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Voorwoord
Dit is de schoolgids van de Prot. Chr.  
Basisschool “Prins Willem Alexander”, 
locatie Randenbroek.
De schoolgids is bedoeld om u informatie  
te geven over onze school. Wilt u meer  
informa- tie over de school, neemt u dan  
contact op met de directie.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier 
zult lezen. Voor het laatste nieuws van onze 
school krijgen ouders wekelijks de Info.
Ook kunt u een kijkje nemen op de website 
van onze school 
www.pwarandenbroek.pcboamersfoort.nl
en facebook. 
In verband met de leesbaarheid spreken over 
ouders, maar we bedoelen ook verzorgers.

Colofon 

Prot. Chr. Basisschool
Prins Willem Alexander

Locatie Randenbroek
Weberstraat 5
3816 VA  Amersfoort
T 033 - 479 04 48
pwarandenbroek@pcboamersfoort.nl
www.pwarandenbroek.pcboamersfoort.nl

Directie
Tonia Verlaan-Oskam, directeur
T 06 - 520 049 88

Ontwerp & Lay out
Koning Harder - concept & ontwerp
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Passie, Waardering en  
Aandacht voor een gouden 
toekomst.

De Prins Willem Alexanderschool heeft als 
doel om alle kinderen de basis voor een 
gouden toekomst te geven. Door passie, 
waardering en aandacht groeien kinderen, 
team en ouders. Wij willen een school zijn 
waar kinderen en ouders zich welkom en 
gewaardeerd voelen en gezien worden. Bij 
ons groeien de kinderen op in een sfeer van 
wederzijds respect.

Passie – van  
hart tot hart 
Wij werken op onze school 
vanuit ons hart. Onze passie ligt 
in de liefde voor mensen, die wij 

een warm, welkom gevoel geven. Inleven in de 
ander speelt hierbij de hoofdrol. Vanuit deze 
passie willen we dat alle kinderen het beste uit 
zichzelf halen. We laten ons inspireren door ons 
christelijk geloof. Wij willen van elkaar leren.

Waardering –  
zonnestraal 
Op onze school vinden we een 
positieve grondhouding belang-
rijk. We waarderen elkaar en 

nemen elkaar serieus. Kinderen groeien door 
het vergroten van hun kennis. Zij doen succes-
ervaringen op in de omgang met de ander. 

Aandacht – in  
het oog houden

Wij zien kinderen. In onze school 
staat het kind centraal. We 
weten wat de kinderen kunnen 

en waar zij zich nog in kunnen ontwikkelen. 
Wij leren kinderen te kijken naar zichzelf en 
verantwoordelijkheid te nemen. 

Gerealiseerde beleidsvoornemens  
2019-2021
Wat hebben we de afgelopen  
twee jaar gedaan:
•  Begrijpend lezen met interessante  

en complexe teksten
•  Woordenschatonderwijs voor  

kennisuitbreiding
•  Rekendidactiek waaronder automatiseren 

en verhaaltjessommen
•  Groen schoolplein voor beleving/beweging 

en educatie

Speerpunten 2021-2023
De komende twee jaar zijn dit onze speerpunten: 
• Zicht op ontwikkeling
•  Tegemoet komen aan de verschillende  

onderwijsbehoeften op pedagogisch,  
didactisch en sociaal-emotioneel gebied

Kennismaking, aanmelding en toelating 
van nieuwe leerlingen
Bent u geïnteresseerd in onze school, meldt 
u zich dan aan. Wij maken een afspraak met u 
om de school te bekijken. We leggen uit hoe 
wij op school werken. We geven antwoord  
op al uw vragen. Als uw kind bij ons komt, 
verwachten wij dat u de doelstellingen van  
de school respecteert.

Uw kind gaat naar groep 1
Als uw kind 4 jaar is kan het beginnen  
in groep 1. De leerkracht maakt een afspraak 
met u om het intakefomulier in te vullen.  
Ze vraagt informatie op bij de peuterschool 
of het kinderdagverblijf. Ze spreekt met u af 
wanneer uw kind mag komen wennen. Dit zijn 
ongeveer 5 dagdelen. Ook komt ze snel op 
huisbezoek. Omdat het allemaal zo nieuw is 
ontvangt u een boekje. Hierin kunt u lezen 
hoe het gaat in groep 1.

1_ Missie en visie
Kleine school, grote toekomst
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Uw kind stroomt in in een hogere groep 

De directeur maakt een aparte afspraak met u. 
Ze praat met u over de reden dat u van school 
wilt veranderen. Wij kijken of uw kind extra 
zorg nodig heeft en of het past in de groep.
Als we uw kind de zorg kunnen bieden die uw 
kind nodig heeft, is uw kind van harte welkom.

De peuterschool
De peuterschool SKA staat naast onze school. 
We hebben een gemeenschappelijke tuin 
waarin peuters en onze kleuters samenspelen. 
Dit kan ook op het kleuterplein. Ook werken 
we samen met Partou Rossinistraat.  
Kinderen vanaf 2 jaar kunnen naar de voor-
school. Daar wordt gewerkt met Puk en Ko.  
De voorschool valt onder de kindertoeslag.  
Als uw kind een indicatie krijgt van het  
consultatiebureau, kunt u 16 uur subsidie  
krijgen op uw kindplaats. Uw kind kan vanaf  
2,5 jaar met een VVE-indicatie starten. Voor 
meer gegevens gaat u naar: www.ska.nl en  
www.partou.nl

We leren van elkaar.
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2_ Onderwijsactiviteiten

Groep 1t/m 8

Schooltijden
We hebben een continurooster. De kinderen 
blijven de hele dag op school. De juffen en 
meesters eten een kwartier met de kinderen. 
Daarna spelen de kinderen een kwartier buiten.

Groep 1 t/m 8
Ma 08.30 – 14.15
Di 08.30 – 14.15
Wo 08.30 – 14.15 
Do 08.30 – 14.15 
Vr 08.30 – 12.30 ’s Middags vrij

Opmerking: De schooldeur gaat voor alle 
kinderen om 8.20 uur open. Om 8.30 uur  
start de les.

Godsdienstonderwijs
Wij werken met de methode Trefwoord. We 
vertellen Bijbelverhalen. We praten over hoe wij 
omgaan met elkaar. We zingen liedjes en bidden. 
Wij leren respect te hebben voor elkaars geloof.

Vreedzame school
Een Vreedzame School is een school, waarin 
alle juffen, meesters, kinderen en ouders, zich 
betrokken voelen. Iedereen voelt zich er ver- 
antwoordelijk. Iedereen gaat op een positieve 
manier met elkaar om. Het is een school waar 
kinderen een stem hebben en verantwoorde- 
lijk zijn voor de sfeer in de klas en school.  
De juffen, meesters en kinderen leren wat  
we doen als we toch een conflict hebben.

We werken aan een goede sfeer. We geven 
lessen uit de Vreedzame School. In de klas zijn 
klassenregels. Als kinderen gepest worden, 
pakken we dit aan. De pester en de gepeste 
worden begeleid. Als het niet stopt dan zal de 
directeur met de kinderen en de ouders afspra-
ken maken. Sommige kinderen hebben extra 
hulp nodig om zich goed te gedragen. Die 
krijgen een training.

Wij hebben een leerlingraad. Zij denken mee 
over situaties op school: schoolregels, plein-
regels, hoe vieren wij verjaardagen. Kinderen 
worden opgeleid tot mediator. Dat wil zeggen 
dat zij kunnen bemiddelen bij conflicten op 
verzoek van de leerkracht. 

De schoolregels
1-  Heb jij iets goeds gedaan, dan komt mijn 

opsteker er achteraan.
2-  Heb jij problemen of een vraag, wij helpen 

elkaar graag.
3- Als ik praat ben jij stil, dat is wat ik wil.
4-  Spullen van jou of mij, voorzichtig doen  

we met allebei.
5-  In de gang laat ik me niet horen om een 

ander niet te storen.
6- Opstekers ok, afbrekers oh nee!
7-  Samenspelen is ok, slaan schoppen en  

duwen daar doen we niet aan mee.
8-  Uit respect voor allemaal ben ik beleefd  

en niet brutaal.
9- Stop, een conflict los ik cool op.

Veiligheidsplan
In school is het belangrijk dat iedereen zich 
fijn voelt. Dat begint met goed naar elkaar te 
luisteren en vooral naar de juf of meester. Dan 
is er veel rust om te leren. We hebben school-
regels opgesteld voor ons allemaal. Kinderen 
die zich niet goed aan de schoolregels houden, 
gaan we volgens plan te werk. Door dit plan 
weten de kinderen wat wel en niet mag en is  
er een rustige en fijne werksfeer.

Zelfstandigheid en zelfstandig verwerken
Wij leren kinderen zelfstandig te worden. Dat 
doe je door zelf je spullen op te ruimen, zelf 
aan je gymspullen denken. Ook wachten op je 
beurt tijdens het werken hoort hierbij. De juf of 
meester helpt intussen een ander kind. Soms 
mag je het aan je maatje vragen of je gebruikt 
je blokje. De kinderen weten wat ze kunnen 
doen in de tijd dat ze moeten wachten.
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Samenwerken
Leren doe je soms alleen, maar ook samen. 
Door samen te praten, uit te wisselen, kun 
je antwoorden bedenken op vragen. Je kunt 
samen bijvoorbeeld de tafels inoefenen.  
We gebruiken coöperatieve werkvormen.  
Deze werkvormen helpen mee om kinderen  
actief en betrokken te laten zijn en ze gebrui-
ken taal om het geleerde te begrijpen.

