken Begrijpend lezen en 
Rekenen zijn belangrijke indicatoren bij het 
advies. Wanneer een leerling op een bepaald 
vakgebied lager presteert, is het niet zo dat 
we dit uitstroomniveau aanhouden bij het 
advies richting het Voortgezet Onderwijs. Net 
zomin als dat we het hoogste niveau aanhou-
den. Zoals hierboven is beschreven, wordt het 
advies niet alleen op leerresultaten geba-
seerd. Voor het uiteindelijke advies kijken we 
naar het totaalplaatje van de leerling.

Duidingsadvies in groep 7
In groep 7 krijgen de leerlingen bij de ouder-
kind-gesprekken in de winter (februari/maart) 
een eerste duiding van het advies over het 
niveau van uitstromen naar het voortgezet 
onderwijs.
In elke fase van duiding tot het definitieve 
schooladvies vindt er zorgvuldig overleg 
plaats tussen de leerkrachten, de intern-
begeleider en de directie. Ouders ontvangen 
tijdens dit gesprek de duiding van het advies 
ook op papier. In juni kijkt de leerkracht nog-
maals naar de duiding om te bepalen of dit 
nog steeds passend is bij de leerling. Indien 
nodig kan de duiding aangepast worden. 

Voorlopig advies en definitief advies  
in groep 8
Begin groep 8 wordt de AMN aansluitingstoets 
afgenomen. In het najaar is er een voorlopig 
adviesgesprek met de ouders en de leerling 
waarin de aansluitingstoets wordt besproken 
en een voorlopig advies wordt gegeven. Het 
voorlopige advies wordt schriftelijk meege-
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geven aan de ouders. In januari en februari 
houden de voortgezet onderwijsscholen een 
open dag of avond.
In de winter (februari) vinden de definitieve 
adviesgesprekken plaats met de ouders en  
de leerlingen.
Tijdens dit adviesgesprek krijgen de ouders 
inzicht in het digitaal overdracht dossier (OSO) 
dat gedeeld wordt met de school van aanmel-
ding. Ouders tekenen voor inzage en geven 
daarbij toestemming deze informatie te delen 
met de school voor voortgezet onderwijs. Het-
zelfde geldt voor het onderwijskundig rapport 
dat door de leerkracht wordt opgesteld. 
Na het definitieve adviesgesprek besluiten de 
ouders op welke school ze hun kind inschrij-
ven. De aanmeldingen voor het voorgezet 
onderwijs moeten voor de sluitingsdatum (half 
maart) binnen zijn.

Informatie over het voortgezet onderwijs  
in Amersfoort 
De voorlichting over het voortgezet  
onderwijs (VO) in Amersfoort verloopt via de 
website www.devogids.nl/middelbare-scholen/
amersfoort.nl

School en resultaten
Als we spreken over de kwaliteit van het 
basisonderwijs, wordt vaak gekeken naar 
het resultaat aan het eind van groep 8. Het 
aantal kinderen dat naar een bepaald school-
type gaat, zou iets zeggen over de kwaliteit 
van onze school. Met andere woorden: hoe 
hoger de vorm van voortgezet onderwijs, des 

te beter de school zou zijn. Als alleen deze 
uitstroomgegevens doorslaggevend zouden 
zijn, zou dat een enorme verarming van ons 
onderwijs betekenen. We bieden veel leer-
lingenzorg om kinderen zo goed mogelijk te 
begeleiden. Hierbij gaan we uit van het feit 
dat ieder kind uniek is en zijn eigen moge-
lijkheden heeft. Wij vinden het belangrijk om 
het kind voldoende uitdaging te bieden en 
het kind op die plek te krijgen, waar het zich 
gelukkig voelt en verder kan groeien.

Onderwijsinspectie
Wij onderhouden goede contacten met de 
onderwijsinspectie. Regelmatig komt een 
inspecteur op school om te beoordelen  
in hoeverre dit beleid ook werkelijk wordt 
uitgevoerd.

Voor informatie zie: info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Voor vragen over het onderwijs: 
0800 - 8051 (gratis)

Kinderen krijgen bij voorkeur en enkelvoudig 
advies, passend bij het uitstroomniveau,  
het verwacht te behalen diploma, in het  
voortgezet onderwijs. 

VWO 

28,4%
29,1%
23,7%
22,5%  

Havo/
VWO 

1,5% 
7,3%
6,8% 
8,4%

Havo

32,8%
21,8%
35,6%
26,8%

VMBO-t 
(Havo)

4,5%
9,1%
11,8%
11,3%

VMBO-t 
(Mavo)

19,4%
18,2%
15,3%
19,7%

VMBO- 
KBL/BBL

13,4%
14,6%
  6,8%
11,3%

Totaal 

100%
100%
100%
100%

Uitslag

535,5
534,3
539,4
537,2

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
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Oudercontact 
Wij zijn ons ervan bewust dat u het meest 
dierbare wat u heeft, uw kind, aan onze zorg 
toevertrouwd. Een groot deel van de dag 
brengt uw kind door op De Wonderboom. 
De Wonderboom wil graag een open school 
zijn en vindt het daarom belangrijk regelma-
tig contact met ouders te hebben, om zo de 
betrokkenheid op elkaar te bevorderen. Als 
ouder merkt u soms snel wanneer het, om 
welke reden dan ook, niet goed gaat met uw 
kind. We hopen dat u dan contact met ons 
opneemt, zodat we samen kunnen kijken  
hoe we uw kind het best kunnen begeleiden.

Dagelijks contact
De tijd ‘s morgens voor schooltijd is vooral 
bedoeld voor het contact tussen leerkracht en 
leerling. Als u iets met de leerkracht van uw 
kind wilt bespreken, kunt u na schooltijd een 
afspraak maken. In de groepen 1 t/m 3 kunt u 
iets opschrijven in het mededelingenschrift bij 
de deur. 

Huisbezoeken
Met de ouders van de leerlingen van groep 1 
wordt een afspraak voor een huisbezoek ge-
maakt. Dit huisbezoek komt in plaats van één 
van de spreekavonden. Op deze manier heb-
ben wij rustig de tijd om uw vragen te beant-
woorden en goed bij uw kind aan te sluiten.

