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Voorwoord

Voor u ligt de nieuwste schoolgids van De 
Vuurvogel. In deze gids vindt u alles wat u wilt 
weten over - het reilen en zeilen op - onze 
school. Naast informatie over praktische zaken 
leest u wat onze visie is op onderwijs en hoe 
wij daar samen invulling aan geven. 

Wij staan voor onderwijs dat steeds in be-
weging is, dat zich aanpast aan de kinderen 
en aan ontwikkelingen in de maatschappij. 
Kinderen krijgen en nemen bij ons de ruimte 
om te laten zien wie ze zijn en welke talenten 
ze hebben. We stimuleren kinderen om samen 
te werken vanuit zelfstandigheid en zetten zo 
ieder kind in zijn of haar kracht. 

Als u overweegt om uw kind bij ons op school 
te doen, hopen we dat u met deze schoolgids 
een goede eerste indruk heeft van onze school 
en van ons onderwijs. Is dat het geval dan 
nodigen we u van harte uit om een afspraak te 
maken voor een nadere kennismaking. Want 
een school voor je kind kies je natuurlijk niet 
zomaar. Je wilt de sfeer proeven en met eigen 
ogen zien hoe het onderwijs eruit ziet. Dat kan 
tijdens een bezoek aan onze school. 

Zit uw kind al bij ons op school dan is  
deze gids vooral een update en een handig  
naslagwerk. 

In beide gevallen wensen we u als ouder(s)/
verzorger(s) en de kinderen een geweldig 
mooi schooljaar toe!

Tot ziens!
Het team van De Vuurvogel

We kunnen natuurlijk zelf vertellen waarom 
onze school zo goed en leuk is, maar we laten 
dat liever over aan de leerlingen. Hieronder 
vertellen een aantal van hen waarom ze het  
zo naar hun zin hebben op De Vuurvogel.  
Hopelijk wordt u daar als ouders/verzorgers 
ook enthousiast van.

“ Als ik aan De Vuurvogel denk, dan denk ik 
aan een leuk plein - veel leuke kinderen.’(K) 

“ Ik ga met plezier naar school en er wordt 
bijna niet gepest.’(N) 

“De Vuurvogel: vrienden en sportiviteit.’(E) 
“ Door al het leren word ik later heel erg 

leerzaam.’(M) 
“ Er wordt veel tijd besteed aan kinderen  

die iets moeilijk vinden.’(S) 
“ We doen veel dingen voor het goede 

doel.’(J) 
“ Ik ben slecht in rekenen, maar ze helpen  

me steeds beter te worden.’(L) 
“ Het is een leerzame school’(F) 
“ We hebben een lekker groot plein.’(J) 
“ De schoolreisjes zijn fantastisch.’(N) 
“ Ik kwam op school en na een week dachten 

de kinderen al dat ik niet nieuw was’(A) 
“ De juffen en meesters zijn aardig en 

behulpzaam.’(N) 
“ De weeksluiting is super fantastisch.’(J) 
“ Gym is super leuk, vooral voetbal en 

verstoppertje.’(M) 
“ De weeksluitingen: Toppie.’(D) 
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Ruimte om jezelf te laten zien
Op De Vuurvogel vinden we het belangrijk dat 
kinderen de ruimte nemen en krijgen om zichzelf 
en hun talenten te laten zien. Wij stimuleren 
kinderen om eigenaar te worden van hun eigen 
leerproces. Ze leren door te doen, te ervaren 
en vooral te reflecteren. Reflecteren op je eigen 
gedrag en prestaties zien wij als een onmisbare 
vaardigheid om te kunnen groeien.

Ieder kind is van nature nieuwsgierig. Ons 
onderwijs is erop gericht om die nieuwsgierig-
heid aan te wakkeren. Kinderen leren initiatief 
te nemen en vanuit hun eigen kracht samen te 
werken. We bieden een veilige leeromgeving 
waarin respect en vertrouwen een grote rol 
spelen. Alleen dan, denken wij, kunnen kinderen 
zich ontwikkelen op een manier die bij hen past. 

Ons onderwijs is gestut op vijf pijlers: 
1.   Eigenaar van je eigen leerproces
2. Leren van en met elkaar
3. Dagelijks reflecteren
4. Ruimte voor talentontwikkeling
5. Leerlingen hebben inbreng

1. Eigenaar van je eigen leerproces
Ons doel is kinderen te laten ontdekken hoe 
ze het beste kunnen leren. Kinderen zijn bij 
ons eigenaar van hun eigen leerproces.  
Ze leren zelf leervragen te stellen en de  
antwoorden te vinden. 

Kinderen krijgen dag- en weektaken. Dat is 
overzichtelijk. Ze weten waar ze aan toe zijn 
en wat er van ze wordt verwacht. Kinderen 
krijgen volop ruimte om binnen die kaders  
eigen keuzes te maken. Bijvoorbeeld om  
taken in een bepaalde volgorde te doen. Door 
ze verantwoording te geven, worden kinderen 
zelfstandig en krijgen ze zelfvertrouwen.
 
2. Leren van en met elkaar
Leerlingen leren van en met elkaar. Daarbij 
geldt: ieder kind mag er zijn. Door veel samen 
te werken, leren de kinderen elkaar goed ken-
nen en ze leren respectvol met elkaar om te 
gaan. We verbinden kinderen op een speelse 
manier aan elkaar. De leerlingen uit een groep 

lopen bijvoorbeeld op een muziekje door  
de klas. Ze hebben een kaartje in de hand en 
zoeken iemand die hetzelfde kaartje heeft.  
Zo vinden ze een maatje. Op deze manier 
leren kinderen met iedereen samen te werken 
en dat iedereen even belangrijk is. 

3. Dagelijks reflecteren
Om als mens te kunnen groeien, is het be-
langrijk dat je jezelf goed leert kennen. We 
stimuleren kinderen om bewust naar zichzelf 
te kijken. We helpen kinderen te verwoorden 
wat al goed gaat, wat beter kan en hoe ze hun 
zwakke punten kunnen verbeteren.

Vanaf groep 1 leren we kinderen na te denken 
over hun gedrag en over leren. Kinderen maken 
- individueel of met de groep - afspraken met 
de leerkracht en komen zelf met verbeter-
punten. Daarnaast hebben alle kinderen op 
De Vuurvogel een ‘portfolio’ een persoonlijke 
map waarin ze ook reflecteren op hun werk, 
gedrag en prestaties.

4. Ruimte voor talentontwikkeling
Ieder kind heeft talenten. Wij willen kinderen 
laten ervaren hoe fantastisch en waardevol 
het is om je talenten te ontdekken en te laten 
zien. Daar geven we kinderen alle ruimte voor.

Wat wij op school onder talenten verstaan, 
zijn bijvoorbeeld: doorzetten, creatief denken, 
behulpzaam zijn, gevoel voor tekst of getal-
len hebben, snel denken, gestructureerd zijn, 
goed kunnen samenwerken, etc. 

Hoe pakken we het aan?
We gaan uit van wat kinderen al aan (verbor-
gen) talenten hebben. We helpen ze om deze 
talenten zichtbaar te maken en te ontwikke-
len. Hiervoor zetten we verschillende werk- 
vormen en activiteiten in.

5. Leerlingen hebben inbreng
Kinderen hebben een krachtige stem op De 
Vuurvogel. Dat heeft een reden. We vinden 
het belangrijk dat kinderen zich betrokken 
voelen bij hun omgeving en verantwoordelijk-
heid nemen. Dat lukt alleen als je kinderen 

1  Leren door te doen,  
te ervaren en te reflecteren
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het vertrouwen geeft dat hun mening ertoe 
doet. En ze de ruimte krijgen om mee te  
denken en te doen

Sociokring en leerlingenraad
Op De Vuurvogel praten en beslissen kinde-
ren mee in de klas. Regelmatig bespreken de 
leerlingen in hun groep hoe het er in de klas 
aan toe gaat, bijvoorbeeld in de ‘sociokring’. 

Leerlingen denken ook oplossingsgericht mee 
in de leerlingenraad. Hier maken ze plannen 
die ze samen uitvoeren. 

