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Inleiding.
Voor u ligt het nieuwe informatieboek 2017-2018.
Het boek bevat allerlei informatie die u dit jaar van pas kan komen. Geef het boek thuis
daarom een duidelijk herkenbare plaats.
Naast dit informatieboek, dat jaarlijks aangepast wordt, is er een schoolgids verschenen.
Deze gids gaat meer over de inhoud en opzet van ons onderwijs. Iedere ouder van een
nieuwe leerling krijgt zo’n schoolgids uitgereikt. Nieuwe exemplaren zijn te krijgen bij de
directie van de school en te vinden op de website.
Met het informatieboek en de schoolgids willen wij u volledig informeren over de school.
Misschien is dit informatieboek de eerste kennismaking met onze school, misschien kent u
de Nutsschool reeds uit verhalen van andere ouders.
In oktober 2017 gaan ongeveer 200 leerlingen naar de Nutsschool Lankforst. Ze zijn
verdeeld over 9 groepen, waarvan 2 kleutergroepen.
Wij, leerkrachten van de Nutsschool Lankforst, hopen er dit jaar samen met de leerlingen,
ouders, ouderraad, medezeggenschapsraad en alle commissies weer een goed en plezierig
jaar van te maken.
Heeft u nog vragen over de school, dan kunt u altijd bij ons terecht.
Wij wensen u allen een heel gezellig en succesvol schooljaar toe.
Namens het team,
Ricky van der Horst
directeur Nutsschool Lankforst
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WAT VOOR SCHOOL IS DE NUTSSCHOOL?

Coördinatoren:
ICT: Robert Sengers

De Nutsschool Lankforst is een openbare
basisschool voor leerlingen van 4 tot 12
jaar in de wijk Lankforst in Dukenburg.
Een school waar leerlingen welkom zijn,
ongeacht levensovertuiging, cultuur of
welke achtergrond ook.

Groepen en leerkrachten
Groep 1-2A
Inge van Tienen en Lies van de Zilver
Groep 1-2B
Fabiënne Balout en Lies van de Zilver
Groep 3
Gaby Janssen en Suzanne van Os
Groep 4
Nicole Kroon en Monica Rademaker
Groep 5
Charlotte Dikschei en Linda van den Berg
Groep 6
Nanine Strik en Marloes Kuster
Groep 7A
Eline van Ooij en Linda van den Berg
Groep 7B
Eddy Oudshoorn en Robert Sengers
Groep 8
Fran Doorman en Monica Rademaker

HET SCHOOLBESTUUR
Sinds 1 januari 2007 valt de Nutsschool
Lankforst onder de Stichting Conexus, een
bevoegd gezag over 29 scholen in
Heumen en Nijmegen.
Het adres is :
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
Telefoon; 024 – 3733960
www.conexus.nu
ADRES EN TELEFOONNUMMER VAN
DE SCHOOL.
Lankforst 23-48
6538 GN Nijmegen
tel.: 024 – 3442760
e-mail : directie@nutsschool.nu
website: www.nutsschool.net

Overige taken:
Vakleerkracht handvaardigheid:
Anne Marie Bökkerink
Schakelklas/Maatwerk gr. 1-4:
Angelique van Gestel en Monica
Rademaker
Intern begeleider: Gemma de Haan

Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051
(gratis)

DE PERSONEELSLEDEN

Conciërge: Sherin Ramsis
Administratie: Yvonne Kersten
Vrijwilligers: Cees Helmer (onderhoud) en
Marianne Elemans (ICT ondersteuning
gr.3-4)

Directie:
Ricky van der Horst - van Ginkel
(directrice)
Woeziksestraat 454
6604 CG Wijchen
0623482301
Robert Sengers (adjunct-directeur)
Fazantlaan 19
6641 XT Beuningen
06-41917855
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BELLEN ONDER SCHOOLTIJD.
Mogen wij u vriendelijk verzoeken onder
schooltijd niet te bellen naar de leerkrachten? Als er tijdens de schooluren wordt
gebeld is een leerkracht genoodzaakt om
de les hiervoor te onderbreken.
Een dergelijke storing dient in het belang
van de kinderen te worden vermeden.
Bel alleen onder schooltijd in uitzonderlijke
gevallen. Uiteraard is het bellen voor en
na schooltijd naar leerkrachten geen probleem.
CONTACT MET DE LERAREN
Drie keer per jaar krijgen de ouders of
verzorgers een uitnodiging om persoonlijk
over hun kinderen te komen praten.
Heeft u zelf vragen of problemen dan kunt
u altijd na schooltijd terecht bij de betreffende leerkracht. Wilt u liever niet om 8.30
uur of 13.00 uur iets met de leerkracht
bespreken? De lessen beginnen dan.
U kunt een afspraak maken. Indien een
leerkracht een gesprek met een ouder
nodig vindt, zal deze zeker ook initiatief
nemen tot een gesprek.
ZIEKMELDING
Mocht uw kind niet op school kunnen komen wilt u dit zo spoedig mogelijk (telefonisch of via digiduif) melden (bij voorkeur
tussen 8.15 uur en 8.30 uur).
De leerkracht in de klas hoeft zich dan niet
ongerust te maken over uw kind.
DE LEERPLICHT
Als uw kind vier jaar is mag het naar de
basisschool. Een verplichting is dit niet. In
bijna alle gevallen gaan de kinderen vanaf
hun vierde jaar naar school. Als u merkt
dat uw zoon of dochter van vier nog niet
helemaal toe is aan de hele week naar
school gaan, dan kunt u het kind af en toe
thuis houden. Doe dit echter alleen in
overleg met de betrokken leerkracht.
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig.
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Aan ouders wordt gevraagd een vrijwillige
ouderbijdrage te betalen.
Het is mogelijk om deze in termijnen te
voldoen. De ouderbijdrage wordt in overleg met de ouderraad besteed aan allerlei
zaken zoals:

Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, excursies en evt. andere activiteiten op
school. Het schoolreisje dient apart
betaald te worden.
Als er iets niet duidelijk is, kunt u altijd
vragen stellen aan de voorzitter van de
ouderraad of de directeur van de school.
De ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 18,-- per kind.
In de maand oktober ontvangt u een brief
om de ouderbijdrage te betalen. Het
gironummer van de ouderraad is:
NL33INGB0002555570
Oudervereniging Nutsschool Lankforst
Lankforst 27-28; 6538 HB NIJMEGEN
SCHOOLREISJES
De groepen 1 t/m 7 gaan dit jaar op
schoolreis. In de commissies zullen de
data en de bestemmingen nog worden
bepaald.
De schoolreisjes moeten dit jaar apart
betaald worden. Mocht u niet betalen kan
uw kind ook niet mee.
De bijdrage van het schoolreisje bedraagt
€23,-. Dit bedrag is voor alle groepen (1
t/m 7 gelijk).
STICHTING LEERGELD
Kinderen willen graag sporten of naar
muziekles. Soms is het voor ouders niet
haalbaar om geld daarvoor vrij te maken.
Zelfs de kosten van de ouderbijdrage zijn
soms niet op te brengen. Er is in Nijmegen
een stichting die samen met de ouders
bekijkt of er mogelijkheden zijn voor
vergoeding in aanmerking te komen.
Stichting Leergeld richt zich op ouders en
verzorgers van kinderen ven 4 t/m 18 jaar.
Het is bedoeld voor ouders die een laag
inkomen hebben, binnen de gemeente
Nijmegen wonen en die hun kosten niet of
slechts gedeeltelijk vergoed krijgen via
bijzondere bijstand. De stichting bemiddelt
tussen de aanvrager en de
hulpverlenende instanties. Bij de
ouderraad kunt u een rekening vragen die
u dan in kunt dienen bij Stichting Leergeld.
Ook geeft de stichting zelf hulp.
U kunt bellen naar 024-3237644 voor
informatie op maandag, woensdag en
vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.
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SCHOLIERENONGEVALLENVERZEKERING
Alle bij de Nutsschool ingeschreven leerlingen zijn tegen ongevallen op school
verzekerd. (scholierenongevallenverzekering). Ingeval leerlingen elkaar schade
toebrengen, ondanks toezichthoudende
leraren, kunnen er zich gevallen voordoen,
dat de leerkrachten niet aansprakelijk
worden gesteld.
Op grond daarvan raden wij ouders en
verzorgers aan een W.A.-verzekering af te
sluiten.
De kinderen zijn voor de volgende bedragen verzekerd:
- € 1.000,-- in geval van overlijden;
- € 25.000,-- in geval van blijvende
invaliditeit;
- € 1.000,-- per geval als maximum
vergoeding voor de kosten van
geneeskundige behandeling enz. voor
zover niet elders verzekerd;
- € 250,-- per element voor
tandheelkundige behandeling.
- € 35,-- per dag voor gezinsverzorging of
bijles na ziekenhuisopname ten gevolge
van een ongeval (maximaal 50 dagen).
DE SCHOOLTIJDEN
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00
uur tot 15.00 uur.
- woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
- de groepen 1-2 zijn op vrijdagmiddag vrij.
De deuren gaan om 08.20 uur en 12.50
uur open.
VRIJE DAGEN VOOR DE LEERLINGEN
De volgende dagen zijn de leerlingen vrij
in verband met studiedagen voor het
team:
Vrijdag 22 september
maandag 23 oktober
donderdag 1 maart
dinsdag 3 april
vrijdag 15 juni
HET VAKANTIEROOSTER
Het vakantierooster voor het schooljaar
2017-2018 ziet er als volgt uit:
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
Carnaval 12 t/m 16 februari

Pasen maandag 2 april
Meivakantie 27 april t/m 11 mei
Pinksteren maandag 21 mei
Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus
Met dit vakantierooster en de hierboven
vermelde studiedagen voor het team
voldoen wij aan de wettelijke norm van
lesuren voor alle groepen.
VRIJ VRAGEN BUITEN DE VAKANTIES/
SCHOOLVERZUIM
Soms vragen ouders een dagje vrij in verband met bijvoorbeeld een trouwpartij of
een begrafenis. In zo’n geval neemt u
contact op met de leerkracht waarbij uw
kind in de klas zit of met de directeur.
Er is wettelijk vastgesteld, dat er voor dit
soort gelegenheden meestal 1 en
maximaal 2 dagen (als het ver weg is)
verlof gegeven kan worden.
A. Vakantieverlof
Indien u buiten de schoolvakanties op
vakantie moet gaan met uw kind, kunt u dit
overleggen met de directeur.
In bepaalde gevallen kan hij vrijstelling van
lessen geven.
Echter de directeur mag geen
vakantieverlof verlenen in de eerste
twee lesweken en de laatste lesweek
van het schooljaar.
Vakantieverlof wordt nooit verleend voor
bijvoorbeeld:
- ouders die eerder naar hun thuisland
willen;
- ouders die eerder in hun vakantiehuisje
terecht kunnen;
- ouders die door te laat boeken al eerder
moeten vliegen;
- ouders die problemen aan de grens
willen voorkomen;
- ouders die er een weekje tussenuit willen
omdat het zo rustig of goedkoop is;
- ouders die van iemand een week,
midweek of weekend aangeboden krijgen.
U dient het verlof schriftelijk aan te vragen
bij de directeur van de school. Hiervoor
dient u gebruik te maken van het
aanvraagformulier tijdelijke vrijstelling, dat
op school verkrijgbaar is.
Deze formulieren liggen op een schap in
de Bieb op School.
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B. Verlof in geval van
gewichtige omstandigheden.
Tot en met 10 schooldagen per schooljaar
dient u dit duidelijk aan de directeur van
de school te vragen.
Bij meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient u dit minimaal 4 weken tevoren
schriftelijk aan te vragen bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Nijmegen.
Hiervoor dient u gebruik te maken van het
vakantie- en verlofformulier dat op school
aanwezig is.
Meer informatie kunt u krijgen op:
Bureau Leerplicht
Mariënburg 30,
6511 PS Nijmegen
Tel. 14024
Op dit nummer wordt u doorverwezen naar
bureau leerplicht.
Als een kind zonder geldige reden niet
naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dan is de school verplicht om maatregelen te nemen: het is
tenslotte in het belang van uw kind dat het
aan het onderwijs deelneemt.
RAPPORTEN EN
OUDERGESPREKKEN
Na een aantal weken in het nieuwe
schooljaar wordt er een startgesprek
gehouden. Dit jaar zal dat zijn op dinsdag
3 oktober.
Tweemaal per jaar krijgen alle leerlingen
een rapport mee naar huis. Dan volgen in
de week daaropvolgend gesprekken met
de ouders over hun kind.
Dit schooljaar zal dat zijn op de volgende
dagen:
Maandag 19 februari eerste rapport;
15 juni tweede rapport.
Aansluitend op deze data zijn de
Oudergesprekken, namelijk op:
22 februari en 19 juni.
Bij de oudergesprek kunt u vooraf enkele
werkboeken van uw kind inzien. Deze
liggen dan buiten de klas klaar.
INFORMATIEBLAD “NUTSBUL”
Om de week verschijnt de Nutsbul. Dit is
het informatieblaadje van de school. Alle
wekelijkse, actuele informatie kunt u hierin
vinden. Ook mededelingen vanuit de MR
en de OR leest u in de Nutsbul. Daarnaast
proberen we alle informatie over leuke

activiteiten in de regio te delen met u. De
Nutsbul hangt in de school en wordt
digitaal verstuurd.
De Nutsbul is ook te downloaden vanaf de
website van school.
Wij gebruiken het programma Digiduif om
ouders (ook) digitaal te bereiken. Aan alle
ouders is gevraagd om zich aan te melden
en de per kind verstrekte activatiecode in
te voeren.
Middels Digiduif willen wij dit schooljaar
onze berichten (Nutsbul en evt. andere
brieven) digitaal versturen. Ouders krijgen
dan per email bericht. Ook is er een
speciale app beschikbaar, youConnect.
Deze is te downloaden in de App store of
via Google Play.
Ouders hebben ook inzicht in de meest
actuele jaarkalender van school.
Ook kunnen ouders zich ook intekenen
voor de oudergesprekken en zich opgeven
voor bijvoorbeeld excursies, hulp in de
klas, sportdagen etc.
GYMNASTIEK
Met de kleuters gymmen wij in de
speelzaal op school. Hiervoor is het fijn als
uw kleuter gymschoenen op school heeft.
Deze kunnen op school blijven.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen
in de gymzaal in de Malvert. Vanwege de
loopafstand gaan zij hier 1x per week naar
toe. Zij kunnen zich omkleden in (aparte)
kleedkamers. Wij vragen om goede
gymkleding, korte broek en een t-shirt,
zodat de kinderen vrij kunnen bewegen,
graag voorzien van een naam i.v.m.
kwijtraken.
Groep 3 gymt het eerste gedeelte van het
jaar nog op school.
Het is verplicht om gymschoenen aan te
trekken. In de sportzaal mogen alleen
schoenen die geschikt zijn om in een zaal
te sporten gedragen worden, waarmee
buiten niet gelopen is.
De volgende groepen hebben op de volgende dagen gymles:
GYMZAAL MALVERT:
Maandag:
09.45-10.45 Groep 5 Charlotte
10.45-11.45 Groep 4 Nicole
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Woensdag:
09.45-11.00
11.15-12.30
Vrijdag:
13.45-15.00

