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Er zijn een paar belangrijke vragen bij de keuze van 
een basisschool voor uw zoon of dochter: welke 
mogelijkheden zijn er en welke school past goed bij u 
en uw kind?

Deze gids helpt u ontdekken of de Antoniusschool de 
basisschool is die past bij uw ideeën over opvoeding 
en ontwikkeling. 
Wij proberen u antwoorden te geven op uw vragen. 
Inhoudelijk bijvoorbeeld hoe de Jenaplangedachte 
vorm krijgt, hoe de kinderen leren, hoe wij met 
de kinderen omgaan en wat de sfeer is. 

Maar ook praktisch, bijvoorbeeld hoe de school de 
opvang tussen de middag en na school heeft geregeld 
en hoe we met de ouders communiceren.
Een persoonlijk, toelichtend gesprek is uiteraard een 
andere belangrijke bron van informatie. Hierbij hoort 
altijd een rondleiding door de school tijdens schooltijd. 
Dan kunt u zelf de sfeer proeven en mogelijk ervaren 
wat de Antoniusschool tot een unieke en persoonlijke 
school maakt in Barneveld. 
Graag maken we met u een afspraak. 
Deze schoolgids is ook een belangrijk naslagwerk voor 
de huidige ouders van de school.

Namens het team,

Kees Marcelis, de schoolleider

          NB. Met ‘ouder’ bedoelen wij ouder(s) en/of 
     verzorger(s). En met ‘hij/hem’ bedoelen 
  we ook zij/haar.
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kennismaking

De Antoniusschool is een groeiende Katholieke 
Jenaplanschool met ruim 100 leerlingen. Ons sfeer-
volle schoolgebouw ligt midden in het centrum van 
Barneveld in een rustige omgeving met weinig verkeer. 
Het is een karakteristiek gebouw uit 1929 dat binnen-
kort helemaal gerenoveerd wordt. De school heeft twee 
grote speelpleinen. Kinderen zijn heel verschillend. Dat 
is niet lastig of hinderlijk, het is juist een voordeel. Zo 
leren ze veel van elkaar. Daarom zijn er stamgroepen: 

kinderen van verschillende leeftijden vormen samen 
één groep. Op de Antoniusschool kennen we stam-
groepen van twee leerjaren; iedere stamgroep heeft 
zijn eigen naam en één of twee vaste leerkrachten 
(stamgroepleiders) per jaar. Elke stamgroep heeft 
ongeveer 22 leerlingen. Die komen uit de directe 
omgeving van de school, maar ook uit heel Barneveld 
en enkele randdorpen.
De Antoniusschool is één van de scholen van de 
Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV).     
       De SKOVV beheert 14 katholieke basisscholen 
  met 17 locaties in de regio West Veluwe-Vallei. 
       Meer informatie kunt u vinden op 
             www.skovv.nl

http://www.skovv.nl
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‘’… want wij kozen bewust voor een kleinere 
school. Ik merk vooral dat veel kinderen 

elkaar kennen van de hoogste tot de laagste 
groep. Dat vind ik erg bijzonder en 

waardevol.”

“Prettige sfeer tussen team en ouders, 
laagdrempelig en duidelijk.” 

“Ik vind het heel prettig dat je als ouder echt 
bij de school hoort. Je merkt dat ze écht 

waarderen wat je doet.”

oog voor elk kind 

Een van de belangrijkste uitgangspunten van het 
Jenaplanonderwijs is dat we uitgaan van het unieke 
van elk kind. Dit betekent dat wij kinderen stimuleren 
in het ontdekken van hun eigen identiteit en 
ontwikkelingsmogelijkheden. We willen kinderen 
uitdagen om hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen. 
Het is belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken: 
leren plannen, hulp kunnen geven én ontvangen, zorg 
hebben voor het werk en het materiaal, maar ook dat 
zij kunnen samenwerken.

Omdat ons onderwijs niet strak klassikaal is georgani-
seerd, ontstaat bij buitenstaanders en nieuwe ouders 
nog wel eens de indruk dat de kinderen onbeperkt 
vrijheid genieten. Die indruk is niet juist, er worden 
eisen gesteld en ieder kind krijgt de begeleiding die 
het nodig heeft. Van belang daarbij is de groei naar 
(meer) zelfstandigheid, de school kan daarbij gebruik-
maken van wat kinderen zelf willen: ‘groot worden’.

De Antoniusschool biedt kinderen naast kwalitatief 
goed onderwijs, een plek waar zij zich veilig, 
aanvaard en prettig kunnen voelen. Ze leren er 
vreugde en verdriet delen, anderen te troosten, 
zorg te hebben voor de ander en voor de omgeving. 

Samen met de kinderen leggen we afspraken vast 
over hoe we met elkaar en de omgeving omgaan 
en oefenen dat met lessen uit de Kanjertraining.

Door de kleinschaligheid van de school is er veel 
aandacht voor het individu. Kinderen met faalangst, 
dyslexie of een sociaal-emotioneel probleem helpen 
we zich te ontplooien. Ook voor kinderen die veel 
meer aankunnen dan gemiddeld zoeken we naar 
voldoende uitdaging en prikkeling. 

hechte en levendige school 

De Antoniusschool is een hechte gemeenschap van 
kinderen, leerkrachten en ouders; een plaats waar 
veel gebeurt. Zowel de kinderen als de ouders 
betrekken wij bewust bij veel activiteiten op school: 
vieringen, presentaties, projecten, uitstapjes en 
buitenschoolse activiteiten. Ouders staan én op het 
schoolplein én hebben hun plek in school. 

wat vinden ouders 
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Jenaplan basisschool

De Antoniusschool is een basisschool waarin kinderen 
op de Jenaplan werkwijze hard werken en worden 
gestimuleerd om goede prestaties te leveren. Wij zien 
het als onze taak om kinderen zich - passend bij zijn 
of haar mogelijkheden - naar beste kunnen te laten 
ontwikkelen. Natuurlijk op het gebied van rekenen, 
taal, lezen en schrijven, maar we streven veel bredere 
dan alleen deze puur cognitieve (kennis)doelen na. 
Een kind heeft vaardigheden nodig om het geleerde, 

de opgedane kennis  te kunnen gebruiken. Daarom 
werken we gericht aan het zelfstandig werken: 
plannen, hulp geven en ontvangen, zorg hebben voor 
het werk en het materiaal. 
Kinderen leren hoe ze met elkaar kunnen samen-
werken, hoe ze hun werk plannen, dat ze zelf 
verantwoordelijk zijn voor werk, leren en ICT-gebruik. 
Ze hebben een goede luisterhouding nodig, moeten 
een gesprek kunnen voeren, hun gevoelens kunnen 
uiten, een voordracht kunnen houden. Ook creatieve 
en kunstzinnige vaardigheden zijn van belang.
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    In alle vakgebieden 
    besteden wij aandacht 
    aan de wereld om ons 
    heen. We doen dat op 
    school, bijvoorbeeld in 
    een kringgesprek, een 
    les aardrijkskunde, 
    geschiedenis, biologie  
    of techniek of met een 
project. We gaan ook naar buiten voor onderzoek, 
bezoeken voorstellingen met een cultureel karakter 
(dans, toneel, muziek), bezoeken instanties, bedrijven, 
musea en dergelijke.

Ons onderwijs is niet strak klassikaal georganiseerd. 
Doordat er twee leeftijdsjaren in één groep zitten, 
wordt de leerstof vaak gedifferentieerd aangeboden. 
Kinderen zijn gewend om niet allemaal met dezelfde 
activiteit bezig te zijn. Het aanbod wordt waar mogelijk 
en nodig aangepast aan de mogelijkheden en behoefte 
van het kind. Het gaat dan zowel om kinderen die 
moeite hebben met bepaalde leerstof, als om kinderen 
die (veel) meer dan gemiddeld aankunnen. Hierbij 
gaan we eerder uit van samenwerking dan dat er 
individueel onderwijs wordt nagestreefd. 

Jenaplan basisactiviteiten

De twintig basisprincipes van het Jenaplan vormen 
de basis van waaruit we ons onderwijs vormgeven. 
In deze basisprincipes worden vijf uitspraken gedaan 
over hoe we in onze school tegen mensen aankijken; 
vijf andere geven een beschouwing over de 
samenleving. De laatste tien zijn uitspraken over hoe 
we de eerste tien principes op onze school gestalte 
willen geven. In het schoolplan worden de 
basisprincipes besproken; ook op de website van de 
school kunt u ze vinden.

Alle activiteiten op school vallen onder de vier Jenaplan 
basisactiviteiten. Die kunt u vergelijken met de 
activiteiten die alle mensen in hun dagelijks 
leven verrichten. Onder werk vallen de instructie-
momenten en de werkperioden waarin kinderen 
zelfstandig, samen of onder leiding van de 
stamgroepleider met het werk bezig zijn. 
Door met elkaar in gesprek te zijn (kringgesprek) 
informeren we elkaar en leren we elkaar begrijpen. 
Door samen te spelen leren we rekening met elkaar 
te houden en maken we wat we hebben meegemaakt 
tot iets van onszelf. Door samen te vieren leren we 
elkaar wat ons hoofd en hart bezig houdt, we brengen 
gevoelens (blijdschap, 
verbazing, trots) op 
elkaar over. Als we 
verdrietig zijn kunnen 
we proberen het in de 
viering te verwerken. 
Deze basisactiviteiten 
wisselen elkaar af in 
het ritmisch weekplan.

gesprek

Het kringgesprek is van oudsher een typische 
Jenaplanactiviteit. De kern hiervan is dat kinderen 
leren zich te uiten, leren naar anderen te luisteren, 
leren om hun mening te vormen en eventueel bij te 
stellen en leren zich te presenteren.