1. Wij gaan correct met elkaar om
2. Wij gaan prettig met elkaar om
3. Ik verbeter de omgang

Werken aan een sociaal sterke school
Elke dag werken we samen met de kinderen 
aan een sociaal sterke school. Dat betekent: 
versterken van positief groepsgedrag en het 
bespreken van onrechtvaardigheid en ruzies 
in de groep. 
We leren kinderen in overleg beslissingen te 
nemen. We stimuleren ze om open te staan 
voor de mening van anderen en op te komen 
voor zichzelf. Kinderen leren hoe ze samen 
ruzies of misverstanden kunnen oplossen.  
Dat versterkt de onderlinge band en  
het begrip voor elkaar.

Werken aan een sociaal sterke school doen 
we met z’n allen: kinderen, leerkrachten  
en ouders dragen samen bij aan prettige  
omgangsvormen en een vreedzame en  
respectvolle sfeer op school. En dat  
heeft succes.

De Vuurvogel • Schoolgids - Neem de ruimte, laat je zien!

De sleutelwoorden voor ons 
onderwijs zijn: respect, ruimte 
en vertrouwen. 
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De Stichting en haar bestuur

Christelijke school voor wereldburgers
De Vuurvogel is een christelijke basisschool. 
Bij ons zitten kinderen op school uit verschil-
lende culturen en met verschillende geloofs-
overtuigingen. Voor ons zijn alle kinderen 
goed en compleet zoals ze zijn. Wij zien 
kinderen als wereldburgers in een multicultu-
rele, tolerante samenleving waar je begrip en 
respect toont voor elkaars religie en gebrui-
ken. We praten met de kinderen over elkaars  
geloof en zoeken naar overeenkomsten. 

Bijbel- en spiegelverhalen 
De Bijbel is voor ons de bron van waaruit we 
kinderen leren betekenis te geven aan hun 
omgang met anderen en de wereld om  
hen heen. We vertellen elkaar Bijbel- en  
spiegelverhalen uit de methode ‘Trefwoord’. 
De kinderen beginnen de dag met een 
gesproken of gezongen gebed. We verwach-
ten van alle kinderen dat ze zich respectvol 
gedragen tijdens het gebed en het vertellen 
van de Bijbelverhalen. Ook van de ouders 
verwachten we dat ze respect hebben voor 
elkaars geloofsovertuiging. 

Samen Kerst en Pasen vieren
We vieren met elkaar de christelijke vieringen. 
Vooral Kerst en Pasen krijgen veel aandacht. 
Alle kinderen doen mee aan de vieringen op 
school, ongeacht hun geloofsovertuiging

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 college 
van bestuur dat bestaat uit de personen Erik 
van Lingen en Marie-Elle Bakker. De scholen 
worden geleid door een directie die verant-
woordelijk is voor de dagelijkse gang van 
zaken op school en voor de ontwikkeling van 
het onderwijs. De directeur op De Vuurvogel 
is Agnes Hardeman. 

De Vuurvogel

Ons schoolgebouw past bij ons
De Vuurvogel is op 1 augustus 2002 gestart.  
In 2006 konden we verhuizen naar ons  
huidige gebouw. Het gebouw ‘De Laak’ is 
ontworpen in lijn met onze visie op onder-
wijs. Daarom past het gebouw ons als een 
‘jas’. Het pand biedt ook onderdak aan een 
kinderdagverblijf, peuterschool, VSO en BSO. 
We hebben allemaal onze eigen ruimtes en er 
zijn een aantal gemeenschappelijke ruimtes. 
Je noemt dat een ‘brede school’. Veel ouders 
vinden het fijn dat de verschillende onder-
wijs- en opvangmogelijkheden samen in één 
gebouw zitten. Kinderen kunnen zo makkelijk 
doorstromen van bijvoorbeeld het kinderdag-
verblijf naar De Vuurvogel. Ze blijven dan in 
dezelfde vertrouwde omgeving.

Het verhaal achter onze naam
Een naam moet goed bij je passen en uit-
stralen waar je voor staat. We hebben lang 
gezocht, nagedacht en overlegd om tot een 
passende naam te komen. Uiteindelijk zijn  
we heel blij met ‘De Vuurvogel’. 

De Vuurvogel
De naam ‘De Vuurvogel’ heeft verschillende 
betekenissen die precies aansluiten bij onze 
school en ons onderwijs:
1.  Een vogel staat voor vrijheid en zelfstandigheid.
2.  Voor kinderen is De Vuurvogel het symbool 

voor fantasie. De fantasiewereld van het 
kind krijgt bij ons alle ruimte. Dat doen we 
met dans en drama, door de creativiteit te 
prikkelen en met reflecterend onderwijs. 

3.  De naam De Vuurvogel zegt iets over de 
kwaliteiten van onze school en van ons 
team: vurig, krachtig, verrassend, kleurrijk, 
stralend, vol warmte en genegenheid.

4.  We willen het vuur in het kind ontsteken, zo-
dat het zich kan ontwikkelen tot een leergie-
rige, nieuwsgierige en wilskrachtige tiener.  
We geven ruimte aan eigen initiatief en 
helpen kinderen zelfstandig te zijn en zich 
verantwoordelijk te voelen voor hun eigen 
daden en levenspad. We helpen ze om  
kritisch en respectvol samen te leven  
met anderen.

2 Over onze school
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Wij willen dat kinderen 
hun eigen verantwoorde-
lijkheid nemen en  
zelfstandig, kritisch en  
respectvol leren samen  
te leven.
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In dit hoofdstuk kunt u lezen over het  
onderwijs is in de groepen 1 t/m 8.

Leefthema’s en bijbelverhalen
In alle groepen gebruiken we voor het Bij- 
belonderwijs de methode Trefwoord. De 
thema’s verhalen en moderne liedjes sluiten 
goed aan bij de belevingswereld van de 
kinderen. Bijbelverhalen worden afgewisseld 
met spiegelverhalen. Jezus is geen persoon 
uit een oud verhaal, maar een vriend die je 
bagage meegeeft voor je reis door het leven. 
Trefwoord vult je ‘rugzak’ met belangrijke 
leefthema’s, uitgewerkt in Bijbelverhalen, 
interessante Bijbelse weetjes, vrije verhalen, 
speelse teksten, foto’s en tekeningen.
In de klas starten en eindigen we de school-
dag met een gebed of een lied. In ‘De Vuur-
vogel’ (de schoolkrant die elke twee weken 
verschijnt) leest u wat op dat moment het 
thema is van Trefwoord. U weet dan waar het 
over gaat als uw kind met verhalen thuiskomt. 
De kinderen krijgen in groep 6 hun eigen 
Bijbel. Aan het einde van groep 8, als de kin-
deren naar het vervolgonderwijs gaan, mogen 
ze de bijbel meenemen naar huis.

Weeksluiting met ouders
Iedere vrijdagmorgen is er om 8.30 een week-
sluiting. Deze wordt verzorgd door een van  
de groepen. Het thema van de weeksluiting 
past bij het thema in Trefwoord. Ouders van  
de kinderen die op die dag een weeksluiting 
hebben, zijn van harte welkom om erbij te zijn.

Groep 1 en 2
Als uw kind bij ons op school komt, zit het in 
een bepaalde levensfase. Wij observeren het 
kind om te ontdekken waar het enthousiast 
van wordt en wat zijn of haar interesses zijn. In 
de lessen en spelmomenten houden we daar 
rekening mee. We bieden uw kind leerstof en 
activiteiten aan op een manier die past bij zijn 
of haar belangstelling en belevingswereld.  
Dit noemen we ‘voorwaardenscheppend 
bezig zijn’.