Groep 6 Nanine
Groep 8 Fran
Groepen 7 Eddy en Eline

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Er zijn verschillende mogelijkheden voor
opvang voor en na schooltijd. In ons
gebouw op school zit in BSO Abeltje.
Abeltje is geopend na school uur tot 19.00
uur. U kunt een afspraak maken.
tel. 024-3660354.
Ook KION biedt BSO mogelijkheden aan.
Wij zijn gekoppeld aan BSO De
Zevensprong in de Weezenhof, 6536 CT
Nijmegen tel.024 345 3848
OGO THEMA’S
Thema 1
‘Zo doen we dat’
28-8/13-10 afsluiting 13-10
- Afspraken
- Groepsprocessen
- Coöperatieve werkvormen
- Pest-week
- Spelletjes op schoolplein
Apart: kinderboekenweek over griezelen.
Dit jaar specifieke aandacht voor lezen,
schrijven, boeken, bibliotheek
Thema 2
Daar zit muziek in
23-10/21-12 , afsluiting 21-12
- Muziek en dans (Creatief, Cultuur,
Geschiedenis, Aardrijkskunde)
Thema 3
’t Kriebelt
3 19-2/20-4 , afsluiting in week 15
- Natuur, kriebelbeestjes (Natuur)
- Lentekriebels (SEO, Natuur)
Thema 4
Daar gaan we
14-5/30-6 afsluiting 29-6 en 3-7
afscheidsavond gr.8
- Afscheid nemen, naar volgende
groep (SEO)
- Beweging en voertuigen (Natuur en
techniek)
SCHAKELKLAS / MAATWERK
De Gemeente Nijmegen heeft geld
beschikbaar gesteld om de woordenschat
van kinderen te vergroten. De kinderen

van de ‘schakelklas’ bleven hiervoor
langer op school. Dat leverde veel op,
maar kostte ook veel energie.
Dit jaar doen we nog steeds mee met een
pilot om dit onder schooltijd te
organiseren. De schakelklas wordt
“Maatwerk” voor alle leerlingen van de
onderbouw .
De eigen leerkracht werkt met een groep
kinderen aan uitbreiding van de
woordenschat en taal.
De andere kinderen zijn ingedeeld naar
onderwijsbehoeften en krijgen les van juf
Monica of juf Angelique. Op deze manier
profiteren alle kinderen van de groepen 1
t/m 4 van deze extra middelen.
VERJAARDAGEN VAN DE KINDEREN
Wat is het niet prachtig als je kind jarig is.
Hij/zij staat dan in het middelpunt van de
belangstelling en mag op school trakteren.
En dan heb je vaak ook nog een feestje
met vriendjes en vriendinnen. Voor het
trakteren op school vragen wij speciale
aandacht.
Het trakteren op zoetigheid wordt gezien
als slecht voor de tanden. Hartige hapjes
zoals kaas en worst zijn vaak vet en zout
en kunnen snel bederven.
Zoetigheid en vette hapjes kunnen bovendien oorzaken zijn voor een te grote gewichtstoename van het kind.
Traktaties hoeven niet altijd eetbaar te
zijn. Knikkers, ballonnen zijn ook feestelijk.
Delen kinderen toch liever iets eetbaars uit
dan zijn fruit, kroepoek, rijstwafels en nog
veel meer feestelijke dingen mogelijk.
Mocht het toch iets zoets worden, een
klein snoepje is prima! En… trakteren
mag, het hoeft niet!
ETEN EN DRINKEN OP SCHOOL
Als team vinden we het belangrijk samen
met u te zorgen dat kinderen weten wat
gezonde voeding is en hoe we kunnen
voorkomen dat er overgewicht ontstaat.
Dit is wat wij als regels voor eten en
drinken hanteren:
*In de ochtend is er tijd voor een
tussendoortje, dit is geen ontbijt of lunch.
Wij verwachten dat kinderen thuis
ontbeten hebben.
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*Het mag een boterham zijn, of iets
vergelijkbaars.
*Het mag een stukje groente of fruit zijn.
*Het mag geen koek, cake of iets anders
(voorverpakt) lekkers zijn.
*Het mag een beker melk, yoghurt, sap of
iets dergelijks zijn. Wist u dat suiker in
drankjes één van de oorzaken van
overgewicht is?
*Het mag geen koolzuurhoudende drank
zijn.
*Het mag geen pakje of zakje drinken zijn.
Een hervulbaar flesje, wat mee naar huis
gaat, mag wel.
Wij hopen op deze manier bij te kunnen
dragen aan gezondere voeding en het
verkleinen van het afval. Dit zijn afspraken
die wij al eerder in het team en met de OR
maakten. Deze regels worden door alle
leerkrachten gehanteerd. We rekenen op
uw medewerking.
OVERBLIJVEN
Het is mogelijk uw kind tussen de middag
op school te laten overblijven. We willen
erop toezien dat de kinderen gezond eten.
Dat houdt in dat de kinderen alleen nog
brood en/of fruit mogen meenemen. Ook
kunnen ze nog soep/yoghurt/thee drinken.
Regelmatig krijgen de kinderen ook nog
groente/fruit aangeboden. Graag de naam
op het lunchpakketje. Drinken (thee of
melk) is op school aanwezig.
Voor de begeleiding zorgen enkele vaste,
gediplomeerde overblijfkrachten.
We werken met een strippenkaartsysteem.
Per 1 januari wordt het tarief verhoogd
van €1,25 naar €1,50 per keer.
5- strippenkaart € 6,25 / €7,50
16-strippen (ong. 1 maand) € 20,- / €24,30-strippen (gezinskaart) € 37,50 / €45,U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL38ABNA 0437827224
t.n.v. J. Hopman.
U koopt de strippenkaart altijd vooraf.
U kunt het geld voor de strippenkaart ook
in een envelop met naam erop afgeven op
school in de directiekamer, liefst op
dinsdagochtend.
Per keer wordt de kaart afgetekend. Om
verlies te voorkomen blijft de kaart op
school. U krijgt bericht als de kaart vol is.
Kinderen uit een gezin kunnen op 1 kaart.