Er zijn verschillende soorten kringgesprekken of 
kringactiviteiten: 
• een kring waarin de kinderen over hun belevingen
  kunnen vertellen of een Kanjertraining
• een kring waarin we spreken over een thema 
  zoals herfst of kleding, maar het kan ook een  
  filosofisch onderwerp hebben 
• een gesprek over een krantenbericht of een 
  schooltelevisieuitzending 
• een lees-, interesse-, of knutselkring
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werk 

Hierbinnen vinden de instructies (uitleg) plaats en 
verwerken de kinderen de leerstof. Ze leren plannen, 
samenwerken en ook dingen alleen te doen. Terwijl 
de stamgroepleider instructie geeft aan een groepje 
kinderen, zijn de anderen zelfstandig aan het werk. 
Daarna krijgt een andere groep instructie. De 
verwerking van de stof gebeurt direct na de instructie, 
maar ook in de werkperiode. Daarin plannen de 
kinderen met welke opdracht zij gaan beginnen, hoe 
lang ze eraan werken en in welke volgorde zij hun 
taken doen. Hiervoor gebruikt de onderbouw een 
takenbord. In de midden- en bovenbouw gebruiken de 
kinderen hiervoor een dag- of weektaak op papier.
 
spel

Naast de cognitieve (kennis)ontwikkeling vinden 
wij het van groot belang dat kinderen zich 
ontwikkelen op sportief en creatief gebied. Er is 
dan ook veel aandacht voor muziek, dans, drama, 
beeldende vorming en sport. Ook vrij spel is een 
belangrijk onderdeel waarbij kinderen veel sociale 
vaardigheden leren. Door spel leren kinderen zich te 
uiten en zich in anderen te verplaatsen. Ook komt 
het omgaan met winnen en verliezen aan de orde. 

viering

We zien de school als een leef- en werkgemeenschap
waarin kinderen, ouders en groepsleiders een band 
met elkaar hebben.
 

Een viering is een moment waarop je het samenzijn 
benadrukt. Vieringen kunnen plaatsvinden in de eigen 
stamgroep, met andere stamgroepen of met de hele 
school. Elke maandag starten we met alle kinderen 
met een gezamenlijke weekopening. We zingen voor 
de jarigen, lezen een verhaal voor uit een kinderboek 
en bespreken de komende week. Sommige week-
openingen zijn anders van opzet omdat ze aansluiten 
bij een thema, project of (katholieke) feestdag. 
Regelmatig houden we op vrijdagmiddag een week-
sluiting. Kinderen en ook leerkrachten presenteren 
iets van wat zij in de groep gedaan hebben of voeren 
zelf bedachte stukjes op, in de vorm van voordracht, 
muziek, zang, dans, toneel, enzovoort. Bij de week-
sluiting zijn ouders van harte welkom. Zie verder de 
praktische informatie in hoofdstuk 6. Daarnaast 
besteden we veel aandacht aan feesten zoals 
verjaardagen, sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, 
projecten, enzovoort. 

 
 Klik voor meer informatie over het 
        Jenaplanonderwijs op: www.jenaplan.nl

http://www.jenaplan.nl
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Katholieke karakter 

Als Katholieke school zien wij het als onze taak bij te 
dragen aan de levensbeschouwelijke vorming van alle 
kinderen op onze school met oog en respect voor hun 
eigen achtergrond. We doen dat in gezamenlijke 
vieringen, in stiltemomenten in de klas en in 
kringgesprekken. Ook individuele gesprekken met 
kinderen naar aanleiding van gebeurtenissen die indruk 
maken, horen daarbij. Levensbeschouwelijke vorming 
gebeurt ook in het dagelijks met elkaar samenleven en 
werken. Specifiek zijn we er mee bezig in de 
catecheselessen. We laten kinderen kennismaken met 
de katholieke traditie, met achtergronden en betekenis 
van belangrijke christelijke feesten, met bijbelverhalen 
en met het levensverhaal van Jezus. 
Ook onderwerpen als: bang zijn, dromen, idolen, 
oorlog of leven na de dood komen ter sprake. 
Daarnaast is er volop aandacht voor andere 
godsdiensten en levensvisies. We vinden het belangrijk 
dat kinderen daarmee kennismaken en er nieuwsgierig 
naar worden. Door de aandacht voor verschillende 
tradities hopen we recht te doen aan de verschillen 
tussen kinderen bij ons op school, en het heeft alles 
met respect te maken.  

Kinderen doen op deze manier kennis op. 
Ze leren bovendien om te gaan met hun eigen 
levensvragen en met ‘vragen waarop niemand een 
definitief antwoord heeft’. We willen onze kinderen 
inspireren en vormen tot sociale en verantwoordelijke 
mensen die anderen respecteren en het durven 
opnemen voor een ander. 

Vieringen zijn belangrijk op de Antoniusschool.  
Het zijn momenten waarop we ervaren dat we één 
school zijn. We staan samen stil bij belangrijke 
momenten in het jaar, waarbij christelijke verhalen en 
symbolen terugkomen. Vieringen zijn daarom 
vormend en horen erbij, voor alle kinderen. Met de 
hele school vieren wij onder meer Advent, Kerstmis 
en Pasen, maar ook de weekopeningen, de week-
sluiting en verjaardagen beschouwen we als 
waardevolle momenten van samen vieren. 

Het contact met de parochie loopt onder andere via 
de pastor. Hij is regelmatig te gast in de groepen. 
Hij diept dan catechesethema’s en bijbelverhalen 
verder uit en bespreekt met de kinderen hun vragen. 
Met groep 4 bespreekt hij ook de Eerste Communie.
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 sociaal emotionele ontwikkeling

De Antoniusschool wil haar kinderen een veilig 
pedagogisch klimaat bieden, zodat zij zich harmonieus 
en op een prettige en positieve wijze kunnen 
ontwikkelen. Hiervoor is het nodig om een aantal 
regels met elkaar af te spreken. Daarnaast geldt een 
aantal afspraken. Regels liggen vast, hiervan kan 
niet worden afgeweken. Afspraken zijn (soms) 
leerkracht- en situatie afhankelijk. Hiervan kán worden 
afgeweken.
In het beleidsdocument Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling hebben we allerlei aspecten vastgelegd 
die te maken hebben met het bevorderen en in stand 
houden van een veilig pedagogisch klimaat. 

Pesten komt overal voor. Het is een probleem dat wij 
op school serieus oppakken. Voorbeeldgedrag door 
leerkrachten (en thuis ouders) is heel belangrijk. 
Duidelijke regels en afspraken ook. Dit bespreken we 
regelmatig gedurende het jaar. 
Door wekelijks met kinderen te oefenen hoe je in 
allerlei situaties met elkaar omgaat (de Kanjertraining) 
proberen we pestgedrag te voorkomen.

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar besteden 
we speciale aandacht aan regels en afspraken en 
omgang met elkaar tijdens de Kanjerweek. 

Het is voor iedereen (kinderen, leerkrachten en ouders) 
in ieder geval belangrijk om op tijd (vermoeden van) 
pestgedrag open met elkaar te bespreken. 
Onze aanpak van pesten staat verwoord in het 
pestprotocol, onderdeel van het beleidsdocument.

sfeer

De Antoniusschool is eigenlijk een samenleving in 
het klein. Je leert er vreugde en verdriet te delen, 
te troosten, zorg te hebben voor anderen en voor 
de omgeving. 
We spreken samen gedragsregels af en regels voor 
het werken. We zijn nieuwsgierig naar en hebben 
respect voor wat anderen drijft. We proberen uit de 
kinderen te halen wat er inzit. Ouders omschrijven in 
een enquête die sfeer als ‘open’. Open naar de kinderen 
met als basis respect voor elkaar. Open naar ouders: 
wij gaan graag met ouders in gesprek over ons 
onderwijs of het kind.
Ouders vinden de school ‘gezellig’. We doen veel 
samen met alle kinderen van de school. Ouders 
vinden de Antoniusschool ook kindvriendelijk 
en veilig. Dit alles betekent dat ouders de 
Antoniusschool ervaren als een school met een 
goed pedagogisch klimaat.
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algemeen

Kinderen zijn heel verschillend. Dat is niet lastig of 
moeilijk, het is juist een voordeel. Zo leren ze ook veel 
van elkaar. Daarom zijn er in een Jenaplanschool 
stamgroepen: kinderen van verschillende leeftijden 
vormen samen een groep. De Antoniusschool heeft 
stamgroepen van twee leerjaren met elk één of twee 
vaste leerkrachten (stamgroepleiders) per jaar. Het 
uitgangspunt is dat broertjes/zusjes niet bij elkaar 
zitten. Elke stamgroep heeft zijn eigen naam. 

groep 1 - 2: Kikkervisjes
groep 3 - 4: Zeesterren
groep 4 - 5: Inktvissen
groep 6 - 7: Dolfijnen
groep 7 - 8: Orka’s