Ontdekken en leren
Omdat de belevingswereld van een kind 
belangrijk is, werken wij meestal met thema’s 
en projecten die daarbij aansluiten. We geven 
kinderen volop de gelegenheid om zich te 
ontwikkelen. Bij De Vuurvogel werken we met 
‘hoeken’. Er is bijvoorbeeld een huishoek, een 
lees- en luisterhoek, een creatieve hoek, een 
bouwhoek, etc. Met de ervaringen die het 
kind opdoet in de hoeken, stimuleren we het 
leerproces. Daarnaast trekken we er regelma-
tig op uit, zodat de kinderen de wereld om 
hen heen kunnen ontdekken. We stimuleren 
de kinderen in de hoeken en buiten met: 
•  ontwikkelingsmateriaal: puzzels, mozaïek, 

trein, constructie- materialen e.d.
•  buitenspel, kleutergym, dramatische  

expressie, muziek-, reken- en taalontwikkeling.

Kinderen leren van elkaar
Het is voor de meeste kleuters even wennen 
als ze voor het eerst naar school gaan. Ze 
moeten leren om speelgoed en aandacht van 
de leerkracht te delen, samen te werken en 
voor zichzelf op te komen. Dat is best span-
nend. Daarom plaatsen we bewust kleuters 
van verschillende leeftijden in één groep. De 
oudste kleuters maken de jongste kleuters 
wegwijs en laten zien hoe dingen gaan in de 
klas. De oudste kleuters leren op hun beurt 
het goede voorbeeld te geven en dingen uit 
te leggen. Zo dagen we kleuters uit om van 
elkaar te leren en zowel zelfstandig als samen 
te werken.

Groep 3 t/m 8
Op De Vuurvogel geven we les vanuit het 
‘Expliciete Directe Instructie (EDI model’.  
Dat doen we op verschillende manieren.

In de groepen 3 en 4 ligt het accent op het 
aanleren van basisvaardigheden, zoals lezen, 
schrijven en rekenen. Ook er is er aandacht 
voor geschiedenis en voor wat er gebeurt in 
de wereld. 

3 Ons onderwijs in de groepen
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Groepen 5 t/m 8
In de groepen 5 en 6 leren kinderen steeds 
beter lezen, schrijven en rekenen en gaan 
ze met alle vakken meer de diepte in. In de 
groepen 7 en 8 worden de leerstappen groter 
en gaan de kinderen steeds zelfstandiger  
werken. In alle groepen betrekken we de  
kinderen actief bij de lessen en werken ze  
veel samen.

Werken met Chromebook
In de groepen 5 en 6 krijgt elk kind een 
Chromebook te leen om te gebruiken in de 
les. Na de instructie van de leerkracht gaan 
de kinderen met de lesstof aan de slag op 
hun Chromebook. Een Chromebook is dus 
eigenlijk een digitaal schrift.

Engelse les in alle groepen
In Nederland wordt naast het Nederlands 
steeds vaker Engels gesproken en geschre-
ven. Er zijn Engelstalige opleidingen en bij 
veel (internationale) bedrijven is Engels de 
voertaal. Jonge kinderen leren vaak makkelijk 
een nieuwe taal. Daarom krijgen de kinderen 
al vanaf groep 1 Engelse les. Natuurlijk  
afgestemd op hun leeftijd en leerniveau. 

Stimuleren van creativiteit
We stimuleren kinderen om zich creatief te 
ontwikkelen. Dat doen we met lessen en 

activiteiten op het gebied van drama/toneel, 
beeldende vorming, muziek, etc. Hierin  
werken we samen met ‘Scholen in de Kunst’. 

Ons onderwijs en de kerndoelen
We bekijken regelmatig of de lesmethoden 
die we gebruiken nog voldoende aansluiten 
bij onze visie op onderwijs. Het onderwijs  
op onze school voldoet aan de vastgestelde 
landelijke kerndoelen voor basisonderwijs.

Huiswerk maken
We bouwen het huiswerk langzaam op. Vanaf 
groep 5 houden kinderen jaarlijks een boeken- 
of spreekbeurt. Vanaf groep 6 doen ze beide. 
Ook krijgen kinderen dan om de week taal- of 
rekenhuiswerk mee. In de groepen 7 en 8 krij-
gen de kinderen wekelijks huiswerk en maken 
ze een werkstuk. Zo leren kinderen plannen en 
organiseren. vaardigheden die ze nodig hebben 
in het voortgezet onderwijs. Soms geven we 
een kind tijdelijk extra oefenstof mee naar huis. 
We bespreken dat vooraf met de ouders. 

Vieringen en feesten
Op school vieren we de christelijke feesten. 
Kerst en Pasen vieren we om en om in de kerk 
en in school. We besteden ook aandacht aan 
andere feesten, zoals Sinterklaas, verjaardagen, 
etc. 
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Inzetten voor goede doelen
We stimuleren onze leerlingen om zich in te 
zetten voor andere kinderen die kwetsbaar 
zijn en extra steun nodig hebben. Daarom 
doen we altijd in september mee aan  
de actie ‘Kinderpostzegels’.

De leerlingenraad
We nemen de mening en ideeën van onze 
leerlingen heel serieus. Kinderen zijn van 
harte uitgenodigd om mee te denken en  
te praten over het reilen en zeilen van  
De Vuurvogel. Dat doen ze onder meer in  
de ‘leerlingenraad’.

Laptops en digitaal schoolbord
Op school maken we gebruik van digitale 
leermiddelen, zoals laptops en een digitaal 
schoolbord. We zetten computers in om kin-
deren te helpen hun leerdoelen te bereiken. 
Gebruik van het internet is niet zonder risico’s. 
We leren kinderen hoe ze het internet en hun 
computer op een goede en veilige manier 
gebruiken. 

Samen schooltelevisie kijken
We kijken regelmatig met de kinderen naar 
Schooltv van het NOT (van de NOS). Het 
NOT maakt tv-programma’s met begeleidend 
materiaal voor peuters, kleuters en leerlingen 
in het basisonderwijs. Voorbeelden van pro-
gramma’s waar we met de kinderen naar kij-
ken zijn: ‘Koekeloere’ en het ‘Weekjournaal’. 
Daarnaast kijken de kinderen naar filmpjes die 
horen bij de taal- en spellingslessen.

Werken aan projecten
Ieder jaar werken we met de hele school een 
aantal dagen aan een groot project, van-
uit een bepaald thema. Daarnaast werken 
groepen soms alleen of samen met andere 
groepen aan kleinere projecten.

Naar het voortgezet onderwijs
In groep 7 krijgt uw kind een voorlopig 
schooladvies voor het voortgezet onderwijs. 
We bespreken ons advies met u tijdens een 
adviesgesprek. Mocht ons schooladvies 
afwijken van het resultaat van de Citotoets 
in groep 8 dan gaan we opnieuw met u in 
gesprek.

Wat is de ‘Citotoets’? 
Kinderen maken tijdens hun hele basisschool-
carrière nogal wat Cito-toetsen. Het toetsen 
begint in groep 3 en eindigt met de eindtoets 
in groep 8. 
Citotoetsen zijn een waardevolle aanvulling 
op de beoordelingen van de leerkracht. Ze 
zijn landelijke en geven een objectief beeld 
van de prestaties van een kind. 

School kiezen en aanmelden
In groep 8 bereiden we de kinderen verder 
voor op de overstap naar het voortgezet on-
derwijs. Samen met uw kind maakt u op basis 
van het schooladvies een keuze voor een 
school. Vervolgens melden wij uw kind daar 
aan. Op www.scholenopdekaart.nl kunt u zien 
naar welke scholen voor voortgezet onderwijs 
leerlingen van De Vuurvogel gaan

De Vuurvogel • Schoolgids - Neem de ruimte, laat je zien!
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A  Spel/beweging 
Zintuiglijke oefening 
Lichamelijke oefening 
Schrijven

B  Nederlandse taal
 Lezen, alle vormen
 Lezen en taalontwikkeling
 Engelse taal
 Bevordering taalgebruik/spreekbeurten

C Rekenen/wiskunde

D Aardrijkskunde
 Geschiedenis
 Wereldoriëntatie

E Bevordering sociale redzaamheid en 
 gezond gedrag/Vreedzame School
 Verkeer

F Drama
 Tekenen
 Muziek
  Techniek

G Werken met ontwikkelingsmaterialen

H Godsdienstige vorming

I Pauze

 Totaal

1/2  3  4  5  6  7 8

1:00  0:45
2:00 
6:00 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30
 2:00 2:00 0:50 0:30 0:15 0:15
9:00 4:15 3:30 2:20 2:00 1:45 1:45