Het is dan wel handig om meteen een gezinskaart te kopen. Kaarten die niet vol
zijn gaan mee naar het volgende schooljaar. Aan het eind van groep 8 krijgt u het
teveel betaalde geld terug.
De kinderen blijven over op het leerplein.
De kleuters hebben hier een gedeelte. De
kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben
een gesplitste pauze. Bij de deur hangt het
rooster.
Bij redelijk weer spelen de kinderen buiten
(onder toezicht). De leerlingen van groep 7
en 8 mogen dan op het veld voetballen.
Om het overblijven goed te laten verlopen
is er een “overblijfreglement Nutsschool
Lankforst”. Dit reglement ligt in de Bieb op
school ter inzage. Het bestuur heeft voor
de overblijfkrachten een W.A.- verzekering
afgesloten.
Heeft u nog vragen over het overblijven,
dan kunt u terecht bij Anne-Marie
Hopman, (tel.: 06-46293830).
GEVONDEN VOORWERPEN
Het is onbegrijpelijk dat er in de loop van
de jaren zo veel gevonden voorwerpen op
school achterblijven. Als uw kind iets kwijt
is, kunt u altijd even komen kijken.
In de hal van de kleuters in het hoofdgebouw staat een kast waarin gevonden
voorwerpen bewaard worden.
Gevonden fietssleutels worden door de
conciërge bewaard. Een paar keer per jaar
worden alle spullen uitgestald in het
handvaardigheidslokaal. Kinderen en
ouders kunnen dan nog eens kijken. In de
Nutsbul wordt dit ook aangekondigd.
SCHOOLKAMP/AFSCHEIDSAVOND
Groep 8 gaat jaarlijks op kamp naar Apeldoorn. Dit schooljaar van 25 t/m 28 juni
2018. De afscheidsavond voor de
leerlingen van groep 8 is op dinsdag 3 juli.
SPELLETJESMIDDAGEN VOOR DE
GROEPEN 1-2
Op deze middagen gaan we met behulp
van ouders gezelschapspelletjes doen.
De data worden later bekend gemaakt.
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SCHOOLGEZONDHEIDSZORG
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de
GGD Regio Nijmegen volgt alle 0 tot 19
jarigen in hun ontwikkeling. Daardoor is
het mogelijk gezondheidsrisico’s op te
sporen en gezondheidsproblemen vast te
stellen. Om gezondheidsproblemen te
voorkomen richt de GGD haar aandacht
niet alleen op de individuele leerling, maar
ook op groepen leerlingen.
Samenstelling schoolgezondheidsteam:
Schoolarts: Cindy Karsten
Sociaalverpleegkundige: Claartje Smits
Logopediste: Angela van Groningen
JGZ-team
Op de leeftijd van 5, 8 en 11 jaar worden
leerlingen gescreend op groei en
gewicht. Kinderen van 5 en 11 jaar krijgen
een ogentest. Ook wordt een vragenlijst
doorgelopen met ‘signaalpunten’.
Wanneer u als ouder bij de screening
aanwezig wilt zijn, kunt u dit aangeven via
het bedrijfsbureau van de GGD O243297111
Ook de school kan om een afspraak
vragen bij het jeugdgezondheidsteam.
Logopedie
De logopediste haalt de leerlingen van 5
jaar uit de klas en onderzoekt ze op
spraak- taalontwikkeling, stem, mondgewoonten en gehoor. De resultaten van het
onderzoek krijgt u thuis gestuurd. Het kan
zijn dat de logopediste u naar aanleiding
daarvan uitnodigt voor een gesprek op
school of voor een uitgebreider onderzoek
op de GGD.
Controles
Het kan noodzakelijk zijn dat uw kind nog
eens gecontroleerd wordt. We speken dan
met u af dat uw zoon of dochter hiervoor
op een later tijdstip uit de klas wordt gehaald. Op verzoek kunt u hierbij aanwezig
zijn.
Onderzoek op verzoek
Als u het prettig vindt dat de schoolarts,
verpleegkundige of logopediste tussendoor nog eens naar uw kind kijkt omdat u
vragen heeft over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind, dan kan dat. Soms zal
de arts, logopediste of leerkracht dat ook
zelf voorstellen. Wilt u een afspraak hier-

voor maken, dan kunt u contact opnemen
met de afdeling Jeugdgezondheidszorg
van de GGD Regio Nijmegen.
Voor bovenstaande onderzoeken krijgt u,
met uitzondering voor de controles, een
uitnodiging. We gaan van toestemming uit,
tenzij u zelf actie onderneemt en bezwaar
maakt tegen de onderzoeken.
SOT / Netwerkoverleg
Voor individuele leerlingen met problemen
is het SOT ( schoolondersteuningsteam)
of het Netwerkoverleg voorhanden. Hierbij
werken de school, Bureau Jeugdzorg,
maatschappelijk werk en de GGD samen
om problemen te voorkomen en leerlingen
te begeleiden en te verwijzen naar de
reguliere hulp. Wanneer uw kind tijdens
een bijeenkomst van het SOT wordt
besproken wordt u uitgenodigd aan het
gesprek deel te nemen. Samen met u
wordt bekeken op welke manier hulp kan
worden geboden.
Vragen:
Heeft u vragen ( groei, lichamelijke
ontwikkeling of zaken als pesten, welzijn
e.d.) dan kunt u contact opnemen met de
afdeling Jeugdgezondheidszorg:
GGD Regio Nijmegen
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
Tel: 024-329 71 11 (maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 14.00 uur)
INTERN CONTACT PERSOON
Als kinderen of ouders klachten hebben, is
natuurlijk de klassenleerkracht de eerst
aangewezen persoon om een gesprek met
het kind of de ouders te hebben. De
volgende stap is een gesprek met de
directie of een lid van het SMT.
Maar er zijn klachten waarbij het kind(of
ouders) niet bij deze mensen terecht kan.
Bijvoorbeeld als zij betrokken zijn bij de
aard van de klacht. Ook kan het zijn dat de
drempel naar één van beiden te groot is.
Dan kan het kind/de ouder beslissen om
bij één van de interne contactpersonen
aan te kloppen. In de schoolgids bij
hoofdstuk 6 is hier het een ander over
verteld.
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Op school zijn twee contactpersonen
aangesteld: Fran Doorman, leerkracht 8
en Eddy Oudshoorn leerkracht groep 7.
Met een van hen kan worden nagegaan
welke stap het beste kan worden gezet.
ONDERWIJS AAN ZIEKE LEERLINGEN
Wanneer een leerling ziek is moet dit
direct bij de school gemeld worden. Indien
de leerling langere tijd niet naar school
kan komen gaan we samen met de
ouders/verzorgers bekijken hoe we het
onderwijs, rekening houdend met de
ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen
we gebruik maken van de deskundigheid
van de consulent onderwijsondersteuning
zieke leerlingen. Voor leerlingen
opgenomen in een academisch ziekenhuis
zijn dat de consulenten van de educatieve
voorziening, voor alle andere leerlingen
betreft het de consulenten van de
onderwijsbegeleidingsdienst. Het
continueren van het onderwijs, aangepast
aan de problematiek, is belangrijk omdat
de zieke leerling dan bezig blijft met de
toekomst en leerachterstanden zoveel
mogelijk worden voorkomen.
INTERN BEGELEIDER
Gemma de Haan is de IB’er op school.
Zij onderhoudt ook de contacten met externe instanties.
LEERLINGENZORG / ZORGTEAM
Wij werken op onze school met een breed
onderwijsprogramma. Door middel van
toetsen, maar vooral door observaties,
volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen. Drie keer per jaar bespreekt de
leerkracht samen met de intern begeleider
alle kinderen.
Als blijkt dat de ontwikkeling van een kind
niet vlot verloopt, bekijken we welke hulp
dit kind nodig heeft. Dat kan van alles zijn.
Soms is een andere pen voor een kind
met schrijfproblemen al voldoende. In de
klas kan een beloningsysteem, ‘verlengde
instructie’ voor bijvoorbeeld rekenen of extra woordenschatonderwijs de beste oplossing zijn. De hulp kan ook buiten de
klas gegeven worden, bijvoorbeeld in de
vorm van extra lezen, rekeninstructie, motorische oefeningen, pre-teaching of Remedial Teaching.

Ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra begeleiding.
Voor een aantal kinderen is deze hulp niet
toereikend. We gaan dan nog een stapje
verder om het probleem en de oorzaak
ervan verder in kaart te brengen. Daar
wordt u nadrukkelijk bij betrokken. Samen
met u wordt bekeken op welke manier we
uw kind het beste kunnen helpen.
Daartoe bespreken we leerlingen in het
SchoolOndersteuningsTeam. Wanneer uw
kind daar besproken wordt, krijgt u een
uitnodiging om mee te denken over de
zorgen en mogelijke oplossingen.
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Elke woensdagochtend houdt de schoolmaatschappelijk werker spreekuur op
school. Geheel vrijblijvend kunt u dan met
een deskundige praten over opvoedingsvragen.
Solange de Maillie is vanuit het NIM bij
onze school betrokken.
U kunt haar bereiken via NIM: 0243232751 of mailen naar
s.demaillie@nim.nl
U kunt via Ricky of Gemma, een afspraak
met haar maken.
SCHOOL ALS VINDPLAATS
Om de hulpverlening in de wijk en op
school op elkaar af te stemmen is in 2016
het project ‘School als Vindplaats’ in het
leven geroepen. In dit project werkt de
Gemeente Nijmegen samen met De
Combinatie (Driestroom, Entrea, Pro
Persona, etc.).
Onze contactpersoon binnen ‘School als
Vindplaats’ is Anja Leendertse. Zij wordt
ingezet voor consultatie, screening of
observatie van leerlingen. Ook kan zij
ambulante begeleiding, training of
intervisie bieden. Verder heeft zij een
signalerende functie; vragen worden
geïnventariseerd en gebundeld. Hierdoor
worden centrale thema’s en
ontwikkelingen breed en preventief
opgepakt.
SCHOOLONDERSTEUNINGSTEAM
In het ‘SOT’ werken de school, het
samenwerkingsverband Nijmegen, de
GGD, het schoolmaatschappelijk werk,
leerplicht en anderen samen om leerlingen
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te adviseren te begeleiden en (indien
nodig) te verwijzen naar de beste vorm
van hulpverlening of speciaal (basis-)
onderwijs.
Aanmelding bij het SOT gebeurt niet
zomaar. Wij vragen altijd uw toestemming
en spreken het gehele aanvraagformulier
met u door. Daarnaast wordt u uitgenodigd
bij de bespreking aanwezig te zijn en uw
zorg maar ook uw kennis van het kind met
ons te delen, zodat we de beste oplossingen voor uw kind in kunnen zetten.
MARANT
De schooladviesdienst Marant is een
organisatie die ten behoeve van ouders en
scholen werkzaam is. Er kan door scholen
advies ingewonnen worden over
individuele leerlingen. Daarnaast kunnen
we er ook terecht voor informatie en hulp
bij de invoering van nieuwe lesmethodes
en voor scholingcursussen.
Ook ouders kunnen op eigen initiatief
Marant raadplegen,
Aamsestraat 84a
6662 NK Elst
Postbus 198
6660 AD Elst
Tel: 0481- 439 300
VERKEERSEXAMEN
In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen. Dit is een landelijk examen van
Veilig Verkeer Nederland. De kinderen
krijgen zowel een theoretisch als een
praktisch examen.
VERKEERSVEILIGHEID ROND DE
SCHOOL
Ouders, die de kinderen brengen en halen
met de auto kunnen hun bijdrage leveren
aan het vermijden van onveilige situaties.
Wij denken hierbij aan de volgende spelregels:

4. keer uw auto niet te dicht bij de plaats
waar kinderen worden gebracht en
gehaald.
Wij hopen dat ook u zich hieraan houdt,
zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.
GEBRUIK VAN VULPENNEN OP
SCHOOL
In groep 5 krijgen alle leerlingen een
vulpen van school. Wij vinden dat dit rustig
en goed schrijven bevordert. De vullingen
worden door de school verstrekt.
Mocht de pen kapot gaan kan een nieuwe
pen zelf aangeschaft worden.
Nieuwe (goedkope) pennen zijn op school
verkrijgbaar voor €2,-. Wanneer u een
eigen vulpen mee wilt geven, kan dit vanaf
groep 5 mits de pen dun schrijft (fine).
Voor afwijkende vullingen moet u wel zelf
zorgen.
KINDERPARLEMENT
Ook de leerlingen praten op school mee.
Iedere groep (vanaf groep 5) heeft een
jongen en een meisje in het kinderparlement zitten. Deze kinderen praten samen
met de directeur van de school over
onderwerpen die met de school te maken
hebben. Deze klassenvertegenwoordigers
worden door de klas gekozen. Het
kinderparlement komt gemiddeld één keer
per 8 weken bij elkaar.
PRIVACY BEELDMATERIAAL
Ouders moeten hiervoor elk jaar opnieuw
toestemming geven aan school. In de
schoolgids (hoofdstuk 4.10) staat hierover
meer beschreven.

1. stop en parkeer alleen op de daartoe
aangewezen plaatsen.
Parkeer en stop niet in de bocht van de
weg, op de stoep voor de school of bij
de oversteekplaats.
2. betracht de nodige voorzichtigheid bij
het wegrijden.
3. laat uw kinderen oversteken bij het
zebrapad.
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DE MEDEZEGGENSCHAPRAAD
Alle scholen zijn verplicht een
medezeggenschapsraad in te richten, te
vergelijken met een ondernemingsraad in
een bedrijf. De MR heeft 2 bevoegdheden:
een adviesbevoegdheid en een
instemmingbevoegdheid bij belangrijke
zaken die de school aangaan.
Bijvoorbeeld: vaststellen van het
schoolplan, school informatieboekjes,
ouderbetrokkenheid, pestbeleid, begroting
van de ouderbijdrage, veiligheid rondom
school, vakantierooster, formatieplan,
zorgplan, evaluatie van de leerlingenzorg,
sollicitatieprocedure nieuwe directeur, etc,
etc.
De MR behartigt de belangen van 3
groepen: de leerlingen, de ouders en de
leerkrachten. Als een besluit binnen de
MR wordt gevormd, wordt gelet op de
consequenties die dit besluit heeft voor de
leerlingen, het personeel en de ouders.
Medezeggenschap heeft ook ten doel in
een democratische structuur een sfeer van
openheid te creëren, zodat
belanghebbenden / betrokkenen kunnen
vernemen wat er gaande is en daarop
kunnen reageren.
De MR heeft ook plichten: opstellen en
openbaar maken van de agenda’s en
notulen van de vergaderingen. Daarnaast
heeft de MR een plicht tot geheimhouding
over alle vertrouwelijk verstrekte gegevens
en informatie.

genoemd. Via mail / persoonlijk contact /
schoolgids, kan men in contact komen met
de MR.
Voorzitter:
Margot Fleuren
0243660626
Groep 3 Rosemarie
Groep 6 Nanine/ Marloes
mr@nutsschool.nu
Als u wilt praten of beleidszaken rondom
de Nutsschool: bijvoorbeeld veiligheid,
schooltijden / continurooster, of
onderwerpen voor een vergadering wil
inbrengen: dan bent u van harte welkom!
De notulen van de MR vergaderingen
worden op de website van de Nutsschool
gezet, zodra deze definitief vastgesteld
zijn.
Vergaderdata:
5 september
4 oktober
27 november
30 januari
22 maart
16 mei
21 juni

Mocht een datum wijzigen dan leest u dat
in de Nutsbul.