Ouder-kindgesprekken
We nodigen een aantal keer per jaar alle 
leerlingen met ouders uit om in een ouder-
kind gesprek te praten over de voortgang en 
ontwikkeling. We vinden het waardevol om 
gesprekken mét kinderen te voeren: samen 
op zoek gaan naar ‘Wat kan ik al, wat kan ik 
nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik 
dat doen?’ Daarnaast ervaren kinderen door 
samen in gesprek te zijn dat er wordt samen-
gewerkt tussen ouders en de leerkracht. Het 
eerste gesprek is een startgesprek waarin 
we tot doel hebben goed aan te sluiten bij 
de onderwijsbehoefte van uw kind. Tijdens 
dit gesprek kunt u samen met de leerkracht 
afspraken maken over de onderlinge samen-
werking en het contact tijdens het schooljaar. 

De data van deze middagen/avonden staan 
op de jaarkalender.

Oudergesprekken
Er zijn ook leerlingen waarbij er zorgen zijn en 
waarbij we uitgebreider met elkaar in gesprek 
gaan. In overleg worden deze, al dan niet met 
het kind erbij, ingepland.

Inloopmomenten
In alle groepen wordt u meerdere keren per 
jaar uitgenodigd om in de groep van uw kind 
te komen kijken naar het werk. Zo worden 
verhalen die thuis verteld worden voor u als 
ouder zichtbaar. 

Medezeggenschapsraad 
Op alle scholen van Stichting PCBO Amers-
foort zijn Medezeggenschapsraden actief. 
Ouders en leerkrachten kunnen door middel 
van deze raad inbreng hebben in de besluit-
vorming en een adviserende rol hebben. Deze 
Medezeggenschapsraad is vastgelegd in een 
wettelijk reglement. Deze reglementen staan 
op de website. De Medezeggenschapsraad 
(MR) bestaat voor onze school uit vertegen-
woordigers namens de ouders en vertegen-
woordigers namens het personeel. Leden 
hebben drie jaar zitting in de MR. Bij het ont-
staan van vacatures worden er verkiezingen 
gehouden. Wanneer u vragen of opmerkingen 
hebt met betrekking tot het beleid op school, 
of als u zelf belangstelling heeft voor een 
rol in de MR, kunt u contact opnemen met 
een lid van de MR. De MR heeft een eigen 
e-mailadres:  
mr.wonderboom@pcboamersfoort.nl. 

Wij stellen uw inbreng zeer op prijs. U kunt 
een vertrouwelijke behandeling en een di-
recte aanpak verwachten. De scholen binnen 
de Stichting hebben een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR 
houdt zich bezig met zaken die alle PCBO-
scholen aangaan. Ook De Wonderboom is in 
de GMR vertegenwoordigd 

4  De ouders
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Activiteitencommissie 

De Activiteitencommissie is een groep 
ouders welke actief meedenkt en doet over 
allerlei praktische zaken. Zoals de vieringen 
van verschillende feesten, de realisatie van 
sport- en speldagen, schoolreisjes, feesten en 
allerhande andere zaken. De activiteitencom-
missie wil graag de schakel zijn tussen ouders 
en school. Als u belangstelling heeft voor een 
rol in de AC, kunt u contact opnemen met 
een lid van de AC. Ideeën en suggesties kunt 
u aan hen altijd kwijt. Voor alle activiteiten die 
de activiteitencommissie onderneemt en die 
het schoolleven meer kleur geven, is uiteraard 
geld nodig. Daarom vraagt de activiteiten-
commissie ieder jaar een vrijwillige bijdrage 
van de ouders. De activiteitencommissie legt 
verantwoording af over het gevoerde beleid 
in een jaarverslag. U kunt de AC mailen via 
ac.wonderboom@pcboamersfoort.nl

Vrijwillige ouderbijdrage
Een aantal schoolactiviteiten en –voorzienin-
gen wordt niet gefinancierd uit de rijksbegro-
ting. Om deze te kunnen bekostigen, vraagt 
De Wonderboom, net als de meeste basis-
scholen, een ouderbijdrage. Deze ouderbij-
drage is vrijwillig. Wij vinden het erg be-
langrijk dat alle leerlingen meedoen met de 
activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald 
worden en daarom hanteren wij het solidari-
teitsprincipe. Dit betekent dat ook kinderen 
van wie de ouders of verzorgers niet in staat 
zijn de ouderbijdrage te voldoen, meedoen 
met alle georganiseerde activiteiten.

Uit de ouderbijdrage worden veelal groeps-
overstijgende activiteiten bekostigd, zoals 
schoolreizen, vieringen, excursies, projecten, 
de musical en kamp voor groep 8 en sportac-
tiviteiten (met uitzondering van het inschrijf-
geld voor de avondvierdaagse en enkele 
buitenschoolse sportactiviteiten). 

De hoogte van de ouderbijdrage wordt door 
de Medezeggenschapsraad van De Won-
derboom vastgesteld. Voor het schooljaar 
2020/2021 is deze voor kinderen in de groe-

pen 1 t/m 7 vastgesteld op € 50,- per kind. 
Voor kinderen in groep 8 is het bedrag, in 
verband met extra kosten in dat jaar,  
vastgesteld op € 65,- per kind.

Voor kinderen die gedurende het schooljaar 
op onze school beginnen, wordt de ouder-
bijdrage naar rato berekend, waarbij het 
schooljaar wordt opgedeeld in tien maanden 
(september tot en met juni). Start uw kind 
bijvoorbeeld op 1 januari 2021, dan is het  
bedrag van de ouderbijdrage voor dit  
schooljaar dus € 30,-. 

De inning en uitgave van de ouderbijdrage 
wordt namens De Wonderboom uitgevoerd 
door de Activiteitencommissie in samen-
werking met de administratief medewerker. 
Ouders ontvangen een brief met daarin de 
benodigde informatie en het betaalverzoek. 
De Activiteitencommissie legt verantwoording 
af over het gevoerde beleid aan de directie 
van De Wonderboom, onder andere door 
middel van een jaarverslag. De begroting ligt 
voor u ter inzage bij de directie. 

Als u de bijdrage niet kunt of wilt betalen,  
verzoeken we u contact op te nemen met  
de directie zodat wij samen tot een goede 
oplossing kunnen komen.