 8:00 6:00 5:30 5:30 5:15 5:15
  2:15 2:30 2:30 2:15 2:15
3:30
0:15 0:30 0:15 0:30 0:30 0:30 0:30
  0:30 0:30 0:30 0:30 0:30
3:45 8:30 9:00 9.00 9:00 8:30 8:30

0:30 4:30 4:45 5:15 5:15 5:15 5:15

 0:30 0:30 0:45 1:00 1:15 1:15
   0:45 1:00 1:00 1:00
1:15 0:45 0:45 0:50 0:40 1:00 1:00
1:15 1:15 1:15 2:20 2:40 3:15 3:15

1:45 2:00 2:00 1:45 1:45 1:45 1:45

0:30 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15
2:15 2:15 2:15 2:00 2:00 2:00 2:00

0:20 0:15 0:15 0:40 0:40 0:40 0:40
0:45 0:45 0:45 0:15 0:15 0:15 0:15
0:55 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40 0:40
 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15
2:00 1:55 1:55 1:50 1:50 1:50 1:50

4:00

1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00

1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15

25:00 25:00 25:00 25:00 25:00 25:00 25:00

Gemiddelde urenverdeling per week Groep:

Kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn wettelijk verplicht om in acht jaar 
tijd minimaal 7520 uur naar school te gaan. Hoe we die uren per week 
globaal besteden zie u in de onderstaande tabel.



12 

De Vuurvogel • Schoolgids - Neem de ruimte, laat je zien!

4 De beste zorg voor uw kind

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn 
nieuwsgierig en willen voortdurend op onder-
zoek uit. Wij dagen onze leerlingen uit om de 
wereld om hen heen te ontdekken en te leren. 
Het ene kind doet dat sneller of makkelijker 
dan het andere kind. Voor ons is het vanzelf-
sprekend dat we daar als school en leerkrach-
ten rekening mee houden en kinderen zo 
persoonlijk mogelijk begeleidt. Met respect, 
ruimte, vertrouwen en de juiste zorg zetten 
we het kind in zijn of haar kracht.

Kinderen volgen in hun ontwikkeling
Vanaf groep 1 t/m groep 8 houden we de 
ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in 
de gaten. Twee keer per jaar bespreken we 
de vorderingen van de kinderen in de groe-
pen 1 en 2. We bekijken hoe ze zich sociaal-
emotioneel en motorisch ontwikkelen en 
hoe hun reken- en taalontwikkeling verloopt. 
Om dit goed in kaart te brengen, maken we 
gebruik van het leerlingvolgsysteem: ‘Parnas-
Sys Leerlijnen’. De leerkracht voert elke dag 
in het systeem in wat hij of zij ziet als het gaat 
om de ontwikkeling van het kind. 

Toetsen groepen 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen een 
paar keer per jaar een toets in lezen, spel-
ling, rekenen en begrijpend lezen. Hiervoor 
gebruiken we toetsen die bij de lesmethode 
horen en landelijk vastgestelde Citotoetsen. 
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
het kind gebruiken we het volgsysteem ‘Zien’. 
Uiteindelijk komen alle toetsresultaten en de 
bevindingen van de leerkrachten terecht in 
ons leerlingvolgsysteem ‘ParnaSys’. 

Intern begeleiders bewaken zorgcyclus
Bij De Vuurvogel werken drie intern bege-
leiders (IB’ers). Zij zien toe op het toetsen 
en begeleiden van de kinderen volgens de 
‘zorgcyclus’. Samen met de leerkrachten dra-
gen de IB’ers verantwoording voor een goede 
ondersteuning van alle kinderen.

•  Ongeveer 2 weken voor de zomervakantie 
is er een overdracht van de oude leerkracht 

aan de nieuwe leerkracht. Zo krijgt de nieuwe 
leerkracht aan het begin van het schooljaar 
een goed beeld van de leerlingen in zijn of 
haar klas. Beide leerkrachten maken samen 
het groepsplan voor de eerste periode.

•  Zo’n tien weken na het begin van het 
schooljaar, is de eerste toets.

•  De leerkracht bespreekt het groepsplan.  
In dit plan zijn leerlingen met dezelfde 
onderwijsbehoeften samengebracht.

•  De leerkracht bespreekt de uitkomsten  
van de eigen groep met de IB’er.

•  De leerkracht gaat opnieuw tien weken aan 
de slag met het groepsplan.

•  Na 20 weken wordt bekeken wat het 
resultaat is van het groepsplan. Op basis 
van de resultaten en bevindingen, komt er 
een nieuw groepsplan. Deze hele cyclus 
herhaalt zich twee keer per jaar. 
 
Als kinderen extra hulp of een duwtje in de 
rug nodig hebben, bekijken we samen wat 
voor soort hulp het beste is voor het kind. 
Dat kan zijn: 
-  Meer instructie door de eigen  

leerkracht in de groep
 -  Extra uitleg en ondersteuning in de 

groep door een remedial teacher.

De balans opmaken
We informeren ouders over de vorderingen 
van hun kind tijdens gesprekken op school 
of naar behoefte van de ouder(s)/verzorger(s) 
en/of de leerkrachten in een apart gesprek. 
Na zo’n tien weken maken we de balans op. 
Als de ondersteuning onvoldoende resultaat 
heeft gehad bepalen we opnieuw hoe we  
het kind verder kunnen helpen.
 
Leerlingen met een arrangement
Voor leerlingen met een ‘arrangement’ bekij-
ken we in overleg welke hulp en begeleiding 
het beste passen bij het kind. Die ondersteu-
ning kan binnen of buiten de klas zijn. Hier-
voor wordt een behandelingsplan opgesteld.
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Alles gaat goed, behalve...
Soms kan een kind met alle vakken goed mee-
komen, behalve met, bijvoorbeeld, rekenen. 
Ondanks alle inspanningen van het kind en de 
leerkracht lukt het niet om de stof goed onder 
de knie te krijgen. Een oplossing kan zijn dat het 
kind met alle vakken meedoet met de groep, 
maar voor rekenen een eigen lesprogramma 
krijg. Het kind kan dan in zijn of haar eigen tem-
po en op een manier die bij hem of haar past 
met het rekenen aan de slag. In het programma 
staat beschreven wat leerdoelen zijn en hoe het 
kind zich ontwikkelt. Zo houden we in de gaten 
of kinderen ook vooruitgang boeken.  
Afhankelijk van hoe een kind zich ontwikkelt, 
kunnen we de doelen bijstellen.

Remedial teaching buiten de klas
Op De Vuurvogel kunnen kinderen zowel bin-
nen als buiten de groep remedial teaching 
krijgen. Leerlingen die een extra steuntje in de 
rug kunnen gebruiken, komen in aanmerking 
voor remedial teaching binnen de groep door  
de eigen leerkracht. Leerlingen die meer 
begeleiding nodig hebben, krijgen een half 
jaar ondersteuning van een remedial teacher 
buiten de klas. Voor die periode wordt een 
plan gemaakt. Na het half jaar kijken we naar 
de vorderingen van het kind en besluiten we of 
de rt-begeleiding word verlengd. Elke leerling 
werkt op zijn eigen niveau met eigen leerdoelen.

Een klas overdoen
Een klas overdoen is voor een kind vaak niet 
leuk. We adviseren dit alleen als het echt zinvol 
is. Bijvoorbeeld als we inschatten dat het kind 
daarna zonder problemen de basisschool kan 
afmaken. Het wel of niet doorstromen naar een 
volgende groep gebeurt altijd in overleg met 
de ouder(s)/verzorger(s).

Overgang van groep 2 naar 3
In de regel gaan kinderen die vóór 1 januari vijf 
jaar worden naar groep 3, tenzij het kind er nog 
niet aan toe is. Kinderen die na 1 januari vijf 
worden, blijven nog in groep 2, tenzij ze zover 
in hun ontwikkeling zijn dat ze al naar groep 3 
kunnen.