We hebben vastgesteld dat de MR op
Nutsschool Lankforst gezien de
schoolgrootte minimaal moet bestaan uit 6
leden:
- 3 leraren: Eddy Oudshoorn, Marloes
Hermsen en Gemma de Haan.
- 3 ouders: Margot Fleuren, Wesley
Minekus, Jimmy Hendriks.
MR komt 6-7 maal per jaar bij elkaar, de
vergaderingen zijn openbaar, betrokkenen
zijn van harte welkom. Een afvaardiging
van de directie is vrijwel altijd aanwezig,
evenals een vertegenwoordiger van de
ouderraad. De vergaderdata worden
vermeld in het nutsbulletje en de agenda
wordt bij de ingang van school op de
borden gehangen.
Hoe komt u in contact met de MR: op de
website staan de leden van de MR
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DE OUDERRAAD/OUDERVERENIGING
Er is een oudervereniging Nutsschool
Lankforst opgericht. Daarvan zijn alle ouders/verzorgers van leerlingen van de
Nutsschool Lankforst lid. Het bestuur van
de vereniging treedt naar buiten onder de
naam Ouderraad Nutsschool Lankforst.
De ouderraad is een vertegenwoordiging
van alle ouders op school en stelt zich ten
doel het belang van het kind en de relatie
tussen ouders en school te bevorderen.
Taken van de ouderraad zijn o.a.:
Het activeren van de betrokkenheid van
de ouders bij de school en deze vertegenwoordigen naar de schoolleiding.
Het geven van advies aan de schoolleiding en MR. betreffende binnen- en buitenschoolse activiteiten en het organiseren
hiervan. Enkele zaken die weer aan de
orde zullen komen zijn:
De ouderbijdrage, overblijven, sportevenementen, schoolreisjes enz.
Voor diverse activiteiten hebben we uw
hulp nodig.
Dat vragen wij dan aan u via het ouderparticipatieformulier en via oproepen in de
Nutsbul.
De ouderraad vergadert regelmatig en
wisselt dan van gedachten met het team
en vertegenwoordiging van de MR. over
allerlei zaken die de school aangaan.
Als ouderraad vinden wij het belangrijk dat
u als ouder op de hoogte bent en met ons
bespreekt wat u voor uw kind (en voor
uzelf) op school belangrijk vindt. Op deze
manier kunnen wij u het beste op de
school vertegenwoordigen.
Met vragen en/of suggesties kunt u altijd
bij een van ons terecht. (zie ook volgende
bladzijde)

KLASSENOUDER
Door de OR worden ook de klassenouders
geregeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het protocol klassenouders.
Een klassenouder is de schakel tussen de
groepsleerkracht en de ouders/verzorgers
van de leerlingen bij zaken van
organisatorische aard. Op verzoek van de
leerkracht verleent de klassenouder
assistentie bij zaken, waarbij ouders
betrokken zijn. Dat kan zijn bij excursies,
het regelen van voldoende auto’s, en
andere activiteiten, waarbij de leerkracht
aangeeft hulp van een ouder te kunnen
gebruiken.
Klassenouders
Gr.1-2A
Dewi Kriesels (moeder van Diem)
Gr.1-2B
Melissa Mulders (moeder van
Phoebe,gr.1)
Josina de Schaepmeester (moeder van
Branco, gr.2)
Gr.3
Jeanine Gielen (moeder van Milan)
Gr.4
Aysel Al-Ayyildiz (moeder van Esma)
Gr.5
Norma Gerrits (moeder Thomas)
Nicole van Osterom (moeder Bram)
Gr.6
Jamila Bounjouai ( moeder Lemis)
Gr.7A
Richard van Sint Maartensdijk (vader
Martijn)
Gr.7B
Maomi Berndsen (moeder Xavi)
Gr.8
Linda Ince (moeder Baran)
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LEDEN OUDERRAAD SCHOOLJAAR
2017-2018
De Ouderraad is een vertegenwoordiging
van alle ouders op deze school. U kunt
deze leden aanspreken over alle schoolgaande zaken. Voor de duidelijkheid is
vermeld in welke groepen zij kinderen
hebben. Zij zijn tevens de klassenouders
van de dikgedrukte groep.

Vergaderdata:
13 september
1 november
1 februari, Algemene Ledenvergadering
26 maart
24 mei
21 juni
Mocht een datum wijzigen dan leest u dat
in de Nutsbul.

Nicole van Osterom
voorzitter
tel: 024-8481767
Groep 5 Charlotte/ Linda
Groep 6 Nanine / Marloes

Norma Gerrits
Tel: 024-3446299
groep 5 Charlotte/ Linda
groep 7A Eline/Linda

Dewi Kriesels
tel: 024-8482510
Groep 1-2A Inge/Lies

Jamila Bounjouai
Tel: 06-19830876
Groep 6 Nanine/ Marloes
Groep 8 Fran / Monica

Josina de Schaepmeester
Tel:06-20587427
Groep 1-2B Fanienne/Lies
Groep 7A: Eline / Linda

Richard van Sint Maartensdijk
penningmeester
Tel: 024-3661814
groep 7A Eline / Linda

Melissa Mulders
tel: 06-14997223
groep 1-2B Fabienne/ Lies
groep 7 Eddy

Maomi Berndsen
tel: 06-24706177
groep 4 Nicole/Monica
groep 7B Eddy/Robert

Jeanine Gielen-van Wolferen
tel: 06-10181303
Groep 3 Gaby/ Suzanne
Groep 5 Charlotte/ Linda

Linda Ince
Tel. 06-43238227
groep 8 Fran

Aysel Al-Ayyildiz
tel:06-55131753
Groep 4 Nicole / Monica
Groep 6 Nanine/ Marloes

Wisselingen in de OR tijdens dit schooljaar
worden via de Nutsbul bekend gemaakt.
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WERKEN IN GROEP 1-2
(DE KLEUTERGROEPEN)
Momenteel heeft onze school 2 heterogene groepen, waarmee we bedoelen dat
kinderen van 4, 5 en 6 jaar in een groep
zitten.
We kiezen voor deze vorm omdat:
-de sociale ontwikkeling bevorderd wordt
-de oudere kleuters de jongere kunnen
helpen (niet moeten)
-het een “natuurlijk” samengestelde groep
is (denk aan een gezinssamenstelling)
-kinderen verschillen qua aanleg en vorderingen, waardoor ze veel van elkaar kunnen leren.
Als een kleuter op school bij een leerkracht komt, dan blijft hij/zij daar gewoonlijk de hele kleuterperiode. Dus een kleuter
gaat niet over naar een andere leerkracht
(groep), tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.
Kleuters mogen naar school op de dag
nadat ze vier jaar worden. Ze krijgen van
te voren een kaart, waarop staat bij wie
hij/zij verwacht wordt (zie tevens het stukje
dat over de leerplicht gaat). Voordat een
kleuter 4 jaar wordt, mag hij/zij 5
schooltijden wennen in de kleutergroep.
Kinderen die voor 1 oktober 4 jaar worden
kunnen meteen al na de zomervakantie
starten.
Van kleuters wordt er al een bepaalde
vorm van zelfstandigheid gevraagd.
Het zou fijn zijn als u thuis uw kind ook al
stimuleert zich zoveel mogelijk zelfstandig
aan en uit te kleden en zelfstandig gebruik
te maken van het toilet
De dagindeling voor de kleuter ziet er op
school als volgt uit:
-taalontwikkeling/rekenontwikkeling
-muzikale vorming
-bewegingsonderwijs
-werken met ontwikkelingsmateriaal
-gezamenlijk eten/drinken (halverwege de
ochtend).
U mag uw kleuter ’s morgens en ’s middags in de klas brengen.
Als de school uit is brengen de leerkrachten de kinderen naar de poort.