Jeugd Sport- en Cultuurfonds en Stichting 
Leergeld
Onderwijs in Nederland is gratis, maar soms 
komen er kosten bij, zoals de Ouderbijdrage, 
de schoolreis en de kosten van het school-
kamp. Wanneer deze kosten te hoog voor 
u zijn, kunt u een beroep doen op Stichting 
Leergeld (zie www.leergeld.nl ).
Wilt u uw kind na schooltijd laten meedoen 
aan muziekles of een sportclub? Dan kunt u 
een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur, via de sociale dienst van de gemeen-
te Amersfoort. 
Dit geldt voor ouders met een minimum 
inkomen, bijv. doordat u een uitkering hebt, 
of doordat u als ZZP’er niet genoeg inkom-
sten heeft of hoge lasten waardoor er weinig 
overblijft.

Nog leuker vinden we het als u komt kijken 
bij ons op school. U ziet dan de school in 
bedrijf, hoe de groepen werken en u krijgt 
een algemene indruk van de school.



20 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. 
Deze loopt via een intermediair bijvoorbeeld 
via het wijkteam/IndeBuurt033 of een schuld-
hulpverlener. Kijk voor meer informatie op: 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/ of op 
https://www.amersfoort.nl/werk-en-uitkering/
to/kindpakket.htm

Ouderparticipatie
Natuurlijk blijft de school verantwoordelijk 
voor de lessen en de activiteiten er omheen, 
maar zonder hulp van ouders zouden we een 
aantal schoolactiviteiten niet zo kunnen doen 
zoals we nu doen. De betrokkenheid van ou-
ders bij onze school is dus onmisbaar. Naast 
de activiteiten die de activiteitencommissie 
onderneemt, helpen ouders bij lezen, spelda-
gen, schoolreisjes, luizenpluizen, verzorging 
van materiaal etc. Leerkrachten laten via Parro 
aan de ouders weten waarvoor en wanneer 
hulp van ouders nodig is.

Klassenouders
Per groep worden één of twee klassenouders 
gevraagd. Deze regelen in samenwerking met 
de leerkracht allerlei praktische zaken voor 
de groep. We denken hierbij aan bijzondere 
groepsactiviteiten zoals het organiseren van 
vervoer bij excursies. 

Informatieverstrekking
Eens in de twee weken ontvangt u via Parro de 
nieuwsbrief (INFO). Hierin wordt u op de hoogte 
gehouden van inhoudelijk nieuws, mededelin-
gen, actuele zaken uit de groepen en aanvul-
lingen op onze kalender. U kunt op onze website 
alle voorgaande INFO’s terugvinden. Op onze 
website, www.wonderboom.pcboamersfoort.
nl, vindt u daarnaast het actuele nieuws over De 
Wonderboom, de schoolgids, de kalender, pro-
tocollen, informatieve flyers, nieuws voor ouders 
en verschillende links. Op de website worden 
ook foto’s en filmpjes van activiteiten met leerlin-
gen geplaatst. Via onze Facebook-pagina hou-
den we u regelmatig op de hoogte van leuke/
bijzondere activiteiten die we op school doen. 
Daarnaast ontvangt u berichten via de Parro-app 
van de leerkracht met nieuws en gebeurtenissen 
uit de groep van uw kind. 

Transparantie over privacy
Sinds 2018 is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op 
De Wonderboom wordt zorgvuldig omgegaan 
met de privacy van onze leerlingen conform 
deze wet. In verband met het geven van 
onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen 
en de registratie daarvan in de administratie 
van de school, worden er gegevens over en 

van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens 
worden persoonsgegevens genoemd. Het 
vastleggen en gebruik van deze persoons-
gegevens is beperkt tot informatie die strikt 
noodzakelijk is voor het onderwijs. De ge-
gevens worden beveiligd opgeslagen en de 
toegang daartoe is beperkt. De school maakt 
ook gebruik van digitaal leermateriaal. De 
leveranciers van die leermaterialen ontvangen 
een beperkt aantal leerling gegevens wan-
neer hiermee een verwerkersovereenkomst is 
afgesloten. Leerling informatie wordt alleen 
gedeeld met andere organisaties als ouders 
daar toestemming voor geven, tenzij die uit-
wisseling verplicht is volgens de wet. 

Om de privacy van de leerlingen en medewer-
kers te waarborgen zal de school per jaar vra-
gen of de adressenlijsten uitgewisseld mogen 
worden. Foto’s en video’s worden alleen na 
toestemming van ouders en leerling gedeeld. 
Waar letten wij in het algemeen op:
•  We vermelden bij publicatie van foto’s  

alleen de voornaam. 
•  We vermelden geen persoonlijke gegevens. 
•    We zullen gegevens direct verwijderen als 

u achteraf toch bezwaar tegen de plaatsing 
maakt. 

De AVG geldt ook voor foto’s en video’s die 
door ouders of leerlingen gemaakt worden. 
We vragen u daarom zorgvuldig om te gaan 
met het beeldmateriaal welke u zelf maakt en 
alleen te delen als de leerlingen, ouders en 
medewerkers daarvoor toestemming geven.

In het privacyreglement is beschreven hoe de 
school omgaat met haar leerling gegevens en 
wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 
Desgewenst kunt u het privacyreglement op-
vragen bij de directeur van de school. 

De functionaris voor gegevensbescherming 
(FG) heeft zowel een controlerende taak als 
een rol in de beoordeling van beveiligings-
incidenten en datalekken. De FG adviseert 
het bestuur en is de contactpersoon voor de 
externe toezichthouder: de Autoriteit Per-
soonsgegevens. 

De FG voor PCBO is Angela Groen-Vendrig, 
verbonden aan de CED-groep.
T 010 - 407 19 93 of E a.groen@cedgroep.nl. 
Naast de FG is er een intern contactpersoon 
(Security of Privacy officer) waartoe directie 
en medewerkers of ook ouders zich in eerste 
instantie kunnen richten wanneer zij een  
melding willen doen. U kunt deze bereiken  
via privacy@pcboamersfoort.nl.