De datum van 1 januari is slechts een ijkpunt. 
De ontwikkeling van het kind staat bij ons 
centraal. Vooral bij de overgang van groep 2 
(kleuter) naar groep 3, kijken we heel kritisch of 
een kind het onderwijs in groep 3 al aan kan. 

Kinderen die makkelijk leren
Sommige kinderen leren heel makkelijk. Als dat 
te makkelijk is, bestaat de kans dat het kind zich 
gaat vervelen. 
Wij geven deze kinderen extra aandacht en 
verdiepende leerstof, zodat ze geboeid en 
nieuwsgierig blijven. Ook kleuters met een 
flinke ontwikkelingsvoorsprong krijgen moeilij-
kere opdrachten in de klas.
Als deze opdrachten te weinig effect hebben, 
gaan de kinderen buiten de groep wekelijks 
naar de ‘Kangoeroeklas’. De talentbegelei-
der uit de Kangoeroeklas daagt kinderen uit 
met denkvragen en meer verdiepende lesstof 
over algemene onderwerpen. Ook prikkelt de 
talentbegeleider de creativiteit van de kinderen. 
Soms maken we hierbij gebruik van projecten 
van de methode: ‘Briljantonderwijs’. 

Verdiepingsklas groep 3 t/m 8
Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 die wellicht 
meer- of hoogbegaafd zijn, werken wekelijks 
onder leiding van de talentbegeleider aan een 
thema in de ‘ Verdiepingsklas’. Hierbij gebrui-
ken we projecten van het ‘Brilljantonderwijs’, 
maar we zetten ook webkwesties, denkspellen, 
etc. in. De kinderen werken in de Verdiepings-
klas aan hun eigen leervragen en opdrachten 
die ze presenteren aan hun klas en/of aan hun 
ouder(s)/verzorger(s). Na iedere toetsperiode 
bekijken we of de kinderen in de Verdiepings-
klas doorgaan of stoppen en welke nieuwe 
kinderen kunnen starten in de Verdiepingsklas.
  
SWV De Eem
Samenwerkingsverband (SWV) De Eem is een 
vereniging van 28 samenwerkende school-
besturen primair onderwijs voor passend 
onderwijs in Amersfoort en vijf omliggende 
gemeentes. 
Sinds 1 augustus 2014 moeten alle  
basisscholen passend onderwijs geven. 

De Vuurvogel • Schoolgids - Neem de ruimte, laat je zien!
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De school en de ouders bepalen samen wat 
voor het kind het beste onderwijsaanbod is.  
Lukt dat niet? Dan biedt SWV De Eem hulp  
bij het vinden van passend onderwijs.

SWV de Eem wil elk kind passend onderwijs 
bieden voor een optimale ontwikkeling. SWV de 
Eem faciliteert, stimuleert en coacht scholen zo-
dat zij kinderen de juiste voorzieningen kunnen 
bieden, dichtbij het kind en het liefst 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 onder-
steuning op school of om het afgeven van een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) als een kind 
beter op zijn of haar plek is op het speciaal 
(basis)onderwijs.

Bovenschoolse onderwijsondersteuning 
van het samenwerkingsverband De Eem 
Soms weten we niet hoe we een kind met een 
specifieke onderwijsbehoefte het beste kun-
nen begeleiden. We gaan dan te rade bij een 
onderwijsondersteuner van het Samenwerkings-
verband de Eem. Dat doen we altijd in overleg 
met de ouders van het kind.
De onderwijsondersteuner helpt om de de juis-
te middelen te vinden waarmee het kind zich 
verder kan ontwikkelen. De onderwijsonder-
steuner geeft geen directe hulp aan het kind 
maar adviseert, ondersteunt en begeleidt ons 
als school en de ouders van het kind. Meestal 
werkt de onderwijsondersteuner nauw samen 
met de gezinsondersteuner. Soms is verder on-
derzoek nodig. Op basis van alle bevindingen 
bekijken we samen wat het beste is voor het 
kind. Het kan zijn dat het kind op De Vuurvogel 
kan blijven met extra begeleiding. Het kan ook 
zijn dat het kind beter af is op een school voor 
speciaal (basis)onderwijs.

Begeleiding voor slechthorende kinderen
Op dinsdag en donderdag is onder schooltijd 
iemand van Auris aanwezig om kinderen te 
helpen die slechthorend zijn. Auris is een orga-
nisatie die mensen ondersteunt die problemen 
hebben met horen, spreken of taal. Daarnaast 
geeft Auris voorlichting en begeleiding aan 

professionals, zoals leerkrachten. De hele 
school heeft profijt van de expertise van Auris, 
omdat daarmee ook de kennis van ons team 
wordt vergroot.

Dyslexiebehandeling
Kinderen met dyslexie trainen elke woensdag 
hun lees- en spellingsvaardigheden onder 
leiding van een specialist van het Regionaal In-
stituut Dyslexie (RID). De behandelingen vinden 
plaats op school onder en na schooltijd. Voor de 
kinderen is het prettig dat de behandeling op 
school is, omdat ze dan minder lang weg hoeven 
uit de groep.

Informatie Punt Passend Onderwijs  
voor Ouders
Passend onderwijs roept ook vragen op bij 
ouders/verzorgers. Hoe regel ik de hulp die 
mijn kind nodig heeft? Welke school past bij 
de behoeften van mijn kind? Wij helpen u 
graag het antwoord te vinden op uw vragen. 
Wilt u meer informatie of wilt u met iemand 
praten die meedenkt over een goede  
oplossing voor uw kind, dan kunt u terecht  
bij het Informatiepunt Passend Onderwijs 
voor Ouders.

T 033 - 303 04 88 
E ippoo@swvdeeem.nl
www.swvdeeem.nl

Telefonisch spreekuur/inloop
Maandagmiddag: 13:30 uur - 16:00 uur
Donderdagochtend: 09:00 uur - 12:00 uur
Adres: Burgemeester de Beaufortweg 16  
in Leusden

Hulp buiten schooltijd
Tijdens schooltijd kunnen wij kinderen op ver-
schillende manieren ondersteunen. Soms is er 
ook behoefte aan zorg en begeleiding buiten 
schooltijd. De ‘opvoedondersteuner’ van het 
Wijkteam biedt dan de helpende hand. Niet 
alleen bij de opvoeding. Ouders én school 
kunnen voor allerlei zaken een beroep op 
haar doen. Het inschakelen van de opvoed-
ondersteuner gebeurt altijd in overleg met  
de ouder(s)/verzorger(s).
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Schoolgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio 
Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun 
ouder(s)/verzorger(s) om hen te adviseren en 
te ondersteunen bij gezond opgroeien.

Gezondheidsonderzoeken op school
Alle kinderen in Nederland krijgen op bepaal- 
de leeftijden (rond 5/6 en rond 10/11 jaar) een 
uitnodiging voor een preventief gezondheids- 
onderzoek. Dit onderzoek heeft als doel om 
samen met u als ouder/verzorger de groei 
en ontwikkeling van uw kind te volgen. Het 
onderzoek sluit aan op de contactmomenten 
die u op het consultatiebureau heeft gehad. 
Naast een check van oren, ogen en groei is er 
aandacht voor hoe het met uw kind gaat op 
school, thuis en in de omgang met vriendjes.
 
Het hele jaar bereikbaar
Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het 
hele jaar door bereikbaar voor vragen en ad-
vies over gezond opgroeien. Vragen kunnen 
over verschillende onderwerpen gaan. U kunt 
vragen stellen tijdens het inloopspreekuur of 
telefonisch spreekuur, via de mail en via de 
chat. Kijk op www.ggdru.nl hoe u de GGD  
het makkelijkst kunt bereiken.

Vaccinaties
De GGD voert het Rijksvaccinatieprogramma 
uit. Kinderen worden ingeënt tegen een 
aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode 
hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar dat 
uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep 
om uw kind te laten vaccineren tegen difterie, 
tetanus en polio. Ook krijgt uw kind de BMR-
prik tegen bof, mazelen en rode hond.