TAALONTWIKKELING
Op verschillende manieren zijn wij bezig
met de taalontwikkeling, o.a. door:
Vertellen en voorlezen.
Versjes en rijmpjes.
Raadsels en woordspelletjes.
Poppenkast (door leerkracht of kinderen
zelf).
Dramatische expressie (we beginnen met
kleine situaties uitbeelden, later een verhaal naspelen – zelf verhalen afmaken of
verzinnen).
Het kleuterboek (prentenboek).
Schooltelevisie programma’s
Dit alles is belangrijk voor:
-ontwikkeling van actief en passief taalgebruik
-voorstelling, fantasie en denkvermogen
-het sociale contact; taalbeheersing geeft
een gevoel van zekerheid
-het ontwikkelen van het geheugen
-het leren luisteren.
Er is voortdurend, maar dan spelenderwijs, sprake van taalontwikkeling. Niet alleen tijdens bovengenoemde activiteiten,
maar ook tijdens het ‘werken’, muzieklesjes en lichamelijke oefening.
REKENONTWIKKELING
Naast de taalontwikkeling schenken wij
spelenderwijs ook veel aandacht aan de
rekenontwikkeling.
Hierbij denken wij aan ruimte, tijd, meten /
wegen, hoeveelheden, cijfers en andere
onderdelen.
Dit alles gebeurt d.m.v. spelletjes, verhalen, ontwikkelingsmaterialen, groepsactiviteiten, werkbladen e.d.
MUZIKALE ONTWIKKELING
Tijdens het zingen staan het gehoor en de
stemvorming centraal en ook het plezier in
het zingen.
We zingen bekende liedjes, leren nieuwe
en doen gehooroefeningen, zoals hoog laag enz.
We zijn bezig met maat, ritme en improvisatie.
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BEWEGINGSONDERWIJS
Hieronder verstaan we:
-het vrije spel buiten (met of zonder materiaal)
-de spelles binnen, zoals tik- en vangspelletjes, zangspelletjes en eindspel
-de gymles met materiaal (bijv. touwtjes,
blokjes , ballen, pitten zakjes enz.)
-de gymles zonder materiaal (bijv. een
bewegingsverhaal).
-klimmen en klauteren met groot materiaal
-bewegen op muziek.
De gymlessen worden in de speelzaal gegeven. Het is fijn als de kinderen gymschoenen hebben. De gymschoenen mogen geen donkere zool hebben en het
liefst schoenen die ze zelf aan en uit kunnen trekken. Deze kunnen op school blijven. Zet er s.v.p. wel even de naam in,
want kinderen herkennen soms hun eigen
gymschoenen niet.
WERKEN MET ONTWIKKELINGSMATERIAAL
Een heel belangrijk onderdeel voor de
kinderen. Zij noemen het ‘werken ‘.
Wij verdelen het in twee groepen:
-Vrij kiezen. De kleuters kiezen individueel
of in groepjes een werkje (spelletje).
Iedere kleuter werkt op zijn/haar eigen
niveau. De leerkracht komt langs om de
kinderen te begeleiden.
Kinderen, die vaak hetzelfde kiezen,
worden gestimuleerd om eens iets anders
te doen.
Kleuters die moeilijk tot een keuze komen,
worden geholpen.
-Een mogelijkheid om kinderen gevarieerd
te laten kiezen is het gebruik van een
planbord waarop de activiteiten d.m.v.
plaatjes staan aangegeven.
Met behulp van een naamkaartje geeft het
kind aan wat het gaat doen. Ook de leerkracht kan met de naamkaartjes op het
bord aangeven wat een kind moet gaan
kiezen.

In elke kleutergroep wordt met het
planbord gewerkt. Een andere vorm is het
werken in de ‘kleine kring’. De leerkracht
doet een activiteit met een kleine groep
kinderen en de andere kleuters werken
‘zelfstandig’.
Aspecten, die bij het werken met ontwikkelingsmateriaal naar voren komen, zijn:
-zintuiglijke ontwikkeling
-taalontwikkeling
-sociale ontwikkeling
-zelfredzaamheid
-verstandelijke ontwikkeling
-ontwikkeling van expressie
-lichamelijke ontwikkeling
(met name fijne motoriek).
Bij elk materiaal komt een bepaald aspect
speciaal aan bod.
Halverwege de ochtend gaan we eten en
drinken. De kinderen mogen iets te eten
fruit of brood ( geen koekjes, ontbijtkoek of
liga etc.) en te drinken mee nemen (geen
pakjes of prik). Graag de naam van uw
kind op de beker en op het trommeltje of
op bijvoorbeeld de banaan.
Heel belangrijk is dat uw kind zich thuis
voelt op school. Dan kan het zich pas
goed ontwikkelen.
Als u vragen, op- of aanmerkingen hebt,
maak dan even een afspraak met de leerkracht van uw kind.
Rapport
Door de verschillende activiteiten krijgen
de leerkrachten een goed beeld van de
kinderen. Om ook u hier een beeld van te
geven, krijgt uw kind 2x per jaar een
rapport mee naar huis en 3x per jaar kunt
u inschrijven voor een oudergesprek. Het
eerste gesprek, zonder verslag, is om te
kijken hoe het met uw kind gaat. Wilt u
tussentijds een gesprek, dan kunt u te
allen tijde een afspraak met de leerkracht
maken.
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WERKEN IN GROEP 3
Vanaf de eerste schooldag na de vakantie
zijn we bezig in groep 3 met leren lezen,
schrijven en rekenen.
Lezen doen we met behulp van de
nieuwste methode Lijn 3.
De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar
lang op reis door Leesstad. De vrolijke
buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het
schoolplein en brengt de kinderen langs
12 haltes (12 thema’s). Bij iedere halte
maken de kinderen kennis met de letters
en woorden rondom het thema. Bovendien
ontdekken en leren ze er van alles over de
wereld om hen heen.
In Lijn 3 werken wij met instructie op drie
niveaus. Ook de goede lezers krijgen
instructie op hun eigen niveau.
Goed lezen leer je vooral door veel te
lezen. Daarom besteden wij ook aandacht
aan leesbevordering. Door variatie in
tekstsoorten, schrijf- en illustratiestijlen is
er voor elk wat wils. Ook is er aandacht
voor informatieve teksten.
Voor rekenen gebruiken we de
methode ‘Wereld in getallen’.
Bij het leren rekenen beginnen we met
tellen en de cijfersymbolen en al gauw
gaan we daar eenvoudige sommen onder
de twintig mee maken.
Niet alle kinderen rekenen even makkelijk
en vlot. In de groep houden we daar
rekening mee. Eerst krijgen alle kinderen
centrale instructie. De rekenzwakke
kinderen krijgen verlengde instructie.
Daarna oefent ieder kind zelfstandig in de
weektaak met oefeningen op zijn eigen
niveau: minimum, basis of plus. Ieder kind
kan gemakkelijk doorwerken van het ene
naar het volgende niveau.