De Wonderboom • Wat je aandacht geeft, groeit!
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De onderlinge band, sfeer en  
sociaal met elkaar bezig zijn  
staan voorop. 
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Vragen, opmerkingen, klachten
We vinden het belangrijk dat u met uw vra-
gen, 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 of zullen we uitleggen waarom we 
op een bepaalde manier handelen. Realiseert 
u zich daarbij dat waar gewerkt wordt, misver-
standen 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 u er ook 
daar niet uitkomt, kunt u contact opnemen 
met het bestuur.
Als het niet lukt om tot een oplossing te 
komen, of als u niet weet bij wie u het beste 
terecht kunt, kunt u de contactpersoon van 
de school benaderen, te rade gaan bij een 
vertrouwenspersoon van de stichting, of  
een officiële klacht indienen.

Klachtenregeling
Het bestuur hanteert de klachtenregeling van 
Verus (de landelijke vereniging voor christelijk 
onderwijs). U vindt deze op de website  
van de stichting PCBO onder het tabblad 
Voor ouders.

Contactpersoon
De contactpersoon voor klachten van leerlin-
gen of ouders/verzorgers op onze school is 
Marjon van der Kooij. Zij kent de klachtenpro-
cedure en zorgt als dat nodig is, voor eerste 
opvang. Wanneer u besluit om een klacht 
in te dienen, zal de contactpersoon u voor 
verder advies en bemiddeling altijd doorver-
wijzen naar een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Indien u overweegt om een klacht in te die-
nen bij het bestuur of de landelijke klachten-
commissie, kunt u een vertrouwenspersoon 
van de stichting raadplegen. De vertrouwens-
persoon gaat met u na of de gebeurtenis aan-
leiding geeft tot het indienen van een officiële 
klacht of dat door bemiddeling een oplossing 
kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon 
begeleidt u eventueel bij de verdere proce-

dure en helpt u (indien nodig) bij het doen 
van aangifte bij de politie. Indien nodig 
verwijst hij naar instanties gespecialiseerd in 
opvang en nazorg. Het is goed om te weten 
dat onze vertrouwenspersonen verplicht zijn 
tot geheimhouding van alles wat zij in hun 
functie te weten komen. Het bestuur heeft 
voor de stichting twee vertrouwenspersonen 
aangesteld:

Mw. drs. J.J.C. Stehouwer-Pelleboer
T 033 - 453 05 80, E hannie.stehouwer@ziggo.nl
Mijn naam is Hannie Stehouwer. Ik ben af-
gestudeerd arts en heb zeven jaar als arts in 
het buitenland 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 ge-
studeerd. Ik ben daarna gaan werken bij een 
adviesbureau in Amersfoort. Ik woon inmid-
dels een kleine 20 jaar in de stad. Als vertrou-
wenspersoon 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.

Landelijke klachtencommissie
Als u ontevreden bent over de afhandeling 
van een klacht, kunt u zich, eventueel in over-
leg met de vertrouwenspersoon, wenden tot 
een landelijk loket. De contactgegevens van 
de landelijke geschillencommissie zijn: 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder 
Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 - 386 16 97
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl
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5  Praktische zaken

Nieuwe leerlingen
Het is belangrijk om een goede school voor 
uw kind(eren) te kiezen. Als eventuele nieuwe 
ouders van De Wonderboom, willen we u 
dan ook een goede indruk geven van wat De 
Wonderboom allemaal kan bieden en hoe 
wij bezig zijn met de ontwikkelingen in het 
onderwijs. U kunt zich uitgebreider oriënte-
ren door deze schoolgids door te lezen of 
door onze website te bekijken. Wilt u écht 
de sfeer proeven en zien wie we zijn, komt u 
dan kijken bij ons op school. U ziet dan de 
school in bedrijf, hoe de groepen werken en u 
krijgt een algemene indruk van de school. Zo 
heeft u de gelegenheid vragen te stellen en 
eventuele specifieke zaken over uw kind met 
ons te bespreken. We organiseren informa-
tiemomenten voor nieuwe ouders en houden 
één keer per jaar een open ochtend voor be-
langstellende ouders, waarbij u vrijblijvend de 
school kunt komen bekijken. Deze open dag 
wordt halverwege maart gehouden en wordt 
aangekondigd in de plaatselijke media en op 
onze website. U kunt ons natuurlijk ook bellen 
en een afspraak maken voor een persoonlijk 
gesprek. We ontvangen u graag!

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 veran-
deren. Alle scholen van PCBO Amersfoort 
hanteren dezelfde afspraken voor het aanne-
men 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 onder-
zoeken we in nauw overleg met ouders of onze 
school de juiste begeleiding kan bieden. Hier-
voor is ons schoolondersteuningsprofiel (SOP)* 
leidend. Indien nodig schakelen we de onder-
wijsondersteuner van samenwerkingsverband 
SWV ‘De Eem’ in. Als de school geen passend 
onderwijs kan bieden, zullen wij samen met de 
ouders op zoek gaan naar een passende plek.

De samenvatting van het schoolondersteu-
ningsprofiel is te vinden op de website,  
de uitgebreide versie is op te vragen bij  
de directie.

Aanmelding van uw peuter of bijna-kleuter 
Als u overweegt uw kind op onze school aan 
te melden kunt u een informatiebijeenkomst 
bezoeken om u te oriënteren. Aanmeldingen 
ontvangen wij graag uiterlijk 13 weken voor 
de 4e verjaardag. Hiervoor kunt u het aan-
meldformulier opvragen bij onze administratie 
admin.wonderboom@pcboamersfoort.nl en 
ingevuld retourneren aan de school. 
Graag hebben wij rond de aanmelding ook 
persoonlijk contact met u, om wederzijdse 
vragen te kunnen beantwoorden en u alvast 
een indruk van de school te geven.

Op grond van het ingevulde aanmeldformu-
lier zal er in de regel binnen zes weken een 
besluit worden genomen over de toelating. 
Als uit het aanmeldformulier blijkt dat extra 
ondersteuning nodig is, zoals bijvoorbeeld  
bij VVE-indicaties, zal altijd een intakegesprek 
plaatsvinden.