Het GGD-team van onze school
Het team van de GGD, dat verbonden is aan 
onze school, bestaat uit een jeugdarts, een 
jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 
Zij zijn bereikbaar op 033 - 460 00 46
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De leiding van onze school
Naast de directeur zijn er drie bouwcoördina-
toren werkzaam op school; zij coördineren  
het reilen en zeilen in hun ‘bouw’. 
- onderbouw: groepen 1 en 2
- middenbouw: groepen 3, 4 en 5 
- bovenbouw: groepen 6 t/m 8
De bouwcoördinatoren en de directie  
vormen samen het managementteam. 

Groepsleerkrachten
Veel groepen hebben twee vaste leerkrachten. 
Beiden nemen een aantal schooldagen voor 
hun rekening. Zij overleggen wekelijks met 
elkaar over de ontwikkeling van de kinderen en 
de voortgang in de groep. Zo zorgen zij er sa-
men voor dat de kinderen passend en goed on-
derwijs krijgen. De groepsleerkrachten zijn het 
eerste aanspreekpunt als uw vragen of opmer-
kingen heeft over het onderwijs aan uw kind. 
Alle leerkrachten die werken bij De Vuurvogel 
voldoen aan de competenties (vaardigheden) 
van het VMA-model. Nieuwe collega’s krijgen 
coaching om hun vaardigheden te versterken, 
mocht dit nodig zijn. 

Interne begeleiders en remedial teaching
Op onze school werken drie intern bege-
leiders. Zij helpen de leerkrachten bij het 
begeleiden van kinderen die extra ondersteu-
ning nodig hebben. De leerkrachten geven 
aan deze kinderen in de klas remedial teaching 
met hulp van een collega. Daarnaast werkt een 
collega buiten de klas met de kinderen die een 
speciaal leerprogramma volgen.

Onze ICT-expert
Eén van onze leerkrachten is ICT-er (specialist 
op het gebied van Informatie en Communica-
tie Technologie). Zij ondersteunt en schoolt de 
leerkrachten in het werken met computers en 
digiborden en zorgt ervoor dat alles goed werkt.

Leraren in opleiding (StartBekwaam)
Op onze school werken diverse SB-ers (start-
bekwame leerkrachten).Zij sluiten hun leraren-
opleiding af met een stage. Gedurende een 
aantal maanden werken ze twee of drie dagen 
op een groep, in samenwerking met de vaste 

leerkracht van die groep. De SB-ers zijn  
volwaardig lid van ons team en worden  
intensief begeleid.

De Vuurvogel leidt studenten op
Onze school heeft een samenwerkingsver-
band met de Marnix Academie in Utrecht. Dat 
betekent dat wij hun studenten opleiden bij 
ons op school. Daarnaast begeleiden we ook 
studenten van Windesheim. De verantwoor-
ding voor het begeleiden van de studenten 
ligt bij onze collega die ICO is (interne coördi-
nator opleidingen). Alle leerkrachten hebben 
een mentorentraining gevolgd om de studen-
ten goed te kunnen begeleiden.
De studenten lopen een half jaar stage. In die 
periode geven ze les aan een vaste groep, 
onder leiding van de groepsleerkracht die ook 
hun mentor is. De ICO houdt de ontwikkeling 
van de studenten in de gaten en beoordeelt 
de manier waarop ze lesgeven en met kinde-
ren omgaan.

Administratie en conciërges
De administratie wordt bij ons verzorgd door 
een administratief/financieel medewerker. 
Daarnaast hebben we een aantal uren iemand 
die de leerlingenadministratie doet. 
Onze conciërge, ondersteunt het team op 
verschillende fronten. 
Deze collega’s zijn onmisbaar voor een goed 
functionerende school.

Hoe neemt u contact met ons op?
Heeft u een vraag of wilt u iets met ons be-
spreken over uw kind? Neem dan contact met 
ons op. Korte mededelingen of vragen kunt 
u met ons delen via de ouderapp ‘Parro’. An-
dere zaken die uw kind aangaan, bespreken 
we liever persoonlijk met u. U kunt daarvoor 
altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of 
bij de directie. Meestal is de directeur aanwe-
zig voor of na schooltijd. Loop gerust even  
de directiekamer binnen. Als het nodig is, 
wordt er een afspraak met u gemaakt voor 
een gesprek. U kunt ook via Parro een  
afspraak maken.

5 Het team van De Vuurvogel

De Vuurvogel • Schoolgids - Neem de ruimte, laat je zien!
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Vervanging leerkracht bij ziekte
Als een leerkracht onverwachts ziek of afwezig 
is doen we ons uiterste best om een vervan-
ger te zoeken. Het is geen geheim dat het 
vervangen van leerkrachten in heel Nederland 
een groot probleem is. Lukt het ons niet om 
een geschikte oplossing te vinden, dan kan 
het zijn dat de kinderen een dagje niet naar 
school kunnen.

Scholing van leerkrachten
Het onderwijs is voortdurend in beweging. 
Ons team volgt regelmatig cursussen en op-
leidingen om in te kunnen spelen op ontwik-
kelingen en veranderingen. Ook is er van tijd 
tot tijd een studiedag voor alle teamleden. Zo 
bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs.
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6 School in beweging

Volgens de wet op het primair onderwijs moet 
de school beschrijven en aantonen hoe de 
school presteert, haar onderwijs organiseert 
en de kwaliteit ervan waarborgt. Dit staat 
beschreven in de volgende documenten.

Schoolgids en schoolplan
In deze schoolgids informeren wij de ouder(s)/
verzorger(s) van de leerlingen over onze school 
en hoe we werken. Daarnaast is er een ‘school-
plan’. In het schoolplan staat heel precies 
omschreven hoe wij onderwijs geven. Met het 
schoolplan leggen we verantwoording af aan 
de inspectie en de overheid. Het schoolplan is 
voor ons ook een leidraad voor een periode van 
vier jaar.

Zorgplan
In het ‘zorgplan’ staat hoe de samenwerking 
in het samenwerkingsverband De Eem is gere-
geld. Er staat bijvoorbeeld in welke instanties 
we kunnen inschakelen voor specialistische 
hulp aan onze leerlingen; welke zorg we op 
De Vuurvogel bieden en wat onze ambities 
en grenzen zijn. In hoofdstuk 4 ‘De beste zorg 
voor uw kind’ kunt u daar meer over lezen.

Schoolontwikkeling
We hebben als school een duidelijke visie op 
onderwijs. Deze visie (ruimte voor talentontwik-
keling, samen leren, werken met portfolio en 
dag- en weektaken) brengen we dagelijks in 
praktijk. We bekijken jaarlijks of we onze visie 
moeten bijstellen en zo ja, op welke manier. 
Ook kijken we kritisch naar onze lesmethoden: 
zetten we ze op de juiste manier in? Zijn ze 
nog up-to-date of aan vervanging toe? Het 
beoordelen van onze visie en de lesmethoden 
doen we aan de hand van de vierjarige plan-
ning in het schoolplan. In dit plan staat ook 
hoe we aankijken tegen het uitbouwen van de 
leerlingenzorg en, het ICT-onderwijs en wat ons 
kwaliteitsbeleid is.

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 
van uw kind. We hebben als school een 
duidelijke visie op onderwijs. Deze visie 
(ruimte voor talentontwikkeling, samen leren, 
werken met portfolio en dag- en weektaken) 
brengen we dagelijks in praktijk. We bekijken 
jaarlijks of we onze visie moeten bijstellen en 
zo ja, op welke manier. Ook kijken we kritisch 
naar onze lesmethoden: zetten we ze op de 
juiste manier in? Zijn ze nog up-to-date of aan 
vervanging toe? Het beoordelen van onze vi-
sie en de lesmethoden doen we aan de hand 
van de vierjarige planning in het schoolplan. 
In dit plan staat ook hoe we aankijken tegen 
het uitbouwen van de leerlingenzorg en, het 
ICT-onderwijs en wat ons kwaliteitsbeleid is.
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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’.