Multiculturele samenleving en  
burgerschapsvorming
Wij leven en wonen in een maatschappij met 
heel veel verschillende culturen. Op school 
praten en werken wij erover. We werken hier-
over tijdens Trefwoord, tijdens aardrijkskunde 
en de lessen Vreedzaam.  
Wij maken deel uit van ABC. ABC dat zijn de 
scholen in de wijk, de peuterschool, en de na-
schoolse opvang. Wij organiseren activiteiten.
Ook in alle activiteiten die ABC organiseert, 
leren wij omgaan met kinderen uit andere 
culturen en godsdiensten. We stimuleren kin-
deren om mee te doen aan de activiteiten in 
de wijk. Jaarlijks bedenken we zelf ook 
een activiteit voor de wijk. Oudere kinderen 
helpen jonge kinderen bij spelletjesmiddagen 
en bij het samen beter lezen.
 
Natuur Wetenschap en Techniek
We willen de kinderen leren goed met de na- 
tuur om te gaan. Dat kan alleen als je ontdekt 
hoe de natuur er uit ziet en hoe alles groeit en 
bloeit. Ook doen we proefjes. Verder komt er 
elk jaar voor elke groep een leskist, bijvoor-
beeld over slakken of energie. Elk jaar gaat de 
klas met een natuurwijzer een dag de natuur in.
Ieder seizoen organiseren we biologische 
momentjes. We leren de kinderen respect te 
hebben voor de natuus.

Engels
Vanaf de kleutergroepen geven we Engels. 
Het accent ligt op spreken, luisteren en 
woordenschatuitbreiding

Woordenschat
We leren de kinderen wekelijks expliciet 24 
nieuwe woorden aan die zichtbaar zijn op  
de woordmuur. 

Cultuureducatie 
Elke week krijgen de kinderen tekenen en 
handvaardigheid. Onze methode is Uit de 
Kunst. Behalve dat de leerkrachten zelf creatie- 
ve lessen geven, komen er ook andere juffen of 
meesters om dans, muziek, drama en kunstzin-
nige vakken te geven. We gebruiken verschil-
lende technieken en materialen: bijvoorbeeld 
vetkrijt, kleurpotlood, papier en klei. We 
hangen de tekeningen op en zetten de werk-
stukken netjes neer. Net zoals in een museum. 
Elke groep gaat jaarlijks naar een voorstelling, 
museum of film.

Bibliotheek in school
Lezen is belangrijk. We doen dit iedere dag. 
In de school hebben we een eigen biblio-
theek, met veel leuke en mooie boeken. Elke 
week ruilen alle kinderen hun boek om. We 
helpen de kinderen met het uitzoeken van 
boeken. Wekelijks nemen de kinderen een 
boek mee naar huis. In de klas vertellen de 
kinderen of de leerkracht over hun boek in de 
boekenkring. Andere kinderen worden ook 
enthousiast om het boek te lezen. Er ontstaat 
een echte leescultuur in de school.

Bewegingsonderwijs
De kinderen van groep 1/2 krijgen gymnastiek in 
de speelzaal in de school. We werken in groep- 
jes, zodat de kinderen allemaal tegelijk aan het 
klimmen zijn, klauteren of met de bal spelen.
De kinderen hebben gymschoenen nodig die 
ze zelf kunnen aan- en uittrekken (elastiek of 
klittenband). De schoenen moeten profielzolen 
(geen zwarte) hebben. De schoenen moeten 
goed passen.
 De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen 
2 gymlessen per week. Alle kinderen krijgen 
een les van de buurtsportcoach. De tweede les 
geeft de leerkracht zelf of wordt gegeven door 
Sportivate, aansluitend aan de beweegpauze 
op dinsdag. Hij begeleidt na schooltijd ook 
sportactiviteiten. De kinderen van groep 3 t/m 
6 hebben één les buitengym. De kinderen van 
groep 7/8 gymmen in de gymzaal.
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Chromebooks, tablets
Chromebooks/tablets staan in de klassen.  
Elke klas beschikt over devices. We werken 
met programma’s die bij onze methoden ho-
ren, zoals Getal en Ruimte Junior, Veilig Leren 
Lezen en Staal. We leren kinderen om informa-
tie op internet op te zoeken. Dat gebruiken ze 
bijvoorbeeld om een werkstuk te maken, een 
boekbespreking of een spreekbeurt te houden.

Vanaf groep 6 mogen de kinderen op het inter-
net. We maken afspraken met de kinderen.  
De afspraken zijn:
•   Op internet alleen voornaam gebruiken. 

Andere persoonlijke gegevens zoals foto’s, 
achternaam, adres en telefoonnummer 
houd ik voor mijzelf. Het adres en telefoon- 
nummer van de school geef ik alleen door 
na toestemming van de juf of de meester.

•   Op internet geen afspraken maken met 
onbekenden.

•   Bij het gebruik van een zoekmachine, bij-
voorbeeld Google, gebruik ik nooit zoek-
woorden die te maken hebben met seks, 
discriminatie, geweld of grof taalgebruik.

•   Chatten, facebook, instagram en snapchat is 
op school niet toegestaan.

•   Als ik op internet vervelende informatie 
tegenkom, waarschuw ik direct de juf of  
de meester.

•   Aan de instellingen van de computer,  
bijvoorbeeld screensavers, mag door mij 
niets worden veranderd.

•   Printen doe ik alleen met toestemming  
van de meester of de juf.

•   Ik gebruik geen scheldwoorden als ik  
een e-mail verstuur.

Huiswerk
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen voor taal, 
dictees en woordenschatopdrachten mee naar 
huis, voor rekenen tafels en klokkijkoefeningen. 
Vanaf groep 6 wordt dit uitgebreid. Dan moeten 
de kinderen aardrijkskunde, of een geschiede-
nistoets leren, een spreekbeurt of een boekbe-
spreking voorbereiden. Het huiswerk in groep 
7/8 is er ook ter voorbereiding op het voortge-
zet onderwijs. De kinderen van groep 5 moeten 
een goede schooltas of rugzak hebben.

Verdeling ontwikkelings- en vakgebieden
Kinderen van groep 1 tot en met 8 moeten aan 
het eind van hun schoolloopbaan 7520 uur les 
hebben gehad. Kinderen krijgen les in de leer- 
vakken, in de creatieve vakken, sociaal-emotionele 
lessen en bewegingslessen. We geven dus alle 
vakken. De kinderen van groep 1 tot en met 8 
krijgen allemaal hetzelfde urenaantal per jaar.

De groepen 1 en 2

Homogene groepen
We werken bij voorkeur in homogene  
groepen. 
Kinderen met ongeveer dezelfde leeftijd zitten 
bij elkaar. We stemmen binnen groep 1 en 2 
af op wat de kinderen nodig hebben. 

Groep 1/2 

Kennis 4%

Expressie/creatief 29%

Spel & Beweging 27%

Taal 30%

Pauze 5%

Godsdienst 5%

Groep 3 t/m 8

Rekenen 20%

Expressie 8%

Beweging 8%

Taal 40%

Pauze 4%

Godsdienst 6%

Wereldorientatie 14%
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Thema’s
Dagelijks zijn er activiteiten in de grote en 
kleine kring, aan tafel en in de hoeken. De 
kringactiviteiten en werklessen staan in het 
teken van een thema. De thema’s komen uit de 
methode Sil. Thema’s zijn bijvoorbeeld pira-
ten, kastelen, kunst. De kinderen leren nieuwe 
woorden, doen taal- en rekenspelletjes. Tijdens 
de werkles zitten de kinderen in wisselende 
groepjes. We houden rekening met de verschil-
len tussen kinderen. Er zijn makkelijke en moei-
lijke opdrachten. Tijdens de werkles oefenen 
de kinderen ook met de spelletjes uit de kast. 
Daarmee oefenen de kinderen rekenen, taal en 
hun motoriek. We houden bij of de kinderen de 
doelen die bij de spellen horen, beheersen.

Inloopmoment
Elke week is er op dinsdag en donderdag  
een inloopmoment aan het begin van de dag.  
Ouders spelen mee met hun kind. De juffen 
laten u zien wat de kinderen leren en wat  
u thuis met uw kind kan oefenen.

Hoeken
In de klas zijn verschillende hoeken. Daarin kun-
nen de kinderen spelen. Via het planbord wordt 
bepaald wie in welke hoek speelt. Er is een 
huishoek, een bouwhoek, een lees, luister- en 
schrijfhoek, de water-zandtafel, de computer-
hoek. Bij elk nieuw thema worden de hoeken 
aangepast aan de doelen.

Huiswerktassen
We vinden het belangrijk om kleuters  
enthousiast te maken voor boeken. In een  
huiswerktas zit een leesboek met een cd en  
allerlei leerzame spelletjes. Leerlingen van 
onze jongste groepen mogen regelmatig zo’n 
tas mee naar huis nemen en gaan er dan met 
veel plezier mee aan de slag. Niet alleen,  
maar met hun ouders, want samen leren is  
het leukst.

Zindelijkheid
De kinderen moeten zindelijk zijn als ze naar 
school gaan. Als uw kind een ziekte heeft, 
waardoor het niet zindelijk kan zijn, moet u  
dit met ons bespreken.

Bewegingsonderwijs buiten
Dagelijks spelen de kinderen buiten. Op het 
kleuterplein zijn veel speelmogelijkheden, 
zoals een zandbak, karren, fietsen, touwtje 
springen enz.

Eten en drinken/lunch
Eten en drinken doen we gezamenlijk rond 
10.15 uur in de kring. De kinderen mogen al-
leen gezonde dingen meenemen. We stimu-
leren dat kinderen fruit meenemen als tussen-
doortje. Voor 12 uur moeten de kinderen een 
gezonde lunch meenemen.