Wij adviseren om uw kind al eerder (rond de 
leeftijd van 2,5 jaar) op een voor-aanmeldings-
lijst te laten plaatsen. U kunt volstaan met het 
doorgeven van enkele basisgegevens, zoals 
naam, geboortedatum en adres. Kort na de 
derde verjaardag ontvangt u dan van ons een 
aanmeldformulier

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 voor-
waarde dat de betreffende groep niet vol is. 
U kunt telefonisch contact met ons opnemen. 
We nodigen u dan uit voor een kennisma-
kingsgesprek. Met uw toestemming zoeken 
wij voorafgaand aan dit gesprek contact met 
de vorige school.
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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 bie-

den dat de leerling nodig heeft. De direc-
teuren van de oude én de nieuwe school 
zijn het daar dan over eens;(https://www.
oudersonderwijs.nl/op-school/een-school-
kiezen/naar-de-basisschool/wisselen-van-
basisschool/ )

3.  er sprake is van een onoplosbaar conflict 
tussen ouders en de school. In dat geval be-
paalt de school waarvan de leerling vertrekt 
de exacte vertrekdatum (bij voorkeur na een 
vakantie), in overleg met de ouders en de 
ontvangende school

Wanneer ouders in de loop van het schooljaar 
contact opnemen met een school over de 
plaatsing van een leerling lopende het school-
jaar, dan verwijst de directeur de ouders 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. 

Schooltijden
Schooltijden groepen 1 t/m 4
Maandag t/m donderdag: 08.15 - 14.00 uur
Vrijdag: 08.15 - 11.30 uur
 
Schooltijden groepen 5 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag: 08.15 - 14.00 uur

Ziekmelding, verzuim of verlof
Kinderen worden dagelijks op school ver-
wacht. De aan- en afwezigheid van kinderen 
wordt iedere dag gecontroleerd en geregis-
treerd. Scholen zijn daartoe verplicht. Als een 
leerling zonder bericht van absentie afwezig 

is, neemt school contact op met ouders.  
U kunt onze ongerustheid (er kan immers 
onderweg iets gebeurd zijn?!) en onnodige 
telefoontjes besparen door uw kind tijdig  
(tussen 7.50 en 8.05 uur) afwezig te melden.  
U kunt de nummers van de locaties achter  
in de schoolgids vinden.

Als leerlingen zonder geldige reden of zonder 
bericht afwezig zijn, wordt dit geregistreerd 
als “ongeoorloofd verzuim”.
Kinderen die deelnemen aan religieuze of 
levensbeschouwelijke verplichtingen zijn 
daarvoor vrijgesteld van de leerplicht. Als 
dat het geval is, moeten ouders uiterlijk twee 
dagen van tevoren aan school doorgeven dat 
hun kind afwezig zal zijn vanwege deelname 
aan een religieuze of levensbeschouwelijke 
verplichting. We vragen u hiervoor het verlof-
formulier te gebruiken dat op school en via  
de website van school te verkrijgen is.
Voor andere redenen van afwezigheid van kin-
deren op school, dient ook van tevoren verlof 
aangevraagd te worden en dient toestem-
ming voor het verlof gegeven te zijn.

Verlof moet aangevraagd worden en toestem-
ming voor het verlof moet gegeven zijn in 
geval van verlof vanwege een vakantie buiten 
de reguliere schoolvakanties om. Dit verlof 
kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen 
verleend worden als ouders vanwege de spe-
cifieke aard van hun beroep niet op vakantie 
kunnen in geen enkele reguliere schoolvakan-
tie. Zie voor verdere toelichting ook het ver-
lofformulier dat op school en via de website 
van school te verkrijgen is.
Daarnaast moet verlof worden aangevraagd 
en toestemming voor het verlof gegeven zijn 
voor andere gewichtige omstandigheden. Dat 
kunnen plezierige zaken zijn als het bijwonen 
van een huwelijk of jubileum, maar kunnen 
ook droevige zaken zijn vanwege een termi-
naal ziek familielid of een begrafenis. Zie voor 
verdere toelichting ook het verlofformulier  
dat op school of via de website van school  
te verkrijgen is.
De leerplichtwet omschrijft in welke geval-
len welk verlof toegestaan is en voor welke 
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omvang. Binnen bepaalde kaders beslist de 
schoolleiding. Daarbuiten de leerplichtamb-
tenaar. In geval van twijfel is er overleg tussen 
de schoolleiding en de leerplichtambtenaar.

Verlof moet aangevraagd worden middels een 
verlofformulier. Dat moet ruim van tevoren 
gedaan worden. In de regel geldt een termijn 
van acht weken van tevoren. Dit is met name 
van belang als u eventueel gebruik wilt maken 
van de mogelijkheid om bezwaar aan te teke-
nen tegen het besluit over uw aanvraag. Dit 
kan tot zes weken nadat het besluit genomen 
is. In dat geval heeft degene bij wie u bezwaar 
aantekent twee weken om hierop te reageren.
Bij wie u bezwaar aantekent, hangt af van wie 
een besluit genomen heeft over uw aanvraag. 
In de regel zal dat de schoolleiding zijn, in an-
dere gevallen is dat de leerplichtambtenaar.

Scholen zijn verplicht om aan- en afwezig-
heid van leerlingen te registreren. Daaronder 
valt ook aangevraagd verlof en de al dan niet 
verleende toestemming hiervoor. De school 
wordt hierop gecontroleerd door de inspectie 
voor het onderwijs en de leerplichtambtenaar.

Verzuimpreventie
Als een kind regelmatig afwezig is, kunt u door 
school uitgenodigd worden voor een gesprek 
hierover. Het doel hiervan is om te kijken of het 
verzuim terug te dringen is of, als een kind bij-
voorbeeld regelmatig en/of langdurig afwezig 
is vanwege ziekte, te kijken op welke manier 
het onderwijs dan geboden kan worden.
Als een kind 16 uur in een periode van 4 we-
ken ongeoorloofd afwezig is, moeten scholen 
dit melden bij de leerplichtambtenaar. In die 
gevallen zal de leerplichtambtenaar onder-
zoek doen naar de situatie van de leerling en 
de redenen van het verzuim.
Zie hiervoor ook de website van de gemeente 
Amersfoort: https://www.amersfoort.nl/
onderwijs-en-jeugd/to/leerplicht-en-kwalifica-
tieplicht.htm

Leerplicht 5-jarigen
Kinderen zijn leerplichtig in de maand die 
volgt op de maand waarin ze vijf jaar zijn ge-

worden. De leerplichtwet is er duidelijk in:  
vijfjarigen zijn een groot gedeelte van de 
week leerplichtig. Is uw kind nog geen zes 
jaar, dan mag u uw kind vijf uur per week 
thuishouden. Deze vrijstelling kan uitgebreid 
worden naar maximaal tien uur. Deze moge-
lijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld 
om overbelasting van uw kind te voorkomen. 
U moet dit wel via een verlofbrief bij de  
directie aanvragen. 
Vanaf zes jaar zijn kinderen volledig leerplichtig. 