Vertrouwenspersoon
Overweegt u om een klacht in te dienen bij het 
bestuur of de landelijke klachtencommissie, 
neem dan contact op met een vertrouwens-
persoon van de stichting. Deze bekijkt samen 
met u of het zinvol is om een officiële klacht in 
te dienen of dat bemiddeling een optie is. Hij 
of zij begeleidt u bij een eventuele procedure 
en helpt u zo nodig als u aangifte wilt doen 
bij de politie. De vertrouwenspersoon kan 
u ook doorverwijzen naar instanties die zijn 
gespecialiseerd in opvang en nazorg. Onze 
vertrouwenspersonen zijn verplicht tot geheim-
houding. De vertrouwenspersonen voor onze 
stichting zijn: 
Mw. drs. J.J.C. Stehouwer-Pelleboer
Dhr. ir. drs. Francois van Ekkendonk

Voor de afhandeling van klachten, beroepen 
en geschillen kunt u terecht bij een landelijk 
loket. De contactgegevens van de landelijke 
geschillencommissie zijn:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder 
Onderwijs (GCBO)

Postbus 82324 
2508 EH Den Haag  
T 070 - 386 16 97
info@gcbo.nl 
www.gcbo.nl

Problemen of misverstanden lossen we 
samen op.
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Hoe informeren wij u?
Wij vinden het heel belangrijk dat u als 
ouder(s)/verzorger(s) goed wordt geïnfor-
meerd over het reilen en zeilen op school. 
In ons informatieblad ‘Vogelvlucht’ vindt u 
nieuws, informatie over activiteiten en u leest 
wat er de komende weken op het programma 
staat. De informatiekrant ontvangt u via Parro. 
Het laatste nieuws en informatie vindt u ook 
op onze website: www.vuurvogel.pcboamers-
foort.nl. De leerkrachten praten u regelmatig 
bij over hoe het gaat met uw kind in de klas.

Bescherming persoonsgegevens
Sinds 25 mei 2019 is de Algemene verorde-
ning gegevensbescherming (AVG) van kracht. 
Wij leggen informatie van en over de leerlin-
gen vast in onze administratie. Deze informa-
tie noemen we: persoonsgegevens. We mo-
gen alleen persoonsgegevens vastleggen en 
gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor het 
onderwijs en het begeleiden van de kinderen. 
De gegevens zijn beveiligd en de toegang 
tot de gegevens is beperkt. We controleren 
jaarlijks of de gegevens nog juist zijn.
Om de privacy van de leerlingen en medewer-
kers te waarborgen vragen we elk jaar opnieuw 
of we de adressenlijsten mogen uitwisselen.
De school maakt gebruik van digitaal lesmateriaal. 
De leveranciers van die lesmaterialen ont-
vangen een beperkt aantal leerlinggegevens. 
Leerlinginformatie delen we alleen met andere 
organisaties als ouder(s)/verzorger(s) daar toe-
stemming voor geven, tenzij die uitwisseling 
verplicht is volgens de wet.

Foto’s en video’s op onze website en  
op social media
Foto’s en video’s worden alleen na toestem-
ming van ouder(s)/verzorger(s) en leerling 
gedeeld. De regeling geldt ook voor foto’s 
en video’s die door ouder(s)/ verzorger(s) of 
leerlingen gemaakt worden.
We vragen u daarom zorgvuldig om te gaan
met het beeldmateriaal dat u zelf maakt en 
het alleen te delen als de leerlingen, ouder(s)/
verzorger(s) en medewerkers daarvoor toe-
stemming geven.

In het privacyreglement is beschreven hoe  
de school omgaat met haar leerlinggegevens 
en wat de rechten zijn van ouders en leerlin-
gen. Desgewenst kunt u het privacyreglement 
opvragen bij de directeur van de school.
U kunt bij de directeur ook terecht met  
vragen over het privacyreglement.

Goed contact met ouders
Uw kind brengt doordeweeks een groot deel 
van de dag door op De Vuurvogel. Wij voelen 
ons samen met u verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van uw kind. Daarom vinden we 
het belangrijk om een goede, open relatie 
op te bouwen met de ouder(s)/verzorger(s) 
van onze leerlingen. Merkt u dat uw kind om 
wat voor reden dan ook niet zo lekker gaat, 
trek dan aan de bel bij de leerkracht. In een 
persoonlijk gesprek bespreken we wat er aan 
de hand is en hoe we uw kind weer op de rit 
krijgen. Als het juist veel beter gaat met uw 
kind, horen we dat ook graag.  

Afspraak met leerkracht na schooltijd
Wilt u iets bespreken met de leerkracht 
van uw kind, probeer dan na schooltijd een 
afspraak te maken. Voordat de school begint 
zijn de leerkrachten bezig met de leerlingen. 

Oudergesprekken 
Op De Vuurvogel houden we start- en vervolg- 
gesprekken met ouders (en leerlingen).
Deze gesprekken hebben tot doel om  
samen te praten over het welbevinden en  
de ontwikkeling van de kinderen. 

Het startgesprek 
Dit gesprek vindt plaats in één van de eerste 
weken van het schooljaar. Dit gesprek is 
vooral bedoeld om de leerkracht te informe-
ren over uw kind. U doet dat op basis van een 
door u ingevulde vragenlijst die u meeneemt 
naar het gesprek. Deze vragenlijst neemt u 
mee tijdens het gesprek. De leerlingen van 
de groepen 6 tot en met 8 zijn gedeeltelijk 
aanwezig bij het gesprek. Wilt u informatie 
delen over uw kind, zonder dat uw kind daar-
bij is, dan kan dat in het tweede deel van het 
gesprek. We vragen uw kind dan om even in 
de gang te wachten. 
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Aan het einde van het gesprek maken we,  
een afspraak voor een vervolggesprek.

Het vervolggesprek 
Het vervolggesprek vindt plaats nadat uw kind 
zijn of haar eerste rapport heeft gehad. Tijdens 
dit gesprek gaan we in op de manier waarop 
uw kind zich ontwikkelt. Kinderen van groep 6 
t/m 8 reflecteren op hun eigen prestaties.

Overige gesprekken 
Wilt u buiten het start- en vervolggesprek  
praten met de leerkracht over uw kind, dan 
kan dat. Het kan ook zijn dat de leerkracht  
zelf het initiatief neemt tot een gesprek, 
mocht daar reden toe zijn.

Ouders doen en beslissen mee
Voor de begeleiding en ontwikkeling van het 
kind is het heel belangrijk dat we goed con-
tact hebben met de ouder(s)/verzorger(s). Dat 
contact hoeft niet beperkt te blijven tot de 
rapportgesprekken en ouderavonden. Ouders 
kunnen meehelpen met allerlei activiteiten op 
school. Meepraten en meedenken kan in de 
Ouderraad (OR) en de Medezeggenschaps-
raad (MR). Op deze manier bent u als ouder 
betrokken bij het schoolleven van het kind 
en u leert de school goed kennen. Kinde-
ren vinden het vaak heel leuk als ouder(s) of 
verzorger(s) nauw betrokken zijn bij school en 
weten wat er speelt.

De Medezeggenschapsraad (MR en GMR) 
De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders 
(oudergeleding) en leerkrachten (teamgele-
ding). De directeur vervult een adviserende 
rol. De MR geeft advies over of stemt in met 
belangrijke besluiten over het onderwijs en 
de school. Denk aan: benoemingsprocedures, 
ARBO beleid, wijzigingen in personeelsbeleid, 
het schoolplan, de schoolgids enzovoorts.
Van elke MR vergadering wordt een verslag 
gemaakt dat u kunt inzien. Sinds een aantal 
jaren hebben de scholen binnen de stich-
ting een Gemeenschappelijke Medezeg-
genschapsraad (GMR). In de GMR zitten van 
iedere school afgevaardigden uit de MR.  
De GMR houdt zich bezig met zaken die  
alle PCBO scholen aangaan. 
Wilt u meer informatie over de MR?  
U vindt de contactgegevens van de  
MR-leden achterin deze schoolgids.

Ouderraad (OR)
De ouderraad (OR) biedt de helpende hand 
bij het organiseren en begeleiden van allerlei 
activiteiten en evenementen op school. Leden 
van de ouderraad helpen bijvoorbeeld bij  
het organiseren van het sinterklaasfeest of  
de sportdag. Planning, overleg en organisatie 
gaan in nauw overleg met het team.  
De OR vergadert een aantal keren per jaar.  
Bij deze vergaderingen is een bouwcoördina-
tor aanwezig.
Wilt u meer informatie over de OR? U vindt  
de contactgegevens van de OR-leden  
achterin deze schoolgids.