Binnen de stamgroep maken we verschillende groepen: 
tafelgroepen: kinderen van twee verschillende  
jaargroepen zitten bij elkaar, de groepen zijn al dan 
niet door de kinderen zelf samengesteld. 
jaargroepen: kinderen van eenzelfde leeftijd zitten  
bij elkaar voor bijvoorbeeld een instructie.
instructiegroepen: kinderen die dezelfde instructie 
nodig hebben zitten bij elkaar.
belangstellingsgroepen: voor een opdracht is een 
groep nodig.
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het team

Naast de leerkrachten werken op de Antoniusschool 
een interne begeleider (IB-er)/remedial teacher 
(RT-er), een administratief medewerkster en een 
coördinator Tussenschoolse Opvang (TSO).
De directeur is verantwoordelijk voor het reilen en 
zeilen van de hele school: de inhoud en ontwikkeling 
van het onderwijs, de financiën, het personeelsbeleid, 
het onderhoud en de (leerling)administratie. Hij heeft 
daarnaast één dag in de week ook onderwijstaken in 
een groep. Iedere week heeft hij overleg met de IB-er.
De leerkrachten hebben, naast hun onderwijstaak, 
ook een aantal andere verantwoordelijkheden die 
jaarlijks worden beschreven in het taakbeleid.
Elke groep heeft meestal met meerdere leerkrachten 
te maken: eventuele duopartners en eventueel 
degene die het ADV-verlof invult. We proberen het zo 
te regelen dat bij duobanen de leerkrachten elkaars 
afwezigheid bij ziekte of verlof invullen. Zo staan er zo 
min mogelijk verschillende leerkrachten voor de groep. 

vervanging

Om lesuitval te voorkomen of tot een minimum 
te beperken, maken we gebruik van het protocol 
voor ziekte en vervanging, dat door team en MR is 
goedgekeurd. Zie voor de uitwerking ervan in hoofd-
stuk 6 ‘Praktische informatie’ bij lesuitval.

stagiaires

Kinderen kunnen ook met andere personen in de 
groep te maken krijgen: dit zijn meestal studenten 
van diverse opleidingen. Wij bieden stageplaatsen aan, 
afhankelijk van de samenstelling van de groepen. 
De studenten komen van de PABO (opleiding voor 
basisonderwijs) en ROC (opleiding voor onder 
andere onderwijsassistenten). Via de Flits zullen we 
hen steeds aan u voorstellen. De leerkracht van de 
stagegroep is de vaste begeleider (mentor). 
Afhankelijk van het studiejaar en de opleiding is de 
student er enkele dagen tot meerdere maanden.
Er kunnen ook ouders met groepjes kinderen aan het 
werk zijn (bijvoorbeeld bij het tweetallezen of bij 
workshops) of er zijn gastlessen over een bepaald 
thema of onderwerp. 

schoolplan

Iedere vijf jaar schrijft de school een schoolplan. 
Daarin beschrijven we wat de uitgangspunten en 
doelstellingen van de school zijn, welke 
ontwikkelingen de afgelopen vijf jaren gespeeld 
hebben en wat daarvan de opbrengsten zijn. Het 
belangrijkste onderdeel zijn de plannen voor de 
komende vijf jaar: aan welke (onderwijskundige) 
ontwikkelingen gaan we de komende jaren werken. 
We stellen het schoolplan jaarlijks bij, zo kunnen we 
vernieuwingen en veranderingen opnemen. De MR 
moet met het schoolplan instemmen; het school-
bestuur stelt het vervolgens vast. Een exemplaar van 
het schoolplan ligt op school ter inzage.

scholingsplan

Goed onderwijs vraagt een voortdurende scholing van 
leerkrachten. Enerzijds gaat het om onderwijs-
vernieuwing binnen of buiten de eigen groep, maar 
ook een bepaalde problematiek in de groep 
(bijvoorbeeld kinderen met dyslexie, ADHD of 
hoogbegaafdheid) vragen extra expertise. Op de 
Antoniusschool maken we ieder jaar een scholingsplan. 
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Hierin beschrijven we wie welke scholing gaat volgen 
en waarom. In het meerjaren scholingsplan staat 
beschreven wat we op langere termijn willen bereiken. 
Scholing gebeurt individueel, maar steeds meer volgt 
een groep leerkrachten een bepaalde cursus of 
opleiding. Op die manier rondde het hele team 
bijvoorbeeld een driejarige Jenaplanopleiding af.

een dag in de kleutergroep

Een gemiddelde dag in de kleutergroep ziet er als volgt 
uit. De volgorde maar ook de invulling van de  
activiteiten kan verschillend zijn; hiermee gaan we 
flexibel om.

Elke ochtend beginnen we met een activiteit in de 
kring. In de verschillende kringen oefenen kinderen 
de taalontwikkeling zowel actief (vertellen) als passief 
(luisteren). In de maandagkring vertellen ze wat ze in 
het weekend beleefd hebben. De stamgroepleider 
krijgt zo belangrijke informatie over de belevings-
wereld van elk kind.

Andere taalactiviteiten in de kring zijn voorlezen, 
versjes aanleren of voordragen en poppenkast spelen. 
Ook het sociale aspect speelt een grote rol, kinderen 
leren op hun beurt wachten en reageren op elkaar 
door bijvoorbeeld een vraag te stellen. 

Na de kring is er een spel of gymactiviteit. Voor alle 
jaren in het basisonderwijs geldt dat de betekenis van 
spel belangrijk is. Dat is voor kleuters nog belangrijker 
omdat andere manieren om met de werkelijkheid om 
te gaan, voor hen nog niet toegankelijk zijn. Daarom 
geven wij kinderen in de kleutergroep op allerlei  
manieren ruimte voor spel. Het bewegingsonderwijs is 
in het speellokaal of buiten op het schoolplein. 
Bij het buitenspel spelen ze op het klimrek, 
schommelen, rijden met karren, spelen in de zandbak 
of spelen met de (voet)bal. Bij binnenspel zijn er 
spellessen, waarbij zang- en tikspelen aan bod komen 
en gymlessen waar we gebruik maken van allerlei 
materialen. Ook dansexpressie en een ‘bewegings-
verhaal’ horen bij bewegingsonderwijs. 
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Dan is het tijd voor eten en drinken. Met zijn allen 
gezellig in de kring; de kinderen hebben tijd om even 
met elkaar te praten, we doen spelletjes en zingen 
liedjes. 

In de werkperiode kiest het kind elke dag een andere 
activiteit van het takenbord (veelal themagericht). 
Dit kan zijn: werken met ontwikkelingsmateriaal, 
knutselen, spelen in één van de hoeken (bouwhoek, 
poppenhoek, computerhoek, leeshoek, schrijfhoek, 
luisterhoek, enzovoort). Op de kijktafel in de gang ziet 
u hoe de kinderen met het thema bezig zijn. 

Hierna volgt er weer een bewegingsactiviteit (gym of 
spel), waarna we de ochtend afsluiten door weer in de 
kring te komen. 

De middag begint in de kring met een reken- of 
taalactiviteit, maar het kan ook een catechese-, 
muziek- of dramales zijn. Ook is er regelmatig aan-
dacht voor wereldoriëntatie: allerlei onderwerpen 
over de wereld om ons heen worden besproken en 
verwerkt. En er zijn specifieke activiteiten voor taal 
en rekenen om kinderen van groep 2 voor te bereiden 
op de overstap naar groep 3. Andere kinderen werken 
dan met ontwikkelingsmateriaal of kiezen voor een 
bepaalde activiteit: de computer, spelen in de hoeken, 
een werkje uit de kast, tekenen, knutselen, enzovoort. 
Op het einde van de middag is er weer een 
bewegingsactiviteit, bij voorkeur buiten. 
Elke dag sluiten we af in de kring. We bespreken de 
dag met elkaar, lezen een verhaal of vertellen.

een dag in de andere groepen

Deze beschrijving geeft globaal een dagindeling weer; 
uiteraard is niet iedere dag hetzelfde en ook niet in 
iedere groep vergelijkbaar. 
We  beginnen zoveel mogelijk met een activiteit in 
de kring. Vaak vertellen de kinderen op maandag over 
het weekend, maar ook actuele onderwerpen komen 
aan bod. Andere kringactiviteiten zijn interesse- of 
boekenkring, nieuwskring, spreekbeurt of muziekkring.

Dan volgt de werkperiode waarin instructies en 
zelfstandig werken een centrale plaats innemen. 
De stamgroepleider geeft uitleg over 
taal-, reken- en spellingslessen aan de 
jaargroep. De andere kinderen werken 
zelfstandig aan hun dagtaak 
(groep 3 - 4), of weektaak. De kinderen 
beginnen de werkperiode met het rode 
stoplicht (10 tot 15 minuten). 
Het is dan helemaal stil. Voor 
problemen die ze ervaren, moeten 
ze een oplossing zoeken, vragen 
even ‘bewaren’ en verder gaan met 
iets anders. De stamgroepleider 
heeft dan de gelegenheid om 
kinderen individueel extra te helpen 
(vooraf gepland), te observeren, of 
planningen met kinderen door te spreken. 
Dan volgt een periode met het oranje stoplicht. 