Overgang naar groep 3
Aan het eind van groep 2 zijn de kinderen 
voorbereid op de lees- en rekenactiviteiten  
van groep 3. Vierjarige kleuters die na 1 okto-
ber op school komen, blijven nog een jaar in 
groep 1 of gaan naar groep 2. Als ze voor zijn 
in hun leerontwikkeling mogen ze mee naar 
groep 3. De juf bespreekt dit met u.

De groepen 3 t/m 8

De vakken taal, lezen, schrijven en rekenen 
zijn belangrijke vakken voor aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuuronderwijs. Om te weten 
of kinderen de leerstof beheersen, toetsen we 
de kinderen vaker. Dan weten we of en hoe we 
kinderen verder moeten helpen bij het leren. 
In alle groepen krijgen kinderen muziek, drama 
en beeldende vorming. De lessen worden of 
door de leerkracht gegeven of door de vakdo-
centen. De gymlessen worden gegeven door 
de groepsleerkracht in de gymzaal of door een 
leerkracht bewegingsonderwijs. 
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Rekenen
Vanaf groep 3 werken we met de rekenmetho-
de Getal en Ruimte Junior. Er is aandacht voor 
zwakke rekenaars en voor de goede rekenaars. 
Zwakke rekenaars krijgen hulp in de klas of 
soms buiten de groep.
De goede rekenaars krijgen extra uitdagende 
lesstof. Eén keer per 4 weken worden de 
kinderen getoetst. Daarna krijgen kinderen 
herhalingsstof of moeilijker opdrachten. 

Lezen
In groep 3 werken we met de methode Veilig 
Leren Lezen. Met allerlei verschillende op-
drachten leren kinderen lezen. Eerst letters, dan 
woorden, dan zinnen en al heel snel verhalen in 
een boek. De kinderen leren ook de verhalen te 
begrijpen. De kinderen oefenen natuurlijk ook 
het schrijven van letters en woorden. 

Voor de groepen 4 t/m 8 gebruiken we Nieuws-
begrip om teksten te leren begrijpen. Dat is 
heel leuk, omdat de teksten inspelen op dat 
wat in het nieuws is. Daarnaast zoeken we tek-
sten passend bij onze thema’s die we volgens 
de methodiek van Close Reading lezen. Het 
is belangrijk om te blijven oefenen met lezen. 
Hiervoor gebruiken we de methode Estafette. 
De kinderen oefenen woordlezen en zinslezen. 
De kinderen worden twee of vier keer per jaar 
getoetst. We weten daardoor hoe uw kind leest 
en wat en hoe we moeten oefenen. 

Taal en spelling
Bij taal en spelling maken we gebruik van de 
methode Staal. Dit is een methode die de 
kinderen laat oefenen met spelling, het cor-
rect schrijven van woorden, het schrijven van 
verhalen, het leren luisteren, de grammatica en 
uitbreiden van de woordenschat. De kinderen 
leren ook om hun werk te presenteren.

Schrijven
Voor de groepen 3 t/m 8 is er de schrijfmethode 
Pennenstreken. We oefenen met schrijven om 
een net en leesbaar handschrift te ontwikkelen. 
We schrijven in blokletters. Als de kinderen 
ouder worden, ontwikkelen de kinderen steeds 
meer hun eigen handschrift.

Natuur, wetenschap en techniek
Wereldoriëntatie heeft te maken met de kennis 
en het begrijpen van de wereld om ons heen. 
Bij wereldoriëntatie horen de vakken aardrijks-
kunde, wetenschap en techniek, techniek en 
geschiedenis. 

- je eigen omgeving (tot en met groep 5)
- Nederland (groep 6)
-  Europa (groep 7)
- de wereld (groep 8)

Ook leren de kinderen topografie.
We leren de geschiedenis aan de hand van  
een tijdbalk. Voor wetenschap en techniek- 
gebruiken we de methode Naut, meander  
en Brandaar. De kinderen leren over hun eigen 
lichaam, over de natuur, de techniek, het milieu 
en gezond gedrag. 

Verkeersexamen
In groep 7/8 doen de kinderen mee met het 
schriftelijk verkeersexamen. In het schooljaar 
2021-2022 is het praktisch verkeersexamen  
aan de beurt.
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Vieringen
Met Kerst en met Pasen vieren we feest. Dit 
feest bereiden we voor tijdens de godsdienst- 
lessen. De vieringen worden gehouden in 
de groep. Soms vieren we feest met de hele 
school. 

Hulpprojecten
Af en toe zamelen we geld in voor een goed 
doel, voor kinderen die wel een extraatje kun-
nen gebruiken. Als we extra snel geld in willen 
zamelen doen we een actie, bijvoorbeeld een 
sponsorloop, statiegeldflessenactie. 

Projecten
Eénmaal per jaar werken we met de hele 
school aan een project. Het project duurt  
ongeveer twee weken. Onderwerpen voor  
een project kunnen zijn het milieu, het ver-
voer, de techniek, kunst enz. Aan het eind  
van het project is er een “open huis”, waarbij 
iedereen kan komen kijken wat er allemaal  
gedaan en gemaakt is. Verder hebben we  
een techniekweek.

Schoolreizen
De groepen 1 t/m 6 gaan jaarlijks op school- 
reis. Het ene jaar zal het meer een leer-uitje 
zijn en het andere jaar meer een speel-uitje. 
Voor het schoolreisje vragen we van u een 
bijdrage via de ouderbijdrage.
De kinderen van groep 7 en 8 gaan in het 
schooljaar 2022-2023 weer op schoolkamp. 
Voor dit schoolkamp wordt een extra bijdrage 
van de ouders gevraagd. Het andere jaar 
gaan ze op schoolreis.

Bijzondere activiteiten
Tijdens het schooljaar vinden er een aantal 
bijzondere gebeurtenissen plaats zoals het 
sinterklaasfeest, excursies, theaterbezoek. 
Soms wordt er aan ouders gevraagd om  
te helpen.

Schoolfoto’s
Ieder jaar komt de schoolfotograaf. Er worden 
groepsfoto’s en/of portretfoto’s gemaakt.

ABC Randenbroek
ABC Randenbroek is een samenwerking tus-
sen de scholen, de kinderopvang en wel-
zijn. Ze werken met elkaar samen om onder 
schooltijd en na schooltijd activiteiten te 
organiseren. De activiteiten staan in het teken 
van beweging, je gezondheid en het woon- 
plezier, kunst en weerbaarheid. We hebben 
elk jaar een beweegweek, sportactiviteiten 
na schooltijd, creatieve- en natuuractiviteiten. 
De meeste activiteiten zijn gratis en heel leuk 
voor kinderen om aan mee te doen.

Via de website van abc moeten de ouders  
hun kinderen aanmelden voor een activiteit.  
Eerst moeten de ouders een account maken. 
www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abc-
randenbroek/

3_ Speciale activiteiten
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Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 geven alle basisscho-
len passend onderwijs. Samenwerkingsver-
band (SWV) de Eem is een vereniging van 
32 samenwerkende schoolbesturen primair 
onderwijs voor passend onderwijs. 

De school en de ouders bepalen samen, in lijn 
van de mogelijkheden van kind (en ouders) 
en school, wat het beste onderwijsaanbod is. 
Lukt dat niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij 
passend onderwijs.

SWV de Eem wil voor elk kind een passend 
onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning 
voor een optimale ontwikkeling. Met dit doel 
worden scholen gestimuleerd, gefaciliteerd 
en gecoacht bij het inzetten van de juiste 
voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind 
op school. 
De onderwijsondersteuner van het SWV speelt 
hierbij een centrale rol. Deze biedt hulp aan 
scholen bij de invulling van hun zorgplicht. Dat 
kan gaan om arrangementen voor extra on-
dersteuning op school of om het afgeven van 
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wanneer 
het passend onderwijsaanbod een plaatsing 
betekent op het speciaal (basis)onderwijs.

Informatie Punt Passend Onderwijs voor 
Ouders
Met de invoering van passend onderwijs leven 
er ook allerlei vragen. Vragen als: “Hoe krijg ik 
de hulp geregeld die mijn kind nodig heeft?” 
of “Op welke school kan ik mijn kind met een 
beperking nu het beste aanmelden?” In ge-
sprek met de school krijgt u vast antwoord op 
uw vragen. Maar heeft u extra informatie no-
dig of wilt u praten met iemand die meedenkt 
over de oplossing van uw probleem, dan kunt 
u terecht bij het Informatie Punt Passend On-
derwijs voor Ouders

Bel of mail met vragen: T 033-303 04 88 of  
E info@swvdeeem.nl
Telefonisch spreekuur / inloop: 
maandagmiddag: 13.30 – 16.00 uur en  
donderdagochtend: 09.00 – 12.00 uur.
Website: www.swvdeeem.nl

Ondersteuning in het algemeen
Het is onze ambitie om alle kinderen goed on-
derwijs te bieden. Geen kind is hetzelfde en 
soms is het zoeken naar de juiste benadering. 
Daarom volgen we de kinderen goed in hun 
ontwikkeling, om op deze manier goed zicht 
te hebben op de vorderingen van kinderen.