Ouderbijdragen
Het basisonderwijs in Nederland is gratis. 
Maar de Rijksoverheid betaalt geen schoolac-
tiviteiten zoals vieringen, projecten, school-
uitjes, excursies, sinterklaas en sportdagen. 
Daarom vragen we, zoals de meeste basis-
scholen, ouders om een vrijwillige bijdrage. 
Veel kinderen komen in de loop van het 
schooljaar op school. Daarom is de ouderbij-
drage evenredig per maand vastgesteld, De 
hoogte van de bijdrage staat op de website. 
De OR vraagt ouders of de vrijwillige bijdrage 
automatisch afgeschreven mag worden.
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Op woensdag en vrijdag is het fruitdag.  
Alle kinderen nemen dan fruit of groente  
(stukje komkommer, tomaatjes) mee.
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Samen sporten
Sporten is gezond, leuk en goed voor de 
onderlinge verbinding. In een teamsport leren 
kinderen samen te werken, elkaar te motive-
ren en om te gaan met winnen en verliezen. 
We doen altijd mee met de sportdag tijdens 
de Koningsspelen (groepen 3 t/m 8) en het 
schoolvoetbaltoernooi. De groepen 1 en 2 
hebben hun eigen sport- en speldag. Soms 
nemen we ook deel aan andere sportactivi-
teiten. In ons informatieblad De Vogelvlucht 
geven we ruim van tevoren aan welke sportac-
tiviteiten er zijn en hoe kinderen zich daarvoor 
kunnen inschrijven. 

Schoolreis en schoolkamp
De groepen 1 t/m 7 gaan ieder jaar op school-
reis, meestal in mei of juni. De leerlingen van 
groep 8 gaan drie dagen op schoolkamp in 
het voorjaar. Daarmee sluiten ze samen hun 
schooltijd af op De Vuurvogel.

Feesten en vieringen 
Bij De Vuurvogel weten we hoe je samen een 
feestje bouwt. Naast de Paas- en Kerstvierin-
gen besteden we ruimschoots aandacht aan 
sinterklaas en het eindejaarsfeest. Kinderen 
en ouders, iedereen wordt betrokken. Voor 

de kinderen die jarig zijn maken we er in de 
groep een feestje van. Is een leerkracht jarig 
dan viert hij of zij dat met de kinderen in de 
groep.

Allergieën en traktaties
Is uw kind allergisch voor bepaalde voedings-
middelen of -stoffen, geef dit dan aan op het 
aanmeldingsformulier. De leerkracht kan er 
dan rekening mee houden als er op school 
wordt getrakteerd. 
Uw kind mag natuurlijk ook zelf in de klas trak-
teren als het jarig is. Fijn als u zoveel mogelijk 
kiest voor gezonde lekkernijen.

Foto’s door de schoolfotograaf
Ieder jaar komt de schoolfotograaf langs om 
foto’s van de groepen en de kinderen te ma-
ken. Welke foto’s er precies worden gemaakt, 
bekijken we per jaar.

Leesplezier tijdens de Kinderboekenweek 
Voorlezen, zelf lezen, samen lezen. Op de 
Vuurvogel lezen we veel en graag met de kin-
deren. We vieren de start van de Kinderboe-
kenweek met een feestelijke opening. In de 
dagen daarna gaan alle groepen op verschil-
lende manieren aan de slag met het thema 
van dat jaar. We sluiten de Kinderboekenweek 
ook weer feestelijke af. 

8 Activiteiten en festiviteiten
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Aanmelding en plaatsingsbeleid
Alle kinderen die naar onze school willen 
komen, omdat ze 4 zijn geworden, zijn verhuisd 
of van school willen veranderen, zijn in principe 
welkom. De scholen van PCBO Amersfoort 
hebben dezelfde afspraken voor het aannemen 
en plaatsen van leerlingen. Meer informatie 
hierover kunt u opvragen bij onze directeur  
of de administratie.
Vanaf het moment dat u uw kind bij ons aan-
meldt, hebben wij zorgplicht. Dat betekent 
dat we verplicht zijn om uw kind  
passend onderwijs te bieden. 
Omdat ieder kind een eigen specifieke hulp-
vraag kan hebben onderzoeken we in nauw 
overleg met ouder(s)/verzorger(s) of onze 
school de juiste begeleiding kan bieden. Daar-
bij laten we ons leiden door ons Schoolonder-
steuningsprofiel (SOP). De samenvatting van 
het SOP vindt u op de website. De uitgebreide 
versie kunt u opvragen bij de directeur.
Kunnen wij uw kind geen passend onderwijs 
bieden dan gaan we samen met u op zoek naar 
een goede andere plek. Als het nodig is roepen 
we daarbij de hulp in van de onderwijsonder-
steuner van samenwerkingsverband ‘De Eem’.

Aanmelding van uw peuter of bijna-kleuter 
Overweegt u uw kind aan te melden bij onze 
school, maar dan een afspraak voor een  
kennismakingsgesprek en een rondleiding.  
Of bezoek een informatiebijeenkomst op 
onze school om u te oriënteren. 
Aanmeldingen ontvangen wij graag uiterlijk 13 
weken voor de 4e verjaardag. Hiervoor kunt u 
het vooraanmeldformulier downloaden op onze 
website en ingevuld retourneren aan de school.
We adviseren u om uw kind rond de leertijd van 
2,5 jaar op een vooraanmeldingslijst te laten 
plaatsen. U kunt volstaan met het doorgeven van 
enkele basisgegevens van uw kind, zoals naam, 
geboortedatum en adres. Kort na de derde 
verjaardag ontvangt u van ons een aanmeld-for-
mulier. Op grond van het ingevulde aanmeldfor-
mulier besluiten we in de regel binnen zes weken 
of uw kind wordt toegelaten.
Als uit het aanmeldformulier blijkt dat extra 
ondersteuning nodig is, zal altijd een  
intakegesprek plaatsvinden.

Kennismaken met de groep
Na de vierde verjaardag van uw kind, is het 
welkom in groep 1. Daarvoor mag uw kind al 
een paar keer komen kijken in de klas om te 
wennen. Uw kind maakt dan kennis met de 
andere kinderen en de leerkracht en proeft 
van het leven op school. De leerkracht neemt 
contact met u op om een afspraak te maken 
voor een wenmoment. 

Aanmelden van uw kind na een verhuizing 
Bent u verhuisd en wilt u uw kind aanmelden 
op onze school, dan kan dat mits er plek is 
in de betreffende groep. U kunt ons hierover 
bellen of uw kind direct aanmelden via het 
formulier dat u op onze website vindt. Na 
ontvangst van het aanmeldformulier nodigen 
we u uit voor een kennismakingsgesprek.  
Als u daarvoor toestemming geeft, nemen  
wij voorafgaand aan het gesprek contact op 
met de vorige school.

Afspraken bij tussentijds wisselen  
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 daarover eens; (https://www.
oudersonderwijs.nl/op-school/een-school-
kiezen/naar-de-basisschool/wisselen-van-
basisschool/)

3.  er sprake is van een onoplosbaar conflict 
tussen ouder(s)/verzorger(s) en de school. 
In dat geval bepaalt de school waarvan de 
leerling vertrekt de exacte datum waarop 
dat gebeurt, waarbij het de voorkeur geniet 
dat dit na een vakantie plaatsvindt. Dit in 
overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en  
de ontvangende school.

9 Praktische punten
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Wanneer ouder(s)/verzorger(s) contact op-
nemen over de plaatsing van een leerling 
lopende het schooljaar, verwijst de directeur 
de ouder(s)/verzorger(s) altijd terug naar de 
eigen school, daarbij  
verwijzend naar bovenstaande afspraken.  
De besturen vinden keuzevrijheid van ouder(s) 
/verzorger(s) belangrijk; wisselen van school kan 