Protocol Ziekte op school, medicijnge-
bruik en medisch handelen
Als kinderen onder schooltijd ziek worden, 
nemen we contact op met ouders. In zijn alge-
meenheid geldt dat kinderen die ziek zijn niet 
op school horen en thuis uitzieken.

Voor medicijngebruik en medisch handelen 
heeft PCBO Amersfoort een protocol waaraan 
al het personeel en alle scholen zich moeten 
houden. Als uw kind medicijnen nodig heeft 
en deze ook moeten worden toegediend on-
der schooltijd, schetst het Protocol Ziekte op 
school, medicijngebruik en medisch handelen 
hiervan de grenzen.

Personeel van PCBO Amersfoort is namelijk 
niet bekwaam en niet bevoegd tot het verrich-
ten van medische handelingen. Het bestuur 
heeft er nadrukkelijk voor gekozen dat per-
soneel op alle scholen van de stichting deze 
handelingen dan ook niet verricht. Als me-
disch handelen (anders dan acute noodhulp) 
noodzakelijk is onder schooltijd, moeten hier 
andere oplossingen voor worden gevonden. 
Als dit voor uw kind geldt, verzoeken we u om 
contact op te nemen met de directie van de 
school en dit met elkaar te bespreken.

Als voor een leerling medisch handelen onder 
schooltijd noodzakelijk is, is dit op zichzelf 
geen reden om een leerling niet aan te nemen 
of van school te verwijderen. Maar een kind 
kan alleen op school blijven of worden aange-
nomen als er een oplossing wordt gevonden 
voor het verrichten van de medische handelin-
gen. Wij vinden die graag in overleg met u.
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Het “Protocol Ziekte op school, medicijnge-
bruik en medisch handelen” kunt u opvragen 
bij de directie.

Ziekte van een leerkracht
In geval van ziekte van een leerkracht wordt, 
indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. 
In eerste instantie proberen we de vervan-
ging intern op te lossen. Verder is De Won-
derboom aangesloten bij de PIO invalpool. 
Wanneer er geen vervanging beschikbaar is, 
worden de leerlingen verdeeld over de an-
dere groepen. In een enkel geval moeten we 
u vragen uw kind thuis te houden.

Time-out, schorsen en  
verwijderen
Redenen om een kind een time-out op te 
leggen, te schorsen of te verwijderen van 
school kunnen zijn dat het gedrag van het 
betreffende kind de eigen ontwikkeling en/of 
het gevoel van veiligheid en welbevinden van 
andere kinderen en/of personeel ernstig in  
de weg staan.

Van time-out is sprake wanneer de leerling 
één dag of korter het recht op deelname aan 
het onderwijs wordt ontzegd. Een time-out zal 
normaliter gedurende een schooldag of een 
gedeelte ervan worden opgelegd en geldt al-
leen voor de desbetreffende dag. De leerling 
wordt de toegang tot de school ontzegd. De 
directeur beslist in dit geval.

Het bevoegd gezag (ons bestuur) beslist over 
de schorsing en verwijdering van leerlingen. 
Schorsing betreft één of meerdere dagen 
met een maximum van een week. Wanneer 
de schorsing langer dan één dag duurt, wordt 
zowel de leerplichtambtenaar als de onder-
wijsinspectie geïnformeerd. Omdat een leer-
plichtig 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 ern-
stige 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 ouders 
van het kind gehoord. Bij verwijdering moet 
het bevoegd gezag een andere school vinden 
voor de betreffende leerling. Tegen een 
beslissing van het bevoegd gezag om hun 
kind te verwijderen, kunnen ouders bezwaar 
aantekenen. 
Ouders krijgen ook altijd een brief over de 
schorsing of de verwijdering. In deze brief 
staat ook op welke manier zij bezwaar kun-
nen aantekenen tegen de schorsing en/of de 
verwijdering. In het protocol wat wij rondom 
deze onderwerpen hanteren kunt u uitgebreid 
lezen welke stappen er in welke gevallen 
gezet worden bij ontoelaatbaar gedrag. In dit 
protocol is ook een paragraaf besteed aan 
ontoelaatbaar gedrag van ouders, wat tot 
gevolg kan hebben dat leerlingen verwijderd 
moeten worden. 

Eten & drinken op school
De leerlingen krijgen in de loop van de 
morgen de gelegenheid iets te eten en te 
drinken. Bij eten denken we aan gezonde tus-
sendoortjes zoals: fruit, brood of een cracker-
tje. Wij vragen u het eten en drinken zoveel 
mogelijk in trommels en bekers te doen, om 
daarmee het plastic afval tot een minimum te 
beperken. 
Tussen de middag eten alle kinderen met hun 
eigen leerkracht in hun eigen groep. Zij lun-
chen met hun meegebrachte eten en drinken. 

Verjaardag
Bij een verjaardag hoort feest en bij feest 
hoort een traktatie. Wij vragen u om uw 
kind niet op snoep te laten trakteren en een 
gezond alternatief te kiezen. We verzoeken 
u alleen een traktatie te verzorgen en geen 
cadeautjes voor de kinderen. Er zijn ook 
kinderen op school die een dieet hebben of 
bepaalde producten niet mogen gebruiken. 
U kunt hierover contact opnemen met de 
leerkracht, 
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Bij een verjaardag hoort ook vaak een feestje 
thuis. We willen u vragen de uitnodigingen 
voor een kinderfeestje niet via school uit te 
delen. Voor een kind dat geen uitnodiging 
ontvangt, is dit soms moeilijk te verwerken. 

De gymlessen
Voor alle groepen zijn gymschoenen met een 
ruwe zool verplicht. De gymschoenen van 
groep 1 en 2 worden op school bewaard. De 
kinderen van groep 3-8 dragen tijdens de gym-
les sportkleding. In verband met de veiligheid 
wordt erop toegezien dat kinderen geen sie-
raden dragen en bij lang haar dit in een staart 
doen. Mocht het om een gegronde reden een 
keer voorkomen dat uw kind niet aan de gym-
les mee kan doen, dan verzoeken wij u dit bij 
de betreffende leerkracht te melden.