Vanaf groep 3 worden algemene ontwikkeling 
en/of vorderingen op het gebied van taal, 
lezen en rekenen enkele malen per jaar ge-
toetst met observatiemiddelen, methodege-
bonden toetsen en de toetsen van Cito. We 
vergelijken de ontwikkeling van uw kind met 
het landelijk gemiddelde. De resultaten van 
de diverse toetsen worden op verschillende 
wijze besproken:
•   4 x per jaar in groepsbesprekingen tussen 

de leerkracht en de intern begeleider;
•   in besprekingen met het hele team;
•   in voortgangsgesprekken over het  

individuele kind;
•  tussen intern begeleider en directie;
•   met de onderwijsinspectie en de directeur- 

bestuurder van PCBO.

Leersterke kinderen
Kinderen die (erg) goed kunnen leren, vragen
ook extra aandacht. Zij hebben behoefte 
aan uitdagende leerstof. Het is leerstof die 
ingewikkeld is en waarin kinderen oplossingen 
moeten bedenken. Voor een deel staat het  
in de lesboeken die we gebruiken, maar we 
hebben ook speciale boeken en opdrachten 
voor deze kinderen.

Dyslexieprotocol
Een aantal kinderen heeft problemen met 
het leren lezen en spellen. We hebben voor 
groep 1 tot en met 8 een leesdossier voor 
kinderen met lees- en spellingsontwikkeling 
en dyslexie. Dit betekent dat we alle kinderen 
volgen in hun lees- en spellingsontwikkeling.  
Ons leesaanbod is hierop afgestemd. Als kin-
deren heel ernstige lees- en of spellingspro-
blemen hebben, dan via het samenwerkings-
verband een screening gedaan worden.

 

4_ Aandacht voor onderwijsbehoeften 
van kinderen
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Ta(a)lentenklas
Kinderen van groep 7 en 8 mogen meedoen 
aan de onderwijstijdverlenging. Na schooltijd 
krijgen de kinderen op één dag 2 uur extra  
les om te oefenen voor taal, lezen en rekenen.  
De bedoeling is dat de kinderen hun niveau 
verhogen en daardoor hoger kunnen  
instromen in het voortgezet onderwijs.

Plusklas Farel en masterclass Corderius
Voor kinderen in groep 7 en 8 die extra uit-
daging nodig hebben is deze voorziening er, 
één middag per week.

Prachtklas
De prachtklas is een klas voor enkele kinderen 
uit groep 8 die waarschijnlijk naar het VMBO 
basis/kader gaan. Zij gaan een middag elders 
werken aan hun eigen talenten. 

Huiswerkklas van Lyceo
Kinderen van groep 8 kunnen gedurende 15 
weken extra huiswerkbegeleiding krijgen.

Expertisecentrum Uniek
In onze school hebben wij een expertisecen-
trum. Binnen onze school kan er hulp gege-
ven worden door de logopediste, de fysiothe-
rapeut, de orthopedagoog. Op de website 
www.expertisecentrumuniek.nl kunt u lezen 
hoe de hulp geregeld is. 

Aanmelding en plaatsingsbeleid
In principe zijn alle kinderen welkom die naar 
onze school willen komen omdat ze 4 jaar zijn 
geworden, verhuizen of van school verande-
ren. Alle scholen binnen PCBO Amersfoort 
hanteren dezelfde afspraken voor het aanne-
men en plaatsen van nieuwe leerlingen. Meer 
informatie kunt u opvragen bij de directie of 
de administratie. 
Met de invoering van de wet op passend 
onderwijs hebben wij vanaf het moment van 
aanmelding zorgplicht. Omdat ieder kind een 
eigen specifieke hulpvraag kan hebben on-
derzoeken we in nauw overleg met ouders of 
onze school de juiste begeleiding kan bieden. 
Hiervoor is ons Schoolondersteuningsplan 
(SOP) leidend. Indien nodig schakelen we 

hierbij de onderwijsondersteuner van samen-
werkingsverband ‘De Eem’ in. Als de school 
geen passend onderwijs kan bieden, zullen wij 
samen met de ouders op zoek gaan naar een 
passende plek.

Aanmelding van uw peuter of bijna-kleuter 
Als u overweegt uw kind op onze school aan 
te melden kunt u een afspraak maken voor 
een kennismakingsgesprek en rondleiding. 
Aanmeldingen ontvangen wij graag uiterlijk 13 
weken voor de 4e verjaardag. Hiervoor kunt 
u het aanmeldformulier downloaden op onze 
website en ingevuld retourneren aan de school 
of bellen naar onze school. 

Aanmelding van uw kind na een verhuizing
Als u na verhuizing besluit uw kind aan te 
melden op onze school wordt de aanmelding 
altijd in behandeling genomen onder voor-
waarde dat de betreffende groep niet vol is. U 
kunt telefonisch contact met ons opnemen. We 
nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek. 
Wij vragen met uw toestemming informatie op 
bij de vorige school of kinderdagverblijf. 

Afspraken bij tussentijdse wisseling van 
basisschool 
De schoolbesturen in Amersfoort hebben een 
afspraak gemaakt over het wisselen van school 
tijdens het schooljaar. Uit ervaring blijkt dat 
tussentijds wisselen meestal niet in het belang 
van de leerling is. Afgesproken is daarom dat 
besturen hier alleen aan meewerken als:
1. er sprake is van een verhuizing;
2.  de oude school niet het onderwijs kan 

bieden dat de leerling nodig heeft. De 
directeuren van de oude én de nieuwe 
school zijn het daar dan over eens;

3.  er sprake is van een onoplosbaar conflict tus-
sen ouders en de school. In dat geval bepaalt 
de school waarvan de leerling vertrekt de 
exacte datum waarop dat gebeurt, waarbij 
het de voorkeur geniet dat dit na een vakan-
tie plaatsvindt. Dit in overleg met de ouders/
verzorgers en de ontvangende school.

Kinderen van groep 7 en 8 mogen 
meedoen aan de Ta(a)lentenklas.

Prins Willem Alexanderschool - locatie Randenbroek • Schoolgids 2021/2023
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Wanneer ouders contact opnemen met 
een school over de plaatsing van een leer-
ling lopende het schooljaar, dan verwijst de 
directeur de ouders/verzorgers altijd terug 
naar de eigen school, daarbij verwijzend naar 
bovenstaande afspraken. De besturen vinden 
keuzevrijheid van ouders belangrijk; wisselen 
van school kan daarom wel aan het einde van 
het schooljaar. 

Verwijsindex risicojongeren (VIR) 
Basisscholen zijn wettelijk verplicht aangeslo-
ten op de Verwijsindex Risicojongeren (VIR).
Dit is een landelijke internetapplicatie waarin 
een professional een jeugdige (0 tot 23 jaar) 
kan registreren als hij/zij redelijkerwijs ver- 
moedt dat de jeugdige een risico loopt in zijn 
lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve 
ontwikkeling naar volwassenheid. Het doel
van de Verwijsindex is om meerdere hulpver- 
leners bij risicojongeren met elkaar in contact 
te brengen. Natuurlijk zult u daar als ouder 
van op de hoogte zijn en waar mogelijk bij 
betrokken worden.
In de verwijsindex kan door de IB-’er van de 
school uitsluitend geregistreerd worden dát 
er een melding is gedaan. De aard van de 
melding en behandeling worden in de  
verwijsindex niet bijgehouden. Een signaal  
in de Verwijsindex omvat daarom alleen:
•   identificatiegegevens van de jongere (aan 

de hand van het burgerservicenummer);
•   identificatiegegevens van de meldende 

instantie;
•  datum van de melding;
•   contactgegevens van de meldende instantie.

Met de gegevens in de Verwijsindex wordt 
zorgvuldig omgegaan door toepassing van de 
Wet bescherming persoonsgegevens en door 
goede beveiliging. Als de ouders of het kind 
dat willen, mogen zij de geregistreerde ge-
gevens inzien. Zij kunnen schriftelijk bezwaar 
aantekenen tegen opname in de Verwijsindex 
bij het College van Burgemeester en Wethou-
ders in de gemeente waarin zij wonen. Kijk 
voor meer informatie op www.voordejeugd.
nl en op de website www.pcboamersfoort.nl 
(pagina voor ouders)

Meldcode kindermishandeling en  
huiselijk geweld
Scholen zijn verplicht om volgens protocol te 
handelen als we te maken hebben met (ver-
moedens) van kindermishandeling of huiselijk 
geweld. Wij werken volgens een stappenplan 
zoals te vinden op mn.handelingsprotocol.nl. 
De stappen zijn: 
-  het in kaart brengen van signalen;
-  een collega raadplegen of  

Veilig Thuis Utrecht;
- gesprek met ouders en/of kind;
-  inschatten van het risico, de aard en de 

ernst van het geweld;
-  beslissen: hulp organiseren of melden bij 

Veilig Thuis. 

Gezondheidsonderzoek
De kinderen van groep 2 en 7 worden opge-
roepen voor het individuele gezondheidson-
derzoek door de schoolarts. Deze onderzoeken 
vinden plaats op school door de verpleegkun-
dige van de afdeling Jeugd-gezondheidszorg 
van de GGD Midden-Nederland.

Bij het kijkmoment kunt u tijdens 
de les zien wat en hoe de  
kinderen leren.