De stamgroepleider start de instructie vaak met alle 
kinderen uit één jaargroep, maar gaandeweg blijft er 
een (klein) deel van de groep over voor een verlengde 
instructie. Instructie en verwerking wisselen elkaar 
af en zijn afgestemd op datgene wat een kind nodig 
heeft. De kinderen uit de andere jaargroep zijn zelf-
standig bezig met de dag- of weektaak. Zij kunnen 
een vraag over hun werk stellen aan een kind uit hun 
tafelgroepje of een vragenkaartje zetten. Na elke 
instructie loopt de stamgroepleider rond, beantwoordt 
de vragen of geeft nog een korte, individuele 
       instructie. Er is voor ieder kind 
       altijd voldoende verdiepings- 
       of verrijkingsstof. Tijdens het 
       zelfstandig werken gebruiken de 
       kinderen ook computers voor 
       oefenprogramma’s, een werkstuk 
       of verslag.
       In groep 3 staan in dit blok de 
       meeste activiteiten in het teken van 
       het leren lezen en schrijven. 
       De kinderen leren al snel om 
       zelfstandig opdrachten te maken. 
       Hierdoor heeft de stamgroepleider 
       meer tijd voor individuele hulp en 
       extra instructie.

Rond 10.00 uur is er tijd voor eten en drinken. Meestal 
lezen we dan voor. In de pauze speelt iedereen lekker 
buiten onder toezicht van de leerkrachten. Er is 
voldoende, gevarieerd buitenspelmateriaal.  

Na de pauze volgt nog een werkperiode. Voor groep 3 
betekent dat meestal een rekeninstructie. De laatste  
periode van de ochtend wordt vaak gereserveerd voor 
muziek, drama, Kanjertraining of andere activiteiten. 

Na de middagpauze is er wereldoriëntatie met 
verschillende projecten of thema’s binnen 
aardrijskunde, geschiedenis of biologie. 

Een tentoonstelling op de kijktafel kan het thema 
ondersteunen. 

Ook komen verkeer en andere maatschappelijke 
thema’s aan bod en er is geregeld een catechesekring. 
Natuurlijk is er ook tijd voor muziek, tekenen en 
handvaardigheid, soms voortvloeiend uit het thema 
of de periode van het jaar.

In de hogere groepen ligt de nadruk op het zelf 
plannen, denken en aanpakken. De stamgroepleider 
begeleidt de kinderen daarbij en reikt hen daarvoor 
materialen en middelen aan. Ook krijgen de 
kinderen huiswerk mee, om hen te leren daar 
verantwoordelijkheid voor te dragen. Ze werken 
zelfstandig aan verschillende spreekbeurten, 
werkstukken en andere opdrachten. 

Uitgebreide informatie over de vakken en de gebruikte 
methoden vindt u in het schoolplan dat ter inzage ligt 
op school.
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andere activiteiten

Regelmatig is er ruimte voor activiteiten die andere 
uitdagingen bieden, andere vaardigheden oefenen 
en andere zintuigen prikkelen:

projecten

In de groepen zijn regelmatig projecten over een 
thema. Minimaal één keer per jaar is er een 
schoolproject. Dan werkt de hele school aan hetzelfde 
thema. Bijvoorbeeld aan een reis door de tijd: met 
een heuse tijdmachine belanden ze in de oertijd, 
de tijd van de Vikingen, de gouden eeuw en bij de 
Romeinen. 
Of ze werken aan een project over water: de invloed 
ervan op de landbouw, koken en ijs, drijven en zinken, 
schoon drinkwater voor je lichaam. 
Een andere invalshoek kan zijn Beeld en Geluid: film, 
beelden, fotografie en geluidseffecten.
In projecten zetten de kinderen vaardigheden in die ze 
geleerd hebben met taal, rekenen en spelling, maar ze 
leren er daarnaast veel andere dingen bij.

activiteiten binnen de school

Andere (jaarlijks) terugkerende activiteiten zijn de 
Kinderboekenweek, een bezoek aan het Koetshuis 
(milieu-educatie), carnaval, nationale Voorleesdagen, 
crea- of workshopmiddagen, schoolreis, schoolkamp 
voor groep 7 - 8, eindmusical en slotweek. 
In het schoolplan vindt u uitgebreide informatie over 
de verschillende activiteiten. 

activiteiten buiten de school

We vinden het belangrijk om kinderen de gelegenheid 
te bieden om ook na schooltijd deel te nemen aan 
(sport)activiteiten. Door deze buitenschoolse 
activiteiten maken kinderen onder andere kennis met 
andere sporten, meten zich sportief met kinderen van 
andere scholen, of zetten zich in voor een gemeen-
schappelijk goed doel. Omdat deze activiteiten 
buiten schooluren vallen, is de school niet 
verantwoordelijk voor de uitvoering en begeleiding 
ervan. Meestal zal het wel zo zijn dat teamleden 
de (vrijwillige) belangstelling onder de kinderen zal 
peilen, een deelnemerslijst zal samenstellen en een 
groepsindeling zal maken. 
In het overleg tussen team en de Ouderraad wordt 
vastgesteld wie het aanspreekpunt en/of de 
begeleider voor de kinderen is tijdens de activiteit.
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voorzieningen in en rond de school

speellokaal

De bewegingslessen van de kleuter-
groepen geven we in het speellokaal. 
Daarnaast gebruiken alle groepen deze 
ruimte voor bijvoorbeeld drama- of 
muzieklessen. Het speellokaal is ook 
onze ontmoetingsplaats voor de 
weekopening en de start van een project.

RT/IB-ruimte

De intern begeleider (zorgcoördinator) in de school 
heeft een eigen werkruimte van waaruit zij de extra 
zorg voor leerlingen coördineert. Er vinden gesprekken 
met ouders en teamleden plaats en de administratie 
van allerlei zorggegevens wordt daar bewaard. In onze 
school is de IB-er ook remedial teacher. Zij werkt met 
(groepjes) kinderen die een tijd lang extra hulp en 
begeleiding nodig hebben.

speelplaats

De speelplaats bestaat uit twee gedeelten: een apart 
plein voor de kleuters en een groot plein voor de
andere kinderen. Door goede afspraken met elkaar 
te maken, is er ruimte voor elk soort spel: van 
voetballen tot touwtje springen, maar er zijn ook 
plekken om even lekker niets te doen of heerlijk in 
het zand te spelen.
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Ieder kind heeft zijn eigen kwaliteiten, zijn eigen 
waarden, zijn eigen mogelijkheden. Dit ‘uitgaan van 
het unieke van elk kind’ is een van de basisprincipes 
van het Jenaplanonderwijs. Het ene kind leert 
gemakkelijk en snel en kan veel extra’s aan, een 
ander heeft soms extra hulp nodig. 

Op de Antoniusschool stimuleren wij kinderen om naar 
beste kunnen te presteren. Dit betekent dat het 
onderwijsleerproces niet voor alle kinderen hetzelfde 
verloopt. 

We passen waar nodig en mogelijk de leerstof, 
de instructie en de verwerking aan. 
Uitgangspunt daarbij is dat kinderen veel van en met 
elkaar leren. Dit is tijdens verschillende groeps- en 
werkvormen zichtbaar. 
Een logisch gevolg van dit ‘uitgaan van verschillen 
tussen kinderen in een groep’ is dat niet alle kinderen 
alle verwerkingstof in bijvoorbeeld werkboekjes zullen 
maken. Niet-gemaakte bladzijden in een 
verwerkingsboekje van uw kind kunnen dus bij deze 
werkwijze horen. 
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4
gegevens verzamelen

Om de ontwikkeling van kinderen goed te volgen en 
het onderwijs daaraan aan te kunnen passen, 
verzamelen we gegevens door middel van:

observeren

In de kleutergroep observeert de stamgroepleider de 
ontwikkeling van elk kind. Zij let op speel- en 
werkgedrag, motoriek, zintuiglijke waarneming, 
sociaal-emotionele ontwikkeling en spraak- en 
taalontwikkeling. Tijdens de kleuterperiode werken we 
met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Alle 
observatiegegevens leggen we hierin vast. De 
gegevens worden gebruikt voor gesprekken met 
ouders, maar maken ook zichtbaar of er extra hulp of 
begeleiding nodig is. 
In de andere groepen richt het observeren van elk 
kind zich vooral op werkhouding en concentratie, 
mate van zelfstandigheid en de sociaal emotionele 
ontwikkeling.

toetsen

Vanaf groep 3 nemen we regelmatig een toets af om 
te zien of de leerlingen de aangeboden stof begrijpen 
en kunnen toepassen. Dit zijn meestal toetsen die bij 
een methode horen. 
Daarnaast gebruiken we methodeonafhankelijke 
toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Hiermee 
volgen we de ontwikkeling van alle kinderen voor 
enkele vakgebieden in hun hele schooltijd. 
Uitgangspunt daarbij is de eigen ontwikkeling, 
afgezet tegen een landelijk gemiddelde. Deze 
individuele- en groepsoverzichten bewaren we in het 
leerlingvolgsysteem, grotendeels digitaal.
Drie tot vier keer per jaar bespreekt de leerkracht 
alle kinderen met de Intern begeleider (IB-er). 
Tijdens deze besprekingen wordt besloten of extra 
zorg (binnen of buiten de groep) noodzakelijk is. 
Zie verderop in dit hoofdstuk bij ‘Zorgtraject’. 