Excursies & schoolreizen
Ter ondersteuning van het onderwijs gaan 
verschillende groepen op excursie. Om de 
uitgaven voor deze excursies te beperken 
wordt voor het vervoer soms gebruik gemaakt 
van auto’s en begeleiding van ouders. Via de 
klassenouder en groepsleerkracht wordt u 
tijdig op de hoogte gesteld van deze ‘uitstap-
jes’. De groepen 1-7 gaan op schoolreis. 

Eind groep 8
Groep 8 gaat op kamp. We vinden het be-
langrijk dat de kinderen ook in een andere 
situatie met elkaar leren omgaan. De onder-
linge band, sfeer en sociaal met elkaar bezig 
zijn staan voorop. De begeleiding bestaat uit 
enkele leerkrachten aangevuld met enkele 
ouders. De bijdrage voor het kamp is verwerkt 
in de ouderbijdrage. 
We vinden het belangrijk om als school aan-
dacht te besteden aan een goed afscheid van 
de basisschool. Hiervoor bereiden we met de 
leerlingen een musical voor die we op school 
opvoeren. De laatste weken van groep 8 lopen 
niet volgens het standaardrooster. U krijgt  
hierover meer informatie van de leerkracht.

Buitenschoolse Opvang  
(VSO & BSO) en Peuterschool 
 
Voor buitenschoolse opvang (BSO), voor-
schoolse opvang (VSO) en een peutergroep 
werken we samen met BLOS. We bieden een 
VSO/BSO aan ín de school, op de locatie Wa-
terkers en de Bonte Koe. Voor de peuters van 
2 tot 4 jaar is er een groep die zich in onze 
onderbouwlocatie bevindt. Er zijn ook andere 
organisaties die opvang aanbieden in de wijk. 
Meer informatie en actuele telefoonnummers 
kunt u vinden op onze site. 

Mobiele telefoons 
Het is toegestaan dat leerlingen (op eigen 
risico) een mobiele telefoon mee naar school 
nemen. Echter, tijdens schooltijd moet deze uit 
staan. Dit om onnodige hinder tegen te gaan 
en om ongewenst gebruik van andere moge-
lijkheden (foto, film, muziek) van het toestel te 
voorkomen. Indien ouders tijdens schooltijd 
contact wensen met hun kind, dan kan er altijd 
naar school gebeld worden. Wij zorgen voor 
een goede afhandeling van uw bericht. Bij 
dringende gevallen kan het kind, met toestem-
ming van een teamlid, gebruik maken van de 
schooltelefoon. De school is niet aansprakelijk 
voor het kapot gaan of zoekraken van persoon-
lijke bezittingen van leerlingen.

Kleding
Voor iedereen binnen de school gelden en-
kele algemene richtlijnen voor de kleding.
Belangrijk is dat de kleding fatsoenlijk is en 
geen belemmering vormt voor het lesgeven 
of de veiligheid. Voor het leerproces is een 
goede communicatie belangrijk. Daarvoor 
is het essentieel om de gezichtsuitdrukking 
en de articulatie te kunnen zien. Voor onze 
leerlingen en ons personeel is kleding en 
hoofdbedekking die het gezicht bedekt, niet 
toegestaan. Bovendien is het voor een school 
noodzakelijk om te kunnen vaststellen wie 
zich in het gebouw bevinden. Kleding waarbij 
de veiligheid in het geding is bij lessen als 
sport, beweging en spel is niet toegestaan. 
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GGD Gezondheidsonder-
zoeken op school
Alle kinderen in Nederland krijgen op be-
paalde leeftijden (rond 5/6 en rond 10/11 jaar) 
een uitnodiging voor een preventief gezond-
heidsonderzoek met als doel om samen met 
u als ouders de groei en ontwikkeling van uw 
kind te volgen. Het onderzoek sluit aan op de 
contactmomenten die u op het consultatiebu-
reau heeft gehad. Naast een check van oren, 
ogen en groei is er aandacht voor het welbe-
vinden van uw kind.
In principe is het eerste het onderzoek in 
groep 2 en daarna in groep 7. Na het onder-
zoek worden de ouders schriftelijk geïnfor-
meerd over de bevindingen. Hierbij staat ook 
vermeld of er nog een vervolgcontact komt 
met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

Het hele jaar bereikbaar
Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het 
hele jaar door bereikbaar voor vragen en ad-
vies over gezond opgroeien. Vragen kunnen 
over verschillende onderwerpen gaan en via 
het inloopspreekuur, de mail, het telefonisch 
spreekuur en de chat gesteld worden. Kijk op 
www.ggdru.nl hoe u de GGD het makkelijkst 
kunt bereiken.

Vaccinaties
De GGD voert ook het Rijksvaccinatiepro-
gramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt 
tegen een aantal infectieziekten zoals bof, 
mazelen, rodehond, difterie, tetanus en polio. 
In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt 
u een oproep om uw kind te laten vaccineren 
tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-
prik tegen bof, mazelen en rodehond.

Het GGD-team van onze school
Het team van de GGD dat verbonden is aan 
De Wonderboom bestaat uit een jeugdarts, 
een jeugdverpleegkundige en een assistente 
JGZ. Zij zijn bereikbaar op 033 - 460 00 46.

Sponsoring in  
het basisonderwijs
Onder sponsoring verstaan wij dat de school 
geld, goederen of diensten krijgt in ruil voor 
een tegenprestatie, zoals bijvoorbeeld ver-
melding in de schoolkrant, de schoolgids of 
de nieuwsbrief. Meestal gaat het om bedrij-
ven uit de wijk die de school sponsoren, maar 
een enkele keer zijn het banken, of leveran-
ciers van ICT. 
De tegenprestatie valt altijd onder ver-
antwoordelijkheid van de school, ook als 
de sponsorafspraak door de ouderraad is 
gemaakt. 
Zonder tegenprestatie is er geen sprake van 
sponsoring, maar van een schenking. 