Prins Willem Alexanderschool - locatie Randenbroek • Schoolgids 2021/2023
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Transparantie en Privacy
Op school wordt zorgvuldig omgegaan met 
de privacy van onze leerlingen. In verband 
met het geven van onderwijs, het begelei-
den van onze leerlingen en de registratie 
daarvan in de administratie van de school, 
worden er gegevens over en van leerlingen 
vastgelegd. Deze gegevens worden per-
soonsgegevens genoemd. Het vastleggen 
en gebruik van deze persoonsgegevens is 
beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk 
is voor het onderwijs. De gegevens worden 
beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe 
is beperkt. De school maakt ook gebruik van 
digitaal leermateriaal. De leveranciers van die 
leermaterialen ontvangen een beperkt aantal 
leerlinggegevens. Leerlinginformatie wordt 

alleen gedeeld met andere organisaties als 
ouders daar toestemming voor geven, tenzij 
die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

In het privacyreglement is beschreven hoe de 
school omgaat met haar leerlinggegevens en 
wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 
Desgewenst kunt u dit privacyreglement lezen 
via http://www.pcboamersfoort.nl/algemeen/
voorouders.html. 
Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij 
de directie.
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Schorsing en verwijdering
Het bevoegd gezag van Stichting PCBO 
beslist over de schorsing en verwijdering van 
leerlingen. Redenen om een kind te schorsen 
kunnen zijn dat het gedrag van het betref-
fende kind de eigen ontwikkeling en/of het 
gevoel van veiligheid en welbevinden van 
andere kinderen en/of personeel ernstig in de 
weg staan.

Bij een schorsing wordt de leerplichtambte-
naar geïnformeerd. Schorsing betreft één of 
meerdere dagen met een maximum van een 
week. Wanneer de schorsing langer dan één 
dag duurt, dan wordt bovendien de onder-
wijsinspectie in kennis gesteld. Omdat een 
leerplichtig kind niet van onderwijs uitgeslo-
ten kan worden, zal het kind tijdens de perio-
de van schorsing vanuit de school opdrachten 
meekrijgen om thuis aan te werken. 

Wanneer er sprake is van schorsing om ern-
stige redenen, of in het geval van herhaling, 
kan het bevoegd gezag bovendien besluiten 
een kind van school te verwijderen. Voordat 
het bevoegd gezag hiertoe besluit, worden 
eerst de betrokken leerkracht en de betref 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
fende ouders gehoord. Het bevoegd gezag 
is in het geval van verwijdering verplicht om 
een andere school te vinden voor de betref-
fende leerling. Tegen een beslissing van het 
bevoegd gezag om hun kind te verwijderen, 
kunnen ouders bezwaar aantekenen. 

Als er sprake is van schorsing of verwijdering 
krijgen ouders te allen tijde hier ook een brief 
over. In deze brief is tevens opgenomen op 
welke manier ouders bezwaar kunnen aante-
kenen tegen het besluit tot schorsing en/of 
verwijdering. 

Prins Willem Alexanderschool - locatie Randenbroek • Schoolgids 2021/2023
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De Info
Dit is het informatieblad van onze school.  
Dit blad verschijnt wekelijks digitaal. In dit 
blad staat van alles over de activiteiten  
die gaan komen of die geweest zijn.

Informatiekaart
Jaarlijks geven we een informatiekaart met 
alle relevante gegevens voor dat jaar.

Parro
Om u snel te informeren of hulp te vragen, 
gebruiken wij de Parro-app. Wekelijks sturen 
wij een berichtje over waar we mee bezig zijn.

Website
Onze website kunt u vinden via  
www.pwarandenbroek.pcboamersfoort.nl.  
U vindt er informatie over de school, maar  
ook foto’s van activiteiten die geweest zijn. Ook 
kunt u de Info elke week lezen via onze website.
Met de MR hebben we afgesproken dat we 
geen foto’s van kinderen van dichtbij maken. 
Er zullen ook geen namen van kinderen wor- 
den vermeld.

Facebook en Instagram
Dagelijks en wekelijks gebeuren er zoveel 
leuke dingen.

Ouderinformatiebijeenkomst
Op de ouderinformatiebijeenkomst, die wij 
houden aan het begin van het schooljaar, 
informeren wij de ouders over de werkwijze in 
de groep, de leerstof, de methodes etc.

Rapporten
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 krijgen twee 
keer per jaar een rapport. In die rapporten staan 
de resultaten van de afgelopen periode. 

Spreekweek
Wij houden in het najaar een spreekweek. Dit 
doen we ook na de rapporten in het voorjaar. 
Alle ouders zijn verplicht om te komen. We no-
digen u uit via de Parro-app. Natuurlijk hoeft u 
niet te wachten tot het spreekuur. U kunt altijd 
vragen aan de juf of meester of u eerder kan 
komen. Wij kunnen dit ook aan u vragen.

Kijken in de klas
Vijf keer per jaar is er een kijkmoment in de 
klas. U kunt tijdens dit moment zien wat en  
hoe de kinderen leren.

Informatie-uurtje
Acht keer per jaar organiseren we een koffie-
ochtend over onderwijsinhoudelijke onder-
werpen.
 
Overgang naar het voortgezet onderwijs 
In groep 8 komt voor ieder kind het spannen- 
de moment van een keuze voor het voortge- 
zet onderwijs. De volgende stappen worden 
gezet in het maken van deze keuze.
1.  Afname Cito-entreetoets eind groep 7.
2.   Met de resultaten van deze toets gaan we 

na, of de kinderen nog extra hulp nodig 
hebben. Als de resultaten bekend zijn, 
wordt u met uw kind op school uitgeno- 
digd voor een gesprek met de leerkracht 
om het voorlopig advies te bespreken.

3.   In groep 8 wordt de eindtoets gedaan. Ook 
van deze toets ontvangt u via de school het 
resultaat.

4.   In de maanden november t/m februari ont-
vangen de ouders via de school informatie  
van de diverse scholen voor voortgezet 
onderwijs. Hierbij zitten uitnodigingen voor 
informatie-avonden. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar de website:  
www.vanbasisnaarbrug.nl

5.   In de maand maart moet de schoolkeuze na 
goed overleg tussen de groepsleerkracht en 
de ouders (waarbij de mening van het kind 
ook een rol speelt) worden afgerond. U krijgt 
in februari het definitieve advies.

6.   Vóór 15 maart moeten de ouders via onze 
school het kind aanmelden.

Naar de school van keuze worden de volgende 
formulieren / documenten gestuurd:
•  het aanmeldingsformulier;
•   het onderwijskundig rapport, dat door de 

groepsleerkracht wordt gemaakt en ook ook 
een overzicht van het leerlingvolgsysteem.

De ouders ontvangen begin juni van het VO be-
richt of hun kind is aangenomen. In geval van twij-
fel wordt uiteraard eerder contact opgenomen.

5_ Contacten met ouders
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Methode-onafhankelijke toetsen
Wij toetsen kinderen ongeveer elke maand 
met de toetsen uit de methodes. In januari 
en juni zijn de CITO-toetsen aan de beurt. 
We gebruiken de toetsen om te kijken of de 
kinderen alles goed geleerd hebben, of we 
verder kunnen met de leerstof en of we nog 
leerstof moeten herhalen.
De directie en de intern begeleider bekijken 
samen met het team elk jaar of we goed on-
derwijs gegeven hebben en of we nog zaken 
moeten verbeteren. We willen en moeten een 
goede kwaliteit leveren.

Eindtoets groep 8
Alle leerlingen van groep 8 hebben het afge-
lopen jaar deelgenomen aan de Cito- eind-
toets. De Cito deelt de scholen in, in zeven 
groepen. Dit heeft te maken met de opleiding 
van de ouders. Wij zijn ingedeeld in een cate-
gorie met veel ouders die een praktijkgerichte 
opleiding hebben. De resultaten van de laat- 
ste drie jaar zijn als volgt:

Jaar    Schoolscore  Gemiddelde score

2018  531,2  527,9
2019  525, 3  528,9

*  Referentieniveau taal en lezen 1F op 82%,  

rekenen op 36%, moet 85% zijn.  

Lezen op 2F op 45%, rekenen en taalverzorging 

op 27%, moet 32,1%

* In 2020 geen eindtoets door Corona

Wij vinden dat er ook andere dingen belang- 
rijk zijn, want je kunt niet alles wat een kind leert 
een score geven. Het is natuurlijk ook belangrijk 
dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, unieke 
mensen, die op hun eigen wijze gebruik leren 
maken van de mogelijk-heden die zij hebben.
 
De leerlingen van groep 8 gaan naar alle vor-
men van voortgezet onderwijs, dat kan varië-
ren van het VMBO tot Atheneum en Gymna-
sium. De afgelopen jaren zijn onze leerlingen 
naar de volgende vervolgopleiding gegaan:

MR
Als ouder heb je invloed
Op school worden door de directie veel be- 
langrijke beslissingen genomen die direct of 
indirect doorwerken in het onderwijs dat aan 
uw kind wordt gegeven. Zowel de ouders als 
de leerkrachten kunnen via de medezeggen- 
schapsraad (MR) invloed uitoefenen op deze 
beslissingen.

Wat doen we?
De MR is samengesteld uit 2 ouders en  
2 leerkrachten van de locatie Randenbroek.  
De MR-leden vormen een enthousiast en 
betrokken groep mensen die er samen met de 
directie voor wil zorgen dat de juiste beslissin-
gen worden genomen, in het belang van de 
school en de kinderen.
De MR doet dit onder meer door voorgeno- 
men beslissingen op een positief-kritische 
manier met de directie te bespreken.
In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) 
is formeel vastgelegd over welke zaken de MR 
een advies moet uitbrengen en welke zaken 
instemming van de MR vereisen, voordat ze 
kunnen worden uitgevoerd. De MR en de 
directie willen echter niet alleen de wette-
lijke bepalingen uitvoeren, maar vooral goed 
samenwerken ter bevordering van de kwaliteit 
van de school. Ieder jaar komen vaste onder- 
werpen aan de orde zoals het schoolplan, de 
begroting en het vakantierooster. Daarnaast
is de MR betrokken bij het aanstellen van
nieuwe leerkrachten op school.