gesprekken met kinderen

Vaak houden we korte, persoonlijke gesprekjes met 
de kinderen over hun vorderingen, hun valkuilen 
binnen een vakgebied en over hun gevoel van 
‘welbevinden’. Vooral kinderen in hogere groepen 
zijn goed in staat aan te geven wat ze (beter) zouden 
willen leren. We nemen kinderen en hun opmerkin-
gen daarover serieus. Naar aanleiding van dit soort 
gesprekken passen we bijvoorbeeld tijdelijk de 
hoeveelheid werk aan, lassen een extra instructie in, 
geven extra werk mee naar huis of breiden een 
weektaak uit. Of we geven ze handvatten bij de 
aanpak van een (sociaal emotioneel) probleem. 
Bij grotere aanpassingen naar aanleiding van dit 
soort gesprekjes nemen we altijd even contact op. 

gesprekken met ouders

Een andere belangrijke bron van informatie bent u 
als ouder. U kent uw kind beter dan wie dan ook. 
Informatie van uw kant kan van belang zijn voor ons 
om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. 
‘s Morgens, als u uw kind naar school brengt, kunt u 
even een korte mededeling aan de leerkracht kwijt. 
Als we meer tijd nodig hebben, maken we een 
afspraak voor een persoonlijk gesprek. Hetzelfde 
doet de leerkracht als hij een gesprek met u nood-
zakelijk vindt. Het is belangrijk dat u als ouder op de 
hoogte blijft van de ontwikkeling van uw kind.
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verslaglegging

Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 schrijven we twee 
maal per jaar (januari/februari en twee weken voor de 
zomervakantie) een rapport dat mee naar huis gaat. 
Hierin beschrijven we de vorderingen van 
verschillende ontwikkelingsgebieden. In mei/juni komt 
er voor de kinderen van groep 2 een verslag om de 
overgang naar groep 3 te documenteren.
Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. 
Zonder uw toestemming geven wij geen informatie 
aan derden.

geplande gesprekken met ouders

Door het jaar heen zijn er met u een drietal geplande 
gesprekken over de ontwikkeling van uw kind:
• in november plannen we het eerste gesprek. We 
   horen graag uw bevindingen en bespreken wat ons 
   de eerste maanden van het schooljaar is opgevallen
• in januari/februari, als het eerste rapport
   meegaat, nodigen we alle ouders weer uit voor een 
   gesprek
• een gesprek over het laatste rapport vlak voor de 
   vakantie plannen we alleen op uw of ons verzoek

De stamgroepleider van groep 2 plant door het jaar 
heen een huisbezoek aan elke leerling. In april wordt 
een gesprek gepland over de overgang naar groep 3.

Voor de kinderen van groep 8 is er een apart traject 
dat leidt naar een advies voor een school voor 
voortgezet onderwijs. Zie verderop in dit hoofdstuk 
bij ‘naar het voortgezet Onderwijs (VO)’.

zorgtraject

De intern begeleider (IB-er) is de zorgcoördinator van 
de school. Zij bespreekt met de leerkrachten moge-
lijkheden voor extra zorg en begeleiding van kinderen. 
Bij ‘zorg’ gaat het om kinderen met een cognitieve 
ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelings-
voorsprong en/of een sociaal emotioneel probleem. 

Het zorgtraject op de Antoniusschool is opgebouwd in 
vier niveaus:

niveau 1 - preventieve zorg in de groep

De meeste zorg gebeurt dagelijks in de groep. De 
stamgroepleider zorgt voor de juiste instructie en 
begeleiding, afgestemd op wat kinderen nodig 
hebben en een goed (werk- en pedagogisch) klimaat 
in de klas. Zij bespreekt zo snel mogelijk gemaakte 
fouten (directe feedback), geeft extra of verdiepende 
(oefen)stof en past waar nodig de weektaak aan. 
Hoe effectiever de preventieve zorg geregeld is, hoe 
minder kinderen extra zorg nodig hebben.
De stamgroepleider en IB-er bespreken op vaste 
tijdstippen de hele groep op basis van gegevens 
(door observatie, toetsing, gesprekken met kinderen 
en/of ouders). 
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Het kan zijn dat een kind tijdelijk niet verder komt met 
de dagelijkse aanpassingen in de groep. Dan is er zorg 
op maat nodig. 

niveau 2 - zorg op maat in de groep

Als aanvullende zorg nodig is, stellen we ouders op de 
hoogte. Het kan zijn dat er meer gegevens nodig zijn, 
dan verzamelen we die. De stamgroepleider maakt een 
handelingsplan.
De uitvoering van het plan gebeurt in de groep door 
de stamgroepleider. 
Na de evaluatie kunnen we de zorg vervolgen in de 
groep (niveau 1), met een aangepast handelingsplan 
verder gaan (niveau 2) of het blijkt dat er intensievere 
zorg nodig is.

niveau 3 - intensievere zorg door de RT-er

De remedial teacher (RT-er) zorgt voor de extra 
begeleiding van kinderen. De taken van IB-er en RT-er 
zijn binnen de Antoniusschool verenigd in één persoon. 
Als de stamgroepleider en IB-er samen hebben  
vastgesteld dat er intensievere zorg nodig is voor 
het kind, bespreken zij dit natuurlijk met de ouders 
en maken samen een nieuw handelingsplan.
De uitvoering van het plan gebeurt door de RT-er, 
vaak naast aangepaste oefeningen in de klas. Bij de 
evaluatie betrekken we ook de ouders. 
Na de evaluatie kunnen we de zorg voortzetten op 
niveau 3, 2 of 1. Maar het kan ook zijn, dat we in 
extern overleg een hulpvraag buiten de school 
moeten leggen. 

niveau 4 - externe zorg

Op dit niveau kunnen aanvullende onderzoeken 
plaatsvinden. De aard van de problemen is specifiek, 
dus hiervoor is niet gemakkelijk een eensluidende 
‘route’ te geven. Natuurlijk hebben de ouders hierover 
intensief contact met de IB-er en zij geven hun 
toestemming voor externe onderzoeken. 

We verzamelen alle informatie in samenspraak met 
ouders, IB-er en stamgroepleider en ook de 
rapportage en de vervolgaanpak worden in nauw 
overleg met iedereen bepaald. 

De Antoniusschool is, als onderdeel van de SKOVV, 
aangesloten bij Het Bijzonder Samenwerkingsverband 
Weer Samen Naar School Arnhem e.o.. De IB-er heeft 
een aantal keer per jaar overleg met dit zorgcentrum 
over de mogelijkheden voor verder onderzoek en 
begeleiding via deze organisatie. Meer informatie 
over WSNS vindt u op www.wsns-arnhemnoord.nl   

externe plaatsing

Ondanks extra ondersteuning en extern overleg kan 
blijken dat het kind blijvend specialistische zorg 
nodig heeft, meer dan de basisschool kan bieden. 
Dan kan er een advies tot plaatsing in het speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs volgen. 
De school, ouders en externe onderzoekers 
overleggen daar uitvoerig over. Daarna dienen 
ouders een aanvraag tot plaatsing in. Hiervoor stelt 
de school een onderwijskundig rapport op. 
Het traject daarna varieert, afhankelijk van het type 
onderwijs waarnaar verwezen wordt. Uiteindelijk 
toetst een externe commissie of een kind ook 
daadwerkelijk geplaatst kan worden.

andere onderzoeken

In de basisschoolperiode vinden een aantal 
onderzoeken plaats door de schoolarts, de 
schoolverpleegkundige en de logopediste, als 
onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg. De ouders 
zijn hiervan vooraf op de hoogte en moeten hun 
toestemming hiervoor geven. Bijzonderheden 
worden met de leerkracht en ouders besproken.

http://www.wsns-arnhemnoord.nl


22

2008 2009 2010

Gymnasium 1 2

Havo – Vwo 3 3 5

Mavo – Havo 1 5 3

VMBO G/T 1 1 2

VMBO B/K 2

Praktijkonderwijs

naar het voortgezet onderwijs (VO)

Begin januari (ruim vóór de Cito-toets) is er een 
gesprek met de ouders van de kinderen van groep 8. 
Daarin bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van  
het kind tot dan toe (zowel op leergebied als op 
werkhouding en motivatie) en geeft op basis 
daarvan een advies over het niveau van voortgezet 
onderwijs dat voor deze leerling geschikt zou zijn. 
De leerkracht heeft dit eerder besproken met het 
team. Uiteraard zijn wensen en ideeën van het kind 
daarvan ook een onderdeel.

Als de resultaten van de Cito-toets binnen zijn, 
nemen we het resultaat in een gesprek met ouders 
én kind door en vergelijken het met het eerder 
geformuleerde advies. In de meeste gevallen komen 
beide adviezen met elkaar overeen. Bij verschillen 
bespreken we wat daarvan de redenen kunnen zijn. 
In bijna alle gevallen is het definitieve advies aan 
het voortgezet onderwijs gelijk aan het eerder door 
de leerkracht gegeven advies. Met andere woorden: 
voor het opstellen van een advies aan het voortgezet 
onderwijs weegt de jarenlange ervaring van de school 
met het kind het zwaarst. Naast kennisaspecten 
worden werkhouding, motivatie, doorzettings-
vermogen en creativiteit serieus meegewogen. 
De Cito-toets is een onderdeel in dat proces: 
een instrument om een onafhankelijk overzicht te 
krijgen van de mogelijkheden en het niveau van het 
kind van lezen, taal, rekenen en studievaardigheden.

uitstroom
 
Hiernaast staat een overzicht van het aantal kinderen 
dat naar een bepaald niveau van Voortgezet Onderwijs 
is uitgestroomd. De actuele uitstroomgegevens staan 
op de kalender en op de website. 
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aanmelding van uw kind

Als onze visie, werkwijze en de sfeer op onze school u 
aanspreekt, dan kunt u uw kind op de Antoniusschool 
aanmelden.
Met die inschrijving geeft u aan dat u de grondslag en 
de doelstelling van de school respecteert en instemt 
met deelname van uw kind aan alle activiteiten die 
tijdens de schooluren worden aangeboden. 

Ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, 
nemen wij contact met u op over het ‘wennen’. Uw 
kind kan vijf keer een ochtend of middag komen kijken 
en meedraaien in de kleutergroep. Dit gebeurt 
in overleg met de stamgroepleider zodat 
deze dan uw kind goed kan opvangen 
en begeleiden. Op dat moment 
krijgt u ook een informatiepakket 
met onder andere de kalender 
en een school t-shirt. 

De eerste weken komt de 4-jarige alléén op de  
ochtenden naar school. 
Voor kinderen die op latere leeftijd op school komen, 
maken we andere afspraken.

De procedure voor de inschrijving staat beschreven in 
het Aannamebeleid Antoniusschool. Informatie 
hierover is te vinden op de website van de school.

23



24

betrokkenheid ouders bij de school

We vinden het belangrijk dat u als ouder gemakkelijk 
de school inloopt en contact heeft met de teamleden. 
Op de Antoniusschool is het de gewoonte dat ouders 
voor de start van de schooldag meegaan om even bij 
hun kind in de groep te kijken. Eventueel kan men 
kort iets aan de leerkracht melden of een afspraak 
maken als er wat meer tijd nodig is.
Uw betrokkenheid en concrete hulp als ouders is ook 
belangrijk en nodig voor de uitvoering van activiteiten. 
Het geeft het onderwijs en de school iets extra’s. 
De school stimuleert deze bijdragen van ouders aan  
allerlei ondersteunende activiteiten en waardeert uw 
inzet zeer. Echter, de verantwoordelijkheid voor  
onderwijskundige zaken ligt bij het schoolteam.

stamgroepouder

Elk leerjaar vraagt de leerkracht één ouder van de 
groep om aanspreekpunt bij activiteiten te zijn. 
We verwachten van de stamgroepouder:

• het organiseren van ouderhulp/begeleiding bij 
   speciale klassenactiviteiten (verjaardag, crea, 
   ontbijt, lunch, bezoeken buiten de school, vervoer)
• klas inrichten bij speciale gelegenheden (Kerstmis, 
   sinterklaas, thematafel)
• hulp bij tijdrovende klussen (bijvoorbeeld 
   palmpasenstokken versieren)

activiteiten waarbij u kunt helpen

Aan het begin van elk schooljaar krijgt u een opgave-
formulier. Hierop staan alle activiteiten en een korte 
omschrijving wat ze inhouden. Het kunnen zaken zijn 
die elke week aan bod komen, bijvoorbeeld twee-
tallezen of hulp bij handvaardigheid. Of af en toe, zoals 
meehelpen de school te versieren of helpen in de tuin. 
Ook uw vaardigheden bij eenmalige activiteiten 
kunnen we goed gebruiken, zoals helpen bij een 
technische klus, of de decors maken voor de musical. 

Er zijn activiteiten die meestal overdag plaatsvinden, 
maar ook ’s avonds is hulp mogelijk. Nadat het 
overzicht is gemaakt, wordt u door een OR-lid of 
teamlid benaderd als u zich heeft opgegeven.

Regelmatig krijgen ouders een verzoek om een 
groepje kinderen te rijden naar een onderwijsactiviteit 
buiten de school. Dit kan bijvoorbeeld een milieules 
zijn of een tentoonstellingsbezoek, een excursie of een 
voorstelling. Natuurlijk stellen we het zeer op prijs 
als u zich opgeeft. Vervoert u kinderen naar een 
onderwijsactiviteit, dan u moet wel een inzittenden-
verzekering hebben.
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informatie

informatieavond

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren 
we een informatieavond voor alle ouders. Naast een 
gezamenlijk deel over een bepaald thema, worden 
ouders door de leerkracht(en) uitgenodigd in de groep 
van het kind. We vertellen over de manier van werken 
in de groep, de leerstof, het materiaal, enzovoort. Vaak 
staat een bepaald vakgebied of onderwerp centraal. 
Zo’n avond is voor ouders belangrijk: het helpt zicht te 
krijgen op wat we in een bepaalde groep doen en wat 
er van uw kind verwacht wordt dat schooljaar.

stamgroepavond

Halverwege het jaar organiseert elke leerkracht een 
stamgroepavond. Deze bijeenkomst is bedoeld om met 
de ouders in gesprek te gaan over het reilen en zeilen 
in de groep tot nu toe. Er is alle gelegenheid om 
vragen te stellen (niet over de ontwikkeling van uw 
kind) en onderwerpen verder uit te diepen. 

ouderavond

Ongeveer eens per jaar organiseren we een ouder-
avond waarop een bepaald thema centraal staat dat 
voor ouders interessant kan zijn: (cyber)pesten, 
gebruik van internet, opvoedingsonderwerpen, enzo-
voort. Vaak nodigen we een deskundige van buiten 
de school uit. 

open dag

Eén keer per jaar houdt de Antoniusschool een open 
dag. Dan kunnen ouders een kijkje nemen in de groep 
van hun zoon of dochter. We streven ernaar de dag 
zoveel mogelijk een normale schooldag te laten zijn. 
U kunt ook kijken in alle andere groepen om lessen en 
andere activiteiten mee te maken. Ouders die bezig 
zijn een keuze te maken voor een basisschool zijn ook 
van harte welkom.

 

Flits

Elke vrijdag verschijnt de Flits. Deze nieuwsbrief is een 
belangrijke bron van actuele informatie: verslagen van 
activiteiten in de groepen, informatie over ontwikkelin-
gen in school, verslagen van MR-vergaderingen, 
oproepen van ouders, leerkrachten of kinderen. 
Ook geven we u informatie over toekomstige 
activiteiten. De Flits wordt digitaal via de mail 
verspreid en staat op de website.

kalender

Deze schoolgids wordt eens in de vier à 
vijf jaar vernieuwd. De jaarlijkse kalender 
geeft de actuele informatie over alle 
geplande activiteiten en bijzonderheden, 
vrije dagen, vakanties en data week-
sluitingen. Op de achterkant van elke 
maand vindt u de actuele gegevens van 
hoofdstuk 6 uit deze schoolgids. Op de 
eerste schooldag krijgt het oudste kind 
uit het gezin de schoolkalender mee.

website

De website van onze school (www.antoniusschool-
skovv.nl) is een belangrijke bron van informatie die u 
altijd en overal kunt raadplegen. U vindt er 
bijvoorbeeld altijd de laatste Flits, deze schoolgids, 
foto’s van verschillende activiteiten en veel praktische 
informatie. Ook kunt u via de site een ziekmelding 
doen, de tussen- 
schoolse opvang 
regelen of een verzoek 
om informatie doen. 
Wat er in de stam-
groepen gebeurt, 
is te vinden op de 
pagina van elke groep.

http://www.antoniusschool-skovv.nl
http://www.antoniusschool-skovv.nl
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inspraak

De ouders worden vertegenwoordigd door de:

Ouderraad  (OR)

De OR zet zich in voor zaken als:
• het organiseren en evalueren van verschillende 
  activiteiten binnen en buiten school van ouders en 
  kinderen 
• ouderparticipatie: bevorderen van de betrokkenheid  
  van ouders bij de school 
• veiligheid op en rondom de school 
• het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders/
  verzorgers 

In de OR zitten minimaal vijf ouders, ieder
met een eigen taak. Bij de vergaderingen van 
de ouderraad is ook altijd een teamlid aanwezig.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij 
wet ingesteld orgaan en houdt zich bezig met 
beleidsmatige zaken van de school, zoals:
• veiligheid (ARBO) 
• financiën 
• personele zaken 
• huisvesting 

U kunt een medezeggenschapsraad vergelijken 
met een ondernemingsraad uit het bedrijfs-
leven. In de medezeggenschapsraad zitten twee 
gekozen ouders en twee teamleden. 
In principe nemen zij zitting voor drie jaar en 
kunnen eenmaal herkozen worden. De MR 
vergadert zo’n 6 keer per jaar met de school-
leider. Jaarlijks maakt de MR een jaarverslag van 
haar werkzaamheden.
De medezeggenschapsraad heeft over een aantal 
zaken adviesrecht (de MR mag haar mening geven 
over een onderwerp) maar kent ook instemmings-
recht (dan beslist de MR mee). Deze bevoegdheden 
zijn vastgelegd in een reglement.