Buiten deze 3 leervakken doen we
natuurlijk nog veel meer.
Voor de gymles gaan we na de
herfstvakantie naar de gymzaal in Malvert.
In deze les komen spelvaardigheden en –
technieken aan de orde: van spelletjes tot
wandrek, van touwzwaaien tot koprol.
Verder is er aandacht voor drama,
tekenen, muziek, seo, woordenschat,
verkeer en wereldoriënterende vakken.
Een keer in de week krijgen de kinderen
handvaardigheid van Anne Marie
Bökkerink. In deze uren wordt de
creativiteit van de kinderen gestimuleerd
en worden de mooiste kunstwerken
gemaakt. En natuurlijk mogen die na
afloop mee naar huis.
We zijn niet alleen maar klassikaal aan het
werk. In de klas zijn er ook spelmaterialen
en leuke hoeken. Ook worden
coöperatieve werkvormen ingezet. Deze
werkvormen stimuleren het samenwerken
en verbeteren sociale vaardigheden zoals
luisteren, hulp geven, overleggen en
aanmoedigen.
Kortom: er is van alles te beleven in en
buiten de klas.

De letters worden aangeleerd met de
schrijfmethode Klinkers.
Met Klinkers leren de kinderen schrijven
vanaf begin groep 3. De volgorde waarin
de letters worden aangeboden is precies
hetzelfde als bij Lijn 3. Als de kinderen met
Lijn 3 nieuwe letters leren lezen, leren ze
deze met Klinkers ook schrijven. Hierdoor
worden beide vaardigheden versterkt.
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WERKEN IN GROEP 4 T/M 8
De groepen 3 t/m 8 werken met de
Reken en wiskundemethode ‘Wereld in
Getallen 4 uit 2011’.
Er is veel aandacht voor interactief
rekenen en de leerlingen kunnen voor een
deel ook zelfstandig werken. Er wordt
rekening gehouden met niveauverschillen
tussen leerlingen. De kinderen verwerken
de weektaak op één, twee of drie sterren
niveau.
Het taalonderwijs in groep 4 t/m 8 wordt
gegeven met de nieuwste versie van de
methode ‘Taalactief’ met veel extra
aandacht voor woordenschat en spelling,
maar natuurlijk ook aandacht voor
begrijpen, luisteren en spreken en stellen.
Net als bij rekenen kan er op drie niveaus
gewerkt worden.
Ook voor de meertalige kinderen zijn er
extra oefeningen om de woordenschat te
verbreden. Deze methode geeft tal van
mogelijkheden om goed gestructureerd
instructie te geven en om de kinderen
zelfstandig te laten werken. Vanaf groep 5
krijgen kinderen huiswerk voor taal en
spelling. Lesstof kan zo nog eens
geoefend worden.
Lezen: In groep 4 gaan we verder met
voortgezet technisch lezen (methode
Estafette), begrijpend en studerend lezen
(Nieuwsbegrip).
De wereldoriënterende vakken worden
volledig aangeboden worden middels het
OGO concept (ontwikkelingsgericht
onderwijs). Verkeer en topografie blijven
aparte onderdelen.
In de groepen 5 t/m 8 krijgen de leerlingen
Engelse les met de digimethode ‘Take it
easy’.
Schrijven oefenen we (twee) wekelijks in
speciale schrijfschriften.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8
krijgen gymles in de gymzaal van de
Malvert.
In groep 7 wordt deelgenomen aan de
landelijke verkeersproef.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben
iedere week een uur handvaardigheid van
de vakleerkracht Anne Marie Bökkerink.

Daarnaast is er een project handvaardigheid voor de groepen 6 , 7 en 8. Dan
werken de kinderen in een bepaalde
periode met verschillende technieken.
De leerlingen oefenen ook in het
computerlokaal. Hier oefenen ze vooral
lesonderdelen van rekenen, spelling en
begrijpend lezen (Nieuwsbegrip).
Voor de vakken drama, muziek en
tekenen maken we o.a. gebruik van de
methode ‘Moet je doen’.
De leerlingen volgen wij o.a. met het Citoleerlingvolgsysteem. Verschillende toetsen
voor taal, lezen en rekenen worden door
het jaar heen afgenomen.
In groep 7 en 8 wordt er al hard gewerkt
om de overgang naar het voortgezet
onderwijs zo soepel mogelijk te laten
verlopen (o.a. weektaak/huiswerk).
Aan het eind van groep 7 maken de
kinderen de entreetoets van het Cito.
Eind april nemen de leerlingen van groep
8 deel aan de een officiële eindtoets
basisonderwijs. Afgelopen jaar was de
eindtoets van Cito.
Kinderen die uitvallen op een bepaald
onderdeel krijgen extra hulp, van de eigen
leerkracht in de klas en incidenteel van
ondersteunende leerkracht.
Kinderen die meer aankunnen krijgen
extra aanbod in de groep maatwerk
bovenbouw. Afgelopen jaren hebben we
hier o.a. Chinees, aandachtstraining en
programmeren aangeboden.
Sterke rekenaars uit groep 8 doen mee
met Creatieve Wiskunde op en VO school.
Naast de website van de school hebben
ook alle bovenbouwklassen een eigen
pagina, de yurlspagina. U vindt de
pagina’s op de website van de school.
Ook nemen alle klassen (gr. 1 t/m 8) deel
aan het cultuurjaarprogramma van het
CESN (Cultuur en School Nijmegen).
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BELANGRIJKE DATA
(na 1 oktober, wijzigingen leest u in de Nutsbul en in de agenda in Digiduif.)

22 september
16 t/m 20 oktober
23 oktober
6 november
5 december
21 december
22 december

STUDIEDAG
HERFSTVAKANTIE
STUDIEDAG
ANWB LICHTACTIE
SINTERKLAAS
KERSTVIERING
SCHOOL TOT 12.00 UUR

8 januari
12 januari
15 januari
5 t/m 19 februari
9 februari
12 t/m 16 februari
19 februari
22 februari
1 maart
2 april
3 april
17 t/m 19 april
20 april
27 april t/m 11 mei
21 mei
22 mei
4 t/m 12 juni
14 juni
15 juni
19 juni
25 t/m 28 juni
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
9 juli t/m 17 augustus

EERSTE SCHOOLDAG 2017
SPORTDAG JAN MASSINKHAL
START TOETSPERIODE 1
INTEKENEN RAPPORTGESPREKKEN
CARNAVAL
CARNAVALSVAKANTIE
EERSTE RAPPORT MEE NAAR HUIS
RAPPORTGESPREKKEN
STUDIEDAG
2e PAASDAG
STUDIEDAG
EINDTOETS GROEP 8
KONINGSSPELEN
MEIVAKANTIE
2e PINKSTERDAG
START TOETSPERIODE 2
INTEKENEN RAPPORTGESPREKKEN
TWEEDE RAPPORT MEE NAAR HUIS
STUDIEDAG
RAPPORTGESPEKKEN
KAMP GROEP 8
AFSCHEIDSAVOND GROEP 8
AFSCHEID SCHOOLVERLATERS
DOORSCHUIFUUR
LAATSTE SCHOOLDAG TOT 12.00 UUR
ZOMERVAKANTIE
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