Pro-actieve inbreng, signaalfunctie
De MR ziet voor zichzelf ook een belangrijke 

    2020 2021
Aantal leerlingen 
Groep 8  9%
PRO    9% 
VMBO BL 16% 18%
VMBO KL  23% 27%
VMBO TL 46% 9%
HAVO  16% 9%
VWO    18%
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taak in het opvangen van signalen van ouders, 
personeelsleden en vanuit de samenleving.
De MR reageert niet alleen (reactief) op 
voor- stellen, maar stelt ook (proactief) zaken 
aan de orde. Zo kan de MR het initiatief 
nemen om een enquête uit te schrijven om 
de mening van de ouders te peilen over een 
bepaald onderwerp. Als de MR door ouders 
wordt benaderd met vragen of suggesties, 
dan worden deze tijdens de vergadering 
behandeld. De MR vindt het belangrijk om 
ouders goed te informeren over de activitei-
ten van de MR. In de PWA Info wordt daartoe 
een korte samenvatting opgenomen van 
hetgeen tijdens de vergadering aan de orde 
is gekomen. U kunt de vergadering van de 
MR bijwonen, deze zijn openbaar. Ook kunt u 
contact opnemen met een van de MR-leden. 
In de info vermelden we hun namen.

De gemeenschappelijke  
medezeggenschapsraad
Elke school die valt onder de Stichting PCBO 
mag grotendeels zijn eigen beleid vaststellen, 
maar er zijn natuurlijk ook veel zaken die op 
alle PCBO-scholen op eenzelfde manier gere- 
geld moeten worden. Over die zaken overlegt 
het stichtingsbestuur met de gemeenschap- 
pelijke medezeggenschapsraad (GMR). Een 
leerkracht vertegenwoordigt de Prins Willem 
Alexanderschool in de GMR.

De ouderraad
We hebben een actieve ouderraad. Samen met 
een leerkracht van school helpen de ouders bij 
het uitdenken van activiteiten, zoals met Sinter-
klaas enz. De belangrijkste taak is meedenken en 
meewerken in de school en proberen zoveel mo-
gelijk andere ouders bij de school te betrekken.
Voorbeelden hiervan zijn:
•  hulp bij het lezen;
•   verrichten van kleine werkzaamheden in  

en rond de school;
•  voorbereiden van de kerstviering;
•   begeleiden en helpen bij excursies, buiten-

dagen en schoolreisjes;
•   het meelopen als begeleider bij de  

avondvierdaagse;
•  assisteren bij de afscheidsavond van groep 8

•   schoonmaken van de school en  
het materiaal.

Ouderbijdrage
Voor het onderwijs aan de basisschool hoeft 
geen schoolgeld betaald te worden. De kos-
ten worden grotendeels betaald door rijk en 
gemeente. Er zijn echter enkele uitgaven, die 
niet door de overheid worden betaald.
U moet hierbij denken aan de kosten voor:
•  het sinterklaasfeest;
•  de kerst- en paasvieringen;
•  een traktatie bij sportevenementen;
•  de schoolreisjes;
•  het schoolkamp.

Voor deze activiteiten vragen wij een ouder-
bijdrage van 50 euro per kind. Deze bijdrage 
is weliswaar vrijwillig, maar uiteraard zijn deze 
evenementen niet mogelijk zonder voldoende 
financiële middelen. In dit bedrag zit de  
volledige bijdrage voor de schoolreizen.  
Er wordt alleen van de ouders van groep 8 
nog een aanvullende bijdrage gevraagd voor 
het schoolkamp. U krijgt in september een 
factuur en u wordt verzocht het bedrag vóór 
30 september te voldoen.

Het bankrekeningnummer van de ouderraad is:  
NL94ABNA0482753803 t.n.v. St PCBO inzake 
PWA. (Weberstraat) 

De ouderraad beheert samen met de directeur 
het geld. Zij leggen hierover jaarlijks verant-
woording af aan de directeur.

Vragen, opmerkingen, klachten
We vinden het belangrijk dat u met uw vra-
gen, opmerkingen of klachten naar school 
komt en deze bespreekt met de leerkracht. 
Alleen zo kunnen we weten wat u ervaart. In 
de meeste gevallen kunnen we uw problemen 
oplossen, of zullen we uitleggen waarom we 
op een bepaalde manier handelen. Realiseert 
u zich daarbij dat waar gewerkt wordt, misver-
standen kunnen ontstaan of fouten worden 
gemaakt. Dat is bij ons niet anders.
Komt u er met de leerkracht niet uit, meldt 
u zich dan bij de schoolleiding. Als u er ook 
daar niet uitkomt, kunt u contact opnemen 
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met het bestuur.
Als het niet lukt om tot een oplossing te 
komen, of als u niet weet bij wie u het beste 
terecht kunt, kunt u de contactpersoon van 
de school benaderen, te rade gaan bij een 
vertrouwenspersoon van de stichting, of een 
officiële klacht indienen.

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

Contactpersoon
Op school hebben we een contactpersoon 
voor klachten van leerlingen of ouders/ver-
zorgers. Zij kent de klachtenprocedure en 
zorgt als dat nodig is, voor eerste opvang. 
Wanneer u besluit om een klacht in te dienen, 
zal de contactpersoon u voor verder advies 
en bemiddeling altijd doorverwijzen naar een 
vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Indien u overweegt om een klacht in te die-
nen bij het bestuur of de landelijke klachten-
commissie, kunt u een vertrouwenspersoon 
van de stichting raadplegen. De vertrouwens-
persoon gaat met u na of de gebeurtenis aan-
leiding geeft tot het indienen van een officiële 
klacht of dat door bemiddeling een oplossing 
kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon 
begeleidt u eventueel bij de verdere procedu-
re en helpt u (indien nodig) bij het doen van 
aangifte bij de politie. Indien nodig verwijst 
hij naar instanties gespecialiseerd in opvang 
en nazorg.
Het is goed om te weten dat onze vertrou-
wenspersonen verplicht zijn tot geheimhou-
ding van alles wat zij in hun functie te weten 
komen.
Het bestuur heeft voor de stichting twee ver-
trouwenspersonen aangesteld:

Mw. drs. J.J.C. Stehouwer-Pelleboer
T 033 - 453 05 80, E hannie.stehouwer@ziggo.nl
Mijn naam is Hannie Stehouwer. Ik ben afge-

studeerd arts en heb zeven jaar als arts in het 
buitenland gewerkt. Nu kies ik voor het 

onderwijs en geef ik les op MBO Amersfoort 
aan doktersassistenten en verpleegkundigen. 
In mijn functie als vertrouwenspersoon vind ik 
het belangrijk om een luisterend oor te heb-
ben en het gesprek aan te gaan. Waar nodig 
speel ik een bemiddelende rol. 

Dhr. ir. drs. Francois van Ekkendonk
T033 - 463 05 33, E francois.esther@xs4all.nl
Ik ben François van Ekkendonk. Na mijn 
studie theologie heb ik civiele techniek ge-
studeerd. Ik ben daarna gaan werken bij een 
adviesbureau in Amersfoort. Ik woon inmid-
dels een kleine 20 jaar in de stad. Als vertrou-
wenspersoon vind ik het belangrijk dat het 
verhaal achter de klacht aan de orde komt, 
zodat we kunnen kijken naar oplossingen  
die daar recht aan doen.

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

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder 
Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 - 386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl

De school zet een stapje extra 
om mij verder te helpen.
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Naschoolse opvang

Naschoolse opvang
Kinderen kunnen naar de naschoolse opvang. 
Wij werken vooral samen met SKA Onderste- 
boven www.ska.nl en Partou Rossinistraat  
www.partou.nl en Bzzzonder.

Tegemoetkoming van de overheid 
Voorschoolse opvang en naschoolse opvang 
inclusief vakantieopvang valt onder de Wet 
kinderopvang. Dit betekent dat ouders kin- 
deropvangtoeslag kunnen aanvragen bij de 
Belastingdienst, die uit een vast deel en een 
inkomensafhankelijk deel bestaat. Voor meer 
informatie kijkt u op www.toeslagen.nl.
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Vóór schooltijd
De kinderen van de groepen moeten 10 minu- 
ten voor het begin van de lessen naar binnen 
worden gebracht (8.20 uur). De jassen gaan 
aan de kapstokken in de luizenzak. Kinderen 
die op de fiets komen zetten deze netjes in 
de fietsenstalling buiten het hek. Op het plein 
mag niet gefietst worden. Voor schooltijd en 
tijdens de pauzes wordt er op de leerlingen 
gelet door de leerkrachten die pleinwacht 
lopen.

Ziekmelding
De kinderen horen elke dag op school te zijn. 
Als uw kind ziek is, moet u voor schooltijd af- 
bellen. Iedere dag schrijven wij op of uw kind 
aan- of afwezig is. Als uw kind te vaak afwezig 
is of te laat is, bespreken we dit met u.  
Wilt u bezoeken aan artsen, tandartsen  
en orthodontisten na schooltijd plannen,  
zodat de kinderen niets van school missen.

Verzuim
Kinderen worden dagelijks op school ver-
wacht. De aan- en afwezigheid van kinderen 
wordt iedere dag gecontroleerd en geregis-
treerd. Scholen zijn daartoe verplicht. Als een 
leerling zonder bericht van absentie afwezig 
is, neemt school contact op met ouders. Als 
leerlingen zonder geldige reden of zonder 
bericht afwezig zijn, wordt dit geregistreerd 
als “ongeoorloofd verzuim”.

Verlof
Er kunnen natuurlijke legitieme redenen zijn 
waarom kinderen niet op school kunnen zijn 
of verlof hebben.