Voor sponsoring volgen wij een convenant uit 
2015. Daarin staat onder meer waar scholen 
op moeten letten, waar sponsors aan gebon-
den zijn en hoe scholen inspraak van ouders, 
team 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 spon-
sorcontract. Ouders, leerkrachten en leerlin-
gen kunnen met klachten over sponsoring 
terecht bij de contactpersoon voor klachten. 
De tekst van het convenant is op te vragen  
bij de directie van de school. 

De stichting hanteert onder meer de volgen-
de regels: 
•  Sponsoring moet passen bij de uitgangs-

punten van de school en in overeenstem-
ming zijn met de goede smaak en het 
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 verant-

woorde levensstijl aanmoedigen.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 
op de naleving van de regels.
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Verwijsindex Risicojongeren 
(VIR)
Basisscholen zijn wettelijk verplicht aangeslo-
ten op de Verwijsindex Risicojongeren (VIR).
De VIR is een landelijk systeem waarin pro-
fessionals een signaal kunnen afgeven over 
betrokkenheid bij een kind. Het doel van de 
Verwijsindex is om de hulpverleners rond een 
kind of een jongere met elkaar in contact te 
brengen en hun werk op elkaar af te stem-
men. Wanneer wij als school een registratie 
doen, wordt u als ouders van de registratie op 
de hoogte worden gebracht.
Een signaal in de Verwijsindex omvat:

•  identificatiegegevens van de jongere (aan 
de hand van het Burgerservicenummer); 

•  identificatiegegevens van de meldende 
instantie; 

• datum van de melding; 
•  contactgegevens van de meldende  

instantie.

Met de gegevens in de VIR wordt zorgvuldig 
omgegaan. De VIR is ook goed beveiligd.  
Als de ouders of het kind dat willen, mogen 
zij de geregistreerde gegevens inzien. Zij kun-
nen correcties laten aanbrengen en schriftelijk 
bezwaar aantekenen tegen opname in de  
Verwijsindex bij het College van Burgemees-
ter en Wethouders in de gemeente waarin  
zij wonen. Kijk voor meer informatie op 
https://www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteu-
ning/to/registratie-in-de-verwijsindex.htm 

Meldcode huiselijk geweld en  
kindermishandeling
Als school zijn we verplicht om volgens pro-
tocol te handelen als we te maken hebben 
met (vermoedens) van kindermishandeling of 
huiselijk geweld. Wij werken volgens het stap-
penplan van Samen Veilig Midden-Nederland 
dat u vindt op http://handelingsprotocol.nl/
bo-utrecht.: 

Stap 1  signalen in kaart brengen
Stap 2   overleggen met een collega en  

zo nodig Veilig Thuis raadplegen

Stap 3  gesprek met ouder(s)/verzorger(s)
Stap 4   aard en ernst van de situatie en de 

risico’s van het geweld inschatten
Stap 5   beslissen: hulp organiseren of melden 

bij Veilig Thuis.

Verzekeringen
De stichting heeft een collectieve ongevallen- 
en een aansprakelijkheidsverzekering afge-
sloten via Verus (de landelijke vereniging voor 
christelijk onderwijs in Nederland). Daarmee 
zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 
(leerlingen, personeel en vrijwilligers) verze-
kerd. De verzekering geeft recht op een (be-
perkte) 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). Mate-
riële 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 graag 
attent op twee zaken die vaak tot misverstan-
den leiden.

Ten eerste is de school of het schoolbe-
stuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor 
alles wat tijdens de schooluren en buiten-
schoolse 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 voor de school optreden) moeten 
dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. 
Het is namelijk ook mogelijk dat er schade 
wordt geleden, zonder dat er sprake is van 
enige onrechtmatigheid. Denk bijvoorbeeld 
aan een bal tegen een bril tijdens de gym-
les - de school is niet verplicht te allen tijde 
te voorkomen dat er ballen tegen brillen 



29 

De Wonderboom • Wat je aandacht geeft, groeit!

vliegen. Daarom valt die schade niet onder de 
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt die 
niet door de school vergoed. 

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 onrechtma-
tig handelen schade veroorzaakt, is daar in de 
eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoor-
delijk voor. Het is dus van belang dat ouders 
zelf een particuliere aansprakelijkheidsverze-
kering afsluiten.

U kunt als ouders kiezen voor het afsluiten 
van een verzekering die materiële schade aan 
eigendommen en kleding tijdens schooluren 
vergoedt. Het gaat dan om schade of diefstal 
die niet valt onder de aansprakelijkheid van 
de school. Voor meer informatie over deze 
eigendommenverzekering gaat u naar http://
www.verus.nl/nieuws/eigendommenverzeke-
ring-voor-leerlingen .
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6  Contacten en adressen

Bereikbaarheid

Vanaf 7.50 uur zijn de leerkrachten op school 
aanwezig en ook na schooltijd zijn zij op school 
bereikbaar. Heeft u vragen dan stellen we het 
op prijs dat u even belt of een afspraak maakt.
Alle leerkrachten hebben een emailadres: 
Het adres bestaat uit: voorletter. (tussenvoeg-
sels)achternaam@pcboamersfoort.nl.
De mail is niet geschikt voor ziekmeldingen  
en het bespreken van inhoudelijke punten.

Kijk voor contactgegevens op onze website 
en voor de telefoonnummers op de volgende 
pagina’s.



31 

De Wonderboom • Wat je aandacht geeft, groeit!

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@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)
Raadhoven 3 
3813  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
Raadhoven 3
3813 LW 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

De Zonnewijzer
Trombonestraat 62
3822 CH  Amersfoort
T 033 - 455 99 39
zonnewijzer@pcboamersfoort.nl
www.zonnewijzer.pcboamersfoort.nl

Bestuurskantoor PCBO Amersfoort
Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
T 033 - 464 80 65
stichting@pcboamersfoort.nl
www.pcboamersfoort.nl

College van bestuur
Erik van Lingen
Marie-Elle Bakker



Locatie Waterkers (hoofdlocatie) 
Groep 1 t/m 4
Waterkers 1
3824 EH Amersfoort
T 033 - 456 55 39

Locatie Bonte Koe 
Groep 6 t/m 8
De Bonte Koe 1
3824 XM Amersfoort
T 033 - 455 54 66

Colofon

Tekst
De Wonderboom
Fotografie
Yvonne Huntelerslag en Jelisa Staal
Vormgeving
Koning Harder - concept & ontwerp