 

De actuele samenstelling van de OR en de MR vindt u 
op de achterkant van de kalender.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Iedere school binnen het schoolbestuur heeft een MR. 
Vanuit al deze verschillende MR’s is er een gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samen-
gesteld. Zij bespreken ‘bovenschoolse zaken’, onder-
werpen die voor alle scholen van belang zijn. U kunt 
denken aan personeelszaken of beleidsstukken vanuit 
het bestuur. Natuurlijk nemen zij de standpunten mee 
die in de eigen MR aan de orde zijn geweest.

regelingen

contact/vertrouwenspersoon

Binnen het bestuur is er een afspraak dat iedere
school een contact/vertrouwenspersoon heeft. Bij 
dit teamlid kunnen ouders en kinderen terecht in 
geval van machtsmisbruik. Deze persoon neemt de 
klacht op en zorgt er vervolgens voor dat die op de 
goede manier wordt behandeld. Bij machtsmisbruik 
kunt u denken aan seksuele intimidatie, of aan een 
onjuiste benadering van uw kind. Het gaat in eerste 
instantie alleen om zaken die zich op school afspelen.
Op de achterkant van de kalender vindt u de naam 
van de contact/vertrouwenspersoon.
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klachtenregeling

Wij vinden het heel belangrijk om in open dialoog 
met de ouders te blijven, ook in het geval van een 
meningsverschil. Als u als ouders een klacht heeft, 
bespreekt u die dan eerst met direct betrokkene. 
Want de meeste klachten over de dagelijkse gang 
van zaken in de school kunnen vaak in goed overleg 
worden opgelost. Als dit niet voldoende oplevert, 
kunt u met de klacht terecht bij de intern begeleider 
of de directie. Als deze afhandeling niet tot 
tevredenheid leidt, kunt u een beroep doen op de 
klachtenregeling. Daar staat in hoe de school met 
klachten omgaat en geeft u inzicht hoe u het beste 
kunt handelen bij een klacht. Ook staat de samen-
stelling van de klachtencommissie erin. De klachten-
regeling ligt op school ter inzage in het schoolplan. 

ouderbijdrage

Een school mag een ouderbijdrage vragen voor extra 
activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone 
onderwijs behoren, zoals de sinterklaas- en kerst-
vieringen, het schoolfeest, het schoolreisje, enzovoort. 
De ouderbijdrage is vrijwillig. 
Als een ouder er voor kiest om de ouderbijdrage niet 
of voor een deel te betalen, kan de school besluiten 
om een leerling niet te laten deelnemen aan de 
activiteiten waarvoor niet is betaald. Voor ouders 
die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, bestaat 
een regeling. De ouderraad stelt de hoogte van de 
ouderbijdrage jaarlijks vast nadat ouders tijdens de 
jaarvergadering hiermee hebben ingestemd. 

sponsoring

Onze school kiest ervoor om zich te houden aan het 
convenant sponsoring dat op 13 februari 1997 is 
gesloten tussen de overheid, besturenorganisaties, 
ouderorganisaties en andere instanties. 
Uitgangspunt daarbij is dat sponsoring op geen 
enkele manier de inhoud van het onderwijs mag 
beïnvloeden, noch de school in een afhankelijke 

positie mag plaatsen. Het convenant ligt ter inzage op 
school. De actuele gegevens over sponsoring vindt u 
op de jaarlijkse kalender. 

 
overblijven

tussenschoolse opvang (TSO)

De Antoniusschool biedt al een groot aantal jaren de 
mogelijkheid om kinderen tussen de middag te laten 
overblijven. De school staat midden in het dorp en de 
kinderen komen uit heel Barneveld en van daarbuiten. 
Daarom maken veel kinderen gebruik van de TSO. 
Een groep van geschoolde ouders, onder begeleiding 
van een TSO-coördinator verzorgt het overblijven. 
U meldt uw kind aan het begin van (of gedurende) het 
schooljaar aan. Op het aanmeldformulier geeft u aan 
of uw kind op (een) vaste dag(en) dan wel incidenteel 
overblijft. Het formulier staat op de website.
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buitenschoolse opvang (BSO)

De Antoniusschool heeft voor de buitenschoolse 
opvang een convenant gesloten met de professionele 
organisatie De Blokkentoren. Na schooltijd vangen zij 
de kinderen tot 18.00 uur op. De kinderen gaan er 
onder begeleiding naar toe en de ouders kunnen hen 
daar weer ophalen. 
Voor informatie en aanmelding: www.blokkentoren.nl

verlof

Voor een bezoek aan een arts onder schooltijd 
volstaat een door u ondertekend briefje aan de 
leerkracht. U kunt ook tussen 08.00 en 08.30 naar 
school bellen of via de website aangeven wanneer 
uw kind afwezig is.

Maar er kunnen omstandigheden zijn, waarvoor u 
(voor één of meerdere dagen buiten de vakanties om) 
extra verlof wilt aanvragen.
De wet op de Leerplicht kent een aantal redenen 
waarvoor verlof toegekend mag worden, zoals ziekte, 
bruiloften, jubilea en dergelijke. 

  
 Extra vakantieverlof mag alleen worden 
 toegekend als 
 • dit te maken heeft met de specifieke 
    aard van uw beroep en dan met een 
    werkgeversverklaring  
 • er een andere ‘gewichtige 
    omstandigheid’ is

Wilt u van een van deze twee opties gebruik maken, 
dan moet u hiervoor een formulier invullen. Dit is te 
downloaden van de website of u vraagt dat aan de 
leerkracht. 
De aanvraag moet u minimaal 4 weken vóór de 
verlofdatum indienen bij de directie. 
De aanvragen worden zorgvuldig behandeld en het 
verlof wordt alleen door de directeur of de 

leerplichtambtenaar van de gemeente verleend. 
Als u zonder toestemming van de directie uw 
kind(eren) van school laat verzuimen, zijn wij 
verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar 
van de gemeente Barneveld.

regeling schorsing-verwijdering SKOVV

Gelukkig hebben wij de ervaring dat kinderen, 
ouders en personeel in goede harmonie samenwerken. 
Maar er zijn andere situaties denkbaar. Het schorsen of 
verwijderen van kinderen zien we als allerlaatste 
middel om de veiligheid van de kinderen en het 
personeel op school te waarborgen. Het bestuur van 
de SKOVV heeft in haar beleidsplan ‘Beleid toelating 
en verwijdering leerlingen’ een procedure vastgesteld 
voor al haar scholen. Die ligt ter inzage op school. 

Bij ernstige gedragsproblemen die de veiligheid van 
andere kinderen of teamleden in gevaar brengen, kan 
de schoolleiding overwegen een time-out te nemen 
(een kind wordt voor de rest van de dag naar huis 
gestuurd) of een kind tijdelijk te schorsen. Daar gaat 
altijd een schriftelijke waarschuwing aan vooraf die de 
ouders na een gesprek wordt overhandigd. 
Mocht daarna besloten worden tot een schorsing, dan 
wordt dit de ouders schriftelijk kenbaar gemaakt. 
Het schoolbestuur krijgt een afschrift van dit besluit. 

In het uiterste geval kan besloten worden tot 
verwijdering van het kind van school. Voordat hiertoe 
besloten wordt, vindt er een gesprek plaats tussen een 
afvaardiging van het schoolbestuur, de betrokken 
leerkracht en de schoolleiding. Bij het voornemen een 
kind van school te verwijderen, heeft de school een 
inspanningsverplichting om in een periode van acht 
weken een andere school te zoeken. Als dat na acht 
weken niet is gelukt, kan alsnog tot definitieve 
verwijdering worden overgegaan.

http://www.blokkentoren.nl


De actuele informatie staat op de kalender die aan het 
begin van het schooljaar verschijnt.

afscheid groep 8

De kinderen van groep 8 nemen op het einde van het 
schooljaar op eigen wijze afscheid van hun school. 
Zij voeren (samen met groep 7) voor alle kinderen 
overdag, en voor hun eigen ouders ’s avonds, een 
afscheidsmusical op. En op hun laatste schooldag 
‘gooien’ we ze ludiek de school uit.

extra vrije dagen

Leerlingen van groep 1 t/m 4 maken jaarlijks minder 
schooluren dan de andere groepen.  
Omdat we de schooltijden grotendeels gelijk willen 
houden (behalve de vrije donderdagmiddag), maken 
zij teveel uren. Daardoor hebben zij een aantal extra 
vrije dagen. De leerkracht(en) hebben dan vrij (BAPO 
of compensatieverlof) of nemen van een collega de     
      groep over zodat zij dan andere werkzaamheden 
            kunnen doen.
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fietsen

Fietsen op de speelplaats is erg gevaarlijk! Spelende 
kinderen letten beslist niet op eventuele fietsers. Dus: 
vanaf het hek lopend met de fiets naar het fietsenrek. 

gevonden voorwerpen

Alle voorwerpen die op school worden gevonden, 
verzamelen we in een bak bij de hal. Spullen die niet 
worden opgehaald, stallen we eens per maand uit en 
we doen ze daarna weg.

gym

Groep 1 - 2 heeft elke dag bewegingsonderwijs (bin-
nen of buiten). Ze hebben een gymtas voor kleding en 
gymschoenen aan hun eigen kapstok hangen. Voor de 
gymlessen van groep 3 t/m 8 gaan we naar de Velu-
wehal. Tijdens de gymlessen is gymkleding verplicht, 
dat wil zeggen een shirt en gymbroekje of turnpakje 
en gymschoenen (géén turnschoenen). Wilt u deze 
kleding merken en meegeven in een tas van textiel? 
Elke vrijdag gaat de gymtas mee naar huis, zodat u 
de kleding kunt wassen.