Kinderen die deelnemen aan religieuze of 
levensbeschouwelijke verplichtingen zijn 
daarvoor vrijgesteld van de leerplicht. Als 
dat het geval is, moeten ouders uiterlijk twee 
dagen van tevoren aan school doorgeven dat 
hun kind afwezig zal zijn vanwege deelname 
aan een religieuze of levensbeschouwelijke 
verplichting. Voor andere redenen van afwe-
zigheid van kinderen op school, dient van te-
voren verlof aangevraagd te worden en dient 
toestemming voor het verlof gegeven te zijn.

Verlof moet aangevraagd worden en toestem-
ming voor het verlof moet gegeven zijn in 
geval van verlof vanwege een vakantie buiten 
de reguliere schoolvakanties om. Dit verlof kan 
slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verleend 
worden als ouders vanwege de specifieke aard 
van hun beroep niet op vakantie kunnen in 
geen enkele reguliere schoolvakantie. 

Daarnaast moet verlof worden aangevraagd 
en toestemming voor het verlof gegeven zijn 
voor andere gewichtige omstandigheden. Dat 
kunnen plezierige zaken zijn als het bijwonen 
van een huwelijk of jubileum, maar kunnen 
ook droevige zaken zijn vanwege een  
terminaal ziek familielid of een begrafenis. 

De leerplichtwet omschrijft in welke geval-
len welk verlof toegestaan is en voor welke 
omvang. Binnen bepaalde kaders beslist de 
schoolleiding. Daarbuiten de leerplichtamb-
tenaar. In geval van twijfel is er overleg tussen 
de schoolleiding en de leerplichtambtenaar.
Verlof moet aangevraagd worden middels een 
Verlofformulier. Dat moet ruim van tevoren 
gedaan worden. In de regel geldt een termijn 
van acht weken van tevoren. Dit is met name 
van belang als u eventueel gebruik wilt maken 
van de mogelijkheid om bezwaar aan te teke-
nen tegen het besluit over uw aanvraag. Dit 
kan tot zes weken nadat het besluit genomen 
is. In dat geval heeft degene bij wie u bezwaar 
aantekent twee weken om hierop te reageren.
Bij wie u bezwaar aantekent, hangt af van wie 
een besluit genomen heeft over uw aanvraag. 
In de regel zal dat de schoolleiding zijn, in an-
dere gevallen is dat de leerplichtambtenaar.

Verzuimpreventie
Als een kind regelmatig afwezig is, kunt u 
door school uitgenodigd worden voor een 
gesprek hierover. Het doel hiervan is om te 
kijken of het verzuim terug te dringen is; of, 
als een kind bijvoorbeeld regelmatig en/of 
langdurig afwezig is vanwege ziekte, te kijken 
op welke manier het onderwijs dan geboden 
kan worden.
Als een kind 16 uur in een periode van 4 we-
ken ongeoorloofd afwezig is, moeten scho-

6_ Regels en afspraken 
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len dit melden bij de leerplichtambtenaar. 
In die gevallen zal de leerplichtambtenaar 
onderzoek doen naar de toedracht van het 
verzuim.

Eten en drinken op school/lunch
Het is goed als de kinderen in de pauze iets 
eten en/of drinken. In de ochtendpauze drin-
ken we water. Bij drinken denken wij bv. melk, 
chocolademelk, drinkyoghurt etc. Kool- zuur-
houdende dranken (prik) mag niet.
Bij eten denken we aan fruit, brood, ontbijt- 
koek, een cracker etc. Snoep mag ook niet, 
dat doen we alleen bij feesten.

Verjaardagen
Bij een verjaardag hoort feest en bij feest hoort 
een traktatie. Wat u uw kind wilt laten trakteren 
mag u zelf weten, maar wilt u rekening hou-
den met onze Islamitische leerlingen. Zij eten 

geen varkensvlees en producten waar gelatine 
in verwerkt zit. Ook vragen wij u iets kleins te 
trakteren. Na het uitdelen van de traktaties in 
de eigen groep gaat de jarige aan het eind  
van de dag met één of twee klasgenootjes  
de klassen rond om de andere juffen of  
meesters trakteren.

Kinderen en allergie
Omdat we op school kinderen hebben met 
allergie, mogen er geen huisdieren op school 
komen. Alleen bij bijvoorbeeld een spreek- 
beurt of natuurwetenschap en techniek, mag 
het wel heel even. Als uw kind allergisch is 
voor kleur- en/of smaakstoffen of andere al-
lergieën heeft, willen we dat graag weten.
 
Hoofdluis
Hoofdluis is niet fijn. Het kan iedereen over- 
komen. Hoe schoner het hoofd, hoe fijner de 
hoofdluis het vindt. Wilt u uw kind elke week 
controleren op hoofdluis. Als u hoofdluis ont- 
dekt, behandel dan het haar van uw kind op 
de juiste manier. Dat doet u door elke week 
het haar met een speciale luizenkam te kam- 
men. En vertel het aan de juf of meester.
Na elke vakantie gaan we controleren of er 
kinderen zijn met hoofdluis. Alle jassen stop- 
pen de kinderen in hun luizenzak.

Kledingvoorschriften
Kleding waarbij het gezicht bedekt is, is niet 
toegestaan. Wij willen gezichtsuitdrukkingen 
kunnen zien voor een goede communicatie. 
Bovendien is het voor de school belangrijk 
om te weten wie zich in het gebouw bevindt. 
Kleding die niet veilig is bij lessen als sport,
beweging en spel is niet toegestaan.Tijdens 
de gymles moeten de kinderen sportkleren 
aan. Ook bij warm weer moeten kinderen met 
een T-shirt aan naar school komen.

Moeite met betalen: Jeugd Sport en  
Cultuur fonds en Stichting Leergeld
Onderwijs in Nederland is gratis, maar soms 
komen er toch kosten bij, zoals de Ouder-
bijdrage, de schoolreis en de kosten van het 
schoolkamp. U kunt daarvoor een beroep 
doen op Stichting Leergeld.

Bij een verjaardag hoort feest en  
bij feest hoort een traktatie.
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Wilt u uw kind na schooltijd laten meedoen 
aan muziekles of een sportclub? Dan kunt u 
een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur, via de sociale dienst van de gemeen-
te Amersfoort. 
Dit geldt voor ouder(s)/verzorger(s) met een 
minimuminkomen, bijv. doordat u een uitke-
ring hebt, of doordat u als ZZP’er niet genoeg 
inkomsten heeft of hoge lasten waardoor er 
weinig overblijft.
Ouder(s)/verzorgers kunnen zelf geen aan-
vraag doen. Deze loopt via een intermediair 
van IndeBuurt033 of een schuldhulpverlener. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/ of op 
www.amersfoort.nl/werk-en-uitkering/to/kind-
pakket.

ARBO/EHBO
Onze school heeft een ARBO-plan. Hierin staat 
aan welke veiligheidseisen de school moet vol-
doen en werkt. Jaarlijks wordt het ARBO-plan 
besproken met de MR. De brandweer heeft 
ons ontruimingsplan goedgekeurd. Minimaal 
éénmaal per jaar houden we een ontruimings-
oefening. Een aantal teamleden heeft de cur-
sus voor bedrijfshulpverlening (BHV) gevolgd. 
De school beschikt over een AED.

Protocol Ziekte op school, medicijnge-
bruik en medisch handelen
Als kinderen onder schooltijd ziek worden, 
wordt contact opgenomen met ouders/verzor-
gers. In zijn algemeenheid geldt dat kinderen 
die ziek zijn niet op school horen, maar thuis 
moeten uitzieken.

Voor medicijngebruik en medisch handelen 
heeft PCBO Amersfoort een protocol waar 
al het personeel en alle scholen zijn gehou-
den. Als uw kind medicijnen nodig heeft en 
deze ook moeten worden toegediend onder 
schooltijd geeft het “Protocol Ziekte op 
school, medicijngebruik en medisch hande-
len” hier restricties aan. Personeel van PCBO 
Amersfoort kan hier slechts in bepaalde 
gevallen en onder bepaalde voorwaarden aan 
meewerken. Als dit voor uw kind van toepas-

sing is, is het verstandig om tijdig contact op 
te nemen met de directie van de school en dit 
met elkaar te bespreken.
Personeel van PCBO Amersfoort is niet 
bekwaam tot het verrichten van medische 
handelingen. Het bestuur heeft er nadruk-
kelijk voor gekozen dat haar personeel op al 
haar scholen dit niet mag doen. Als medisch 
handelen (anders dan acute noodhulp) 
noodzakelijk is onder schooltijd, moeten hier 
andere oplossingen voor worden gevonden. 
Als dit aan de orde is verzoeken we ouders 
om zo spoedig mogelijk contact op te nemen 
met de directie van de school.
Als voor een leerling medisch handelen 
onder schooltijd noodzakelijk is, is dit op zich 
zelf geen reden om een leerling niet aan te 
nemen of van school te verwijderen. Wel is 
het voorwaardelijk dat er een oplossing wordt 
gevonden voor het verrichten van de medische 
handelingen.

Op verzoek is het “Protocol Ziekte op school, 
medicijngebruik en medisch handelen” op te 
vragen bij de directie van de school

Omgaan met schoolmaterialen 
Schoolmaterialen zijn duur. Wij vinden dat 
kinderen netjes met hun spullen moeten 
omgaan. Als materialen met opzet worden 
kapotgemaakt dan moet dat betaald worden.

Waardevolle spullen en mobiele telefoon
Kinderen mogen geen waardevolle spullen 
als i-pad of tablets, computerspelletjes enz. 
mee naar school nemen. De mobiele telefoon 
moet uitstaan en mag niet op school gebruikt 
worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies 
of beschadiging.

Verzekeringen
De stichting heeft een collectieve ongevallen- 
en een aansprakelijkheidsverzekering afgeslo-
ten via Verus - de landelijke vereniging voor 
christelijk onderwijs in Nederland. Daarmee 
zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 
(leerlingen, personeel en vrijwilligers) verze-
kerd. De verzekering geeft recht op een (be-
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perkte) uitkering als een ongeval tot blijvende 
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige 
en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd. Dit geldt alleen als de eigen 
verzekering van betrokkene de schade niet 
dekt (bijvoorbeeld door eigen risico). Mate-
riële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet 
onder de dekking.
Door de aansprakelijkheidsverzekering zijn 
de school zelf én de mensen die voor de 
school werken (bestuur, personeel, vrijwilligers) 
verzekerd tegen schadeclaims als gevolg van 
onrechtmatig handelen. Wij maken u attent op 
twee zaken die vaak tot misverstanden leiden.
Ten eerste is de school of het schoolbestuur 
niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles 
wat tijdens de schooluren en buitenschoolse 
activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het ge-
val zou zijn, zou alle schade die in schoolver-
band ontstaat op de school kunnen worden 
verhaald. Dit is niet zo. De school is alleen 
verplicht schade te vergoeden als er sprake is 
van een verwijtbare fout. De school (of zij die 
voor de school optreden) moeten dus tekort 
zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is 
mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder 
dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. 
Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal 
tegen een bril. Die schade valt niet onder de 
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan 
ook) niet door de school vergoed. 
Ten tweede is de school niet aansprakelijk 
voor (schade door) onrechtmatig gedrag 
van leerlingen. Een leerling die tijdens de 

schooluren of tijdens andere door de school 
georganiseerde activiteiten door onrechtma-
tig handelen schade veroorzaakt, is daar in de 
eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoor-
delijk voor. Het is dus van belang dat ouders/
verzorgers zelf een particuliere aansprakelijk-
heidsverzekering afsluiten.
U kunt als ouder kiezen voor het afsluiten van 
een verzekering die materiële schade aan 
eigendommen en kleding tijdens schooluren 
vergoedt. Het gaat dan om schade of diefstal 
die niet valt onder de aansprakelijkheid van 
de school. Voor meer informatie over deze 
eigendommenverzekering gaat u naar http://
www.verus.nl/nieuws/eigendommenverzeke-
ring-voor-leerlingen.

Sponsoring
Ons bestuur heeft ingestemd met het Con- 
venant Sponsoring. Belangrijk punt daarbij is 
dat sponsoring op geen enkele wijze de
inhoud van het onderwijs mag beïnvloeden, 
noch de school in een afhankelijke positie 
mag plaatsen.
Voor beslissingen over sponsors en sponso- 
ring vinden wij het noodzakelijk dat hiervoor 
voldoende draagvlak is binnen de school en 
bij de ouders. Daarom willen wij beslissingen 
over sponsoring pas nemen, nadat de ouder-
geleding van de MR heeft ingestemd.
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Stichting en Bestuur
Onze school maakt deel uit van de Stichting 
voor Protestants Christelijk Basisonderwijs 
Amersfoort. De stichting bestaat uit 13 
scholen, waaronder een school voor speciaal 
basisonderwijs. Sommige scholen zijn op 
meerdere locaties gehuisvest.

De stichting wordt bestuurd door een twee-
hoofdig college van bestuur dat bestaat uit:
Erik van Lingen en Marie-Elle Bakker.
De scholen worden geleid door een directie 
die verantwoordelijk is voor de dagelijkse 
gang van zaken op de school en de ontwikke-
ling van het onderwijs. 

De missie van de stichting luidt:
PCBO Amersfoort wil kinderen op haar scho-
len vanuit een christelijk-sociale identiteit, en 
met respect voor het unieke van ieder kind, 
uitdagen zich veelzijdig en optimaal te ont-
wikkelen. Wij willen dat kinderen hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, 
kritisch en respectvol leren samen te leven.
Op onze scholen is aandacht voor elkaar en 
worden onze medewerkers uitgedaagd zich 
verder te ontwikkelen in hun professionaliteit.

Het adres van het bestuur is:
Bestuursbureau PCBO Amersfoort
Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
Tel.: 033 – 464 80 65
E-mail: stichting@pcboamersfoort.nl
Website: www.pcboamersfoort.nl

Het schoolgebouw
De locatie Randenbroek is gelegen in de wijk 
Randenbroek en werd gebouwd in 1959. De 
straten rond de school zijn vernoemd naar com-
ponisten en daarom kreeg de school de naam 
“Sweelinckschool”. Al snel werd er een kleuter-
school naast gebouwd, die de naam “Prelude” 
kreeg. In 1985 gingen deze twee scholen samen 
verder onder de naam “Prelude”. Het grootste 
gebouw werd in 1990 zo verbouwd, dat het 
plaats kon bieden aan twee kleutergroepen en 
het kreeg een nieuw speellokaal. In 2007 is het 
gebouw uitgebreid met enkele kleine ruimtes 
voor directie, IB en een teamkamer. 

Verlof leerkrachten
Bij afwezigheid van de leerkracht, bijvoor-
beeld bij ziekteverlof of studieverlof, probe-
ren we zoveel mogelijk een vaste invaller voor 
de groep te krijgen. We maken gebruik van 
het volgende vervangingsplan:
1.  Een vervanger vinden. 
2.   Een onderbouwleerkracht doorschuiven, 

via een vervangingspool.
3.   Studenten die in opleiding zijn.
4.   De intern begeleider, de adjunct-directeur, 

de directeur.
5.   Het verdelen van de kinderen over  

de andere groepen.

Lukt dit niet, dan is onze uiterste maatregel 
om de kinderen vrij te geven. U krijgt hierover 
altijd een dag van te voren bericht. We vinden 
het heel vervelend om kinderen een dag geen 
onderwijs te kunnen geven.

7_ Organisatiestructuur
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De scholen van de stichting
PCBO Amersfoort
’t Anker
Dollardstraat 123
3812 EV  Amersfoort
T 033 - 461 72 84
anker@pcboamersfoort.nl
www.anker.pcboamersfoort.nl

Berkenschool
Berkenlaan 29-31
3828 BN  Hoogland
T 033 - 433 02 65
berkenschool@pcboamersfoort.nl
www.berkenschool.pcboamersfoort.nl

De Bolster
Van Effenlaan 10
3818 RL  Amersfoort
T 033 - 461 79 70
bolster@pcboamersfoort.nl
www.bolster.pcboamersfoort.nl

Nevenvestiging De Stek
Van Marnixlaan 53
3818 VB  Amersfoort
T 033 - 465 19 44

Gabrie Mehenschool
Dopheide 34 
3823 HL  Amersfoort
T 033 - 456 26 83
gabriemehen@pcboamersfoort.nl
www.gabriemehen.pcboamersfoort.nl

Koningin Wilhelminaschool (sbo)
Raadhoven 3 
3813  Amersfoort
T 033 - 479 04 60
wilhelminaschool@pcboamerfoort.nl
www.kws.pcboamersfoort.nl

Kon-Tiki
Oceaan 6
3825 WC  Amersfoort
T 033 - 476 64 04
T 06 - 12 63 73 62
kontiki@pcboamersfoort.nl
www.kontiki.pcboamersfoort.nl

De Parkschool
Locatie Stadspark
Raadhoven 2
3813 LW  Amersfoort
T 033 - 433 02 70
parkschool@pcboamersfoort.nl
www.parkschool.pcboamersfoort.nl

Locatie Koningspark
Raadhoven 3
3813 LW Amersfoort
T 033 - 479 04 60

Prins Willem-Alexanderschool
PWA Beekenstein
Fr. v. Blankenheymstraat 61
3817 AE  Amersfoort
T 033 - 461 73 52
pwabeekenstein@pcboamersfoort.nl 
www.pwabeekenstein.pcboamersfoort.nl

Prins Willem-Alexanderschool
PWA Randenbroek
Weberstraat 5
3816 VA  Amersfoort
T 033 - 479 04 48
pwarandenbroek@pcboamersfoort.nl
www.pwarandenbroek.pcboamersfoort.nl

De Vuurvogel
Zwartsluiskade 2 
3826 EG  Amersfoort
T 033 - 253 07 07
vuurvogel@pcboamersfoort.nl
www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl

De Windroos
Locatie Liendert
Wiekslag 102
3815 GS  Amersfoort
T 033 - 479 04 50
windroos@pcboamersfoort.nl
www.windroos.pcboamersfoort.nl

Locatie Rustenburg
Fürglerplein 9 
3815 KZ  Amersfoort
T 033 - 479 04 97
windroos@pcboamersfoort.nl
www.windroos.pcboamersfoort.nl

De Wonderboom
Waterkers 1
3824 EH  Amersfoort
T 033 - 456 55 39
wonderboom@pcboamersfoort.nl
www.wonderboom.pcboamersfoort.nl

Locatie 
Bonte Koe 1
3824 XM  Amersfoort
T 033 - 455 54 66

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

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

College van bestuur
Erik van Lingen (voorzitter)
Marie-Elle Bakker (lid)



Prot. Chr. Basisschool 
“Prins Willem Alexander”

Locatie Randenbroek
Weberstraat 5
3816 VA  Amersfoort
T 033 - 479 04 48
pwarandenbroek@pcboamersfoort.nl
www.pwarandenbroek.pcboamersfoort.nl