kamp

Aan het einde van het schooljaar gaan de groepen  
7 en 8 vier dagen op kamp. Het streven is om een of 
twee vaste locaties te gebruiken. In ieder geval gaan 
we naar een plek waar de kinderen gezellige, sportieve 
en spannende dagen kunnen beleven. 

lesuitval

Om lesuitval te voorkomen of tot een minimum 
te beperken, maken we gebruik van het protocol 
voor ziekte en vervanging, dat door team en MR is 
goedgekeurd. Als eerste zoeken we naar een beschik-
bare invaller, bij voorkeur de duopartner. Als dit niet 
lukt, zorgt de school de eerste schooldag voor een 
interne oplossing. Vinden we voor de volgende dag nog 

geen invaller, dan kan dit betekenen dat een groep
deze dag vrij krijgt. Als de afwezigheid langer duurt, 
kunnen mogelijk meerdere groepen per toerbeurt een 
dag vrij hebben zodat deze leerkracht de groep van de 
zieke collega over kan nemen. De kinderen die u thuis 
niet kunt opvangen, plaatsen we dan in de andere 
groepen. Bij een interne oplossing kijken we of een 
parttimer meer kan werken of een leerkracht die vrij 
is toch kan werken. In principe worden de IB-er en de 
directeur niet ingezet voor vervanging.

luizencontrole

Op dinsdagochtend na iedere vakantie controleren we 
de kinderen op aanwezigheid van luizen. Een vaste 
werkgroep van ouders verzorgt dit. 

internet 

Wij vinden het belangrijk om niet allerlei mogelijk-
heden van internetgebruik door kinderen af te scher-
men. Juist door kinderen te leren wat wel en niet kan/
mag en hen daarop te controleren, zorgen we voor 
veilig internetgebruik in school/daarbuiten.

milieuzorg

Om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van 
het milieu staat in iedere stamgroep een papierkrat en 
een afvalbak. Daarnaast kunt u inleveren:

Papier: in de papiercontainer. 
Lege printercartridges: afgeven aan een van de 
leerkrachten of in de doos in het stookhok.
Batterijen: in de doos in de hal van de school. 
Wecycle: kleine elektrische apparaten in de groene 
kratten in het stookhok. Van de opbrengst van deze 
inzamelingen kopen we veelal buitenspelmateriaal.
Oude kleding: een aantal keren per jaar organiseert 
de OR een inzameling via de organisatie ReShare. 
De opbrengst gaat naar de OR.
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mobiele telefoons

Als uw kind alleen naar school komt en u wilt dat zij 
bereikbaar is of onderweg kan bellen, is een mobiele 
telefoon handig. Tijdens schooltijden moet de telefoon 
uit staan, uw kind is immers bereikbaar via school. 
Fotograferen en geluidsopnamen maken met mobiele 
telefoons is op school niet toegestaan.

pleinwacht

Tijdens elke pauze, zowel in de ochtend als tussen 
de middag vanaf 13.00 uur, lopen twee leerkrachten 
buiten om toezicht te houden op het spel van de 
kinderen. In de middagpauze is uw kind, als het niet 
overblijft, vanaf 13.00 uur weer welkom op het plein. 
Tot die tijd is het plein bestemd voor de overblijvers, 
er zijn dan overblijfkrachten op het plein.

schoolreis

Een keer per jaar gaan de groepen 1 t/m 6 op 
schoolreis. We proberen een bestemming te vinden 
om met elkaar lekker te ontspannen, maar het kan 
voor een deel ook educatief zijn. Uw kind krijgt voor 
die grote dag een uitnodiging en wat afspraken mee. 

school t-shirt

Als uw kind op de Antoniusschool komt, krijgt het een 
eigen school t-shirt (onderdeel van het informatiepak-
ket) dat bij verschillende activiteiten en festiviteiten 
gedragen wordt. Tijdens de schoolloopbaan van uw 
kind zijn er meerdere momenten waarop u een groter 
shirt kunt kopen. Verkoop verloopt via de OR.

schooltijden

Met nadruk vragen we u te zorgen dat uw kind op tijd 
op school is: om 08.30 uur en 13.15 uur beginnen 
de lessen. Tien minuten ervoor gaat de deur open en 
kunnen kinderen en ouders binnenkomen. Het is erg 
storend als kinderen te laat hun groep ingaan!
  

groep 1 - 4:

  maandag/dinsdag 08.30-12.00 en 13.15-15.15
  woensdag  08.30-12.30
  donderdag  08.30-12.00
  vrijdag  08.30-12.00 en 13.15-15.15

  groep 5 - 8: 

  maandag/dinsdag 08.30-12.00 en 13.15-15.15
  woensdag  08.30-12.30
  donderdag/vrijdag 08.30-12.00 en 13.15-15.15

schrijven/pengebruik

Om een goed handschrift te bevorderen, hebben we 
afspraken over het pengebruik:
groep 1 - 2    Triple (driekantige) potlood 
groep 3    Triple potlood, daarna rollerpen
groep 4    rollerpen, daarna vulpen
t/m groep 8    vulpen

Uiteraard kunnen we in bijzondere situaties van het 
bovenstaande afwijken. De rollerpen en de vulpen wor-
den in principe éénmaal door de school ter beschikking 
gesteld voor elk kind. Als de (vul)pen door onzorgvul-
dig gebruik stukgaat of kwijtraakt, moeten ouders voor 
een nieuwe pen betalen. 

studiedagen 

Elk jaar heeft het team een aantal studiedagen (team-
nascholing, conferenties, andere schoolse zaken). 
Op de studiedagen zijn alle kinderen vrij. 

trakteren

Jarig zijn is en blijft voor ieder kind een feest en 
daarom vieren we dit ook uitgebreid in de stam- 
groepen en in de weekopening. In groep 1 - 2 kunt u 
gerust bij de verjaardagviering van uw kind komen.
Bij een verjaardag hoort natuurlijk ook een traktatie. 
Wilt u die gezond en niet te groot maken?
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tussendoortje

Rond 10.00 uur of na de pauze maken we even tijd 
voor een tussendoortje. De afspraak is dat de kinderen 
geen snoep en/of limonade meenemen. Ook vinden 
wij het prettig als de kinderen hun melk of sap in een 
beker meebrengen en brood in een trommel. Dit om 
de hoeveelheid afval zo klein mogelijk te houden. Wilt 
u (vooral de jongere kinderen) niet te veel meegeven? 

verkeer voor de school

Om de situatie zo veilig mogelijk te houden voor de 
kinderen verzoeken wij u vriendelijk om zo min 
mogelijk met de auto te komen. Voor ouders die met 
de auto naar school moeten komen, geldt een 
afspraak met de gemeente. Via school kunt u een 
kaart te krijgen. Met deze kaart mogen ouders van de 
Antoniusschool in schoolweken op de volgende tijden 
gratis parkeren op het Torenplein. Op andere tijden 
zal er bekeurd worden. 

 
  maandag t/m vrijdag behalve woensdag:
  11.50 - 12.10 uur 13.05 - 13.25 uur 15.05 - 15.25 uur
  woensdag:
  12.20 - 12.40 uur
  Parkeren tot 09.00 uur is altijd al gratis!

Er is een werkgroep van ouders actief om de verkeers-
veiligheid in en rond school te bevorderen.

weekopening en -sluiting

We houden regelmatig weeksluitingen en in ieder 
geval sluiten we projecten gezamenlijk af. 
Er wordt toneel gespeeld, gedanst, muziek gemaakt, 
enzovoort. De kinderen van groep 7 en 8 verzorgen 
de presentatie van de viering. Als u het leuk vindt om 
te komen kijken, bent u van harte welkom. De week-
sluitingen zijn op vrijdagmiddag en starten om 14.30 
uur. De data staan op de kalender.

verlof aanvragen

Informatie hierover vindt u op blz. 28 van deze gids.

verzekering

De SKOVV heeft een ongevallen- en een aansprake-
lijkheidsverzekering afgesloten. Als verzekerden wor-
den beschouwd de leerlingen, het personeel, de stagi-
aires en de ouders die meehelpen bij een activiteit. 
Als u met de auto kinderen naar een onderwijsactiviteit 
buiten de school vervoert, moet u wel een inzittenden-
verzekering hebben.

ziekmelding

Als uw kind ziek is, of om
een dringende reden niet 
aanwezig kan zijn, moet 
u tussen 8.00 en 8.30 uur
de school bellen. U kunt 
ook gebruik maken van 
het ziekmeldformulier op
de website. Wij kunnen 
dit dan bijtijds doorgeven
aan de leerkracht en 
hoeven ons geen zorgen 
te maken als uw kind niet
op school aangekomen is. Mocht uw kind niet aanwezig 
zijn en er is geen afmelding geweest, dan nemen wij 
voor 10.00 uur contact met u op om te verifiëren waar 
uw kind is. Hoe u verlof (ook voor doktersbezoek) 
vraagt, leest u op blz. 28 van deze gids of op de 
website. 

zwemmen

Groep 4 en 5 gaan wekelijks schoolzwemmen in de 
periode september t/m maart. De kinderen gaan 
lopend naar het zwembad onder leiding van de 
leerkracht. Wilt u uw kind makkelijke kleding 
aantrekken? Er gaat altijd een extra volwassene mee 
die helpt bij het aankleden.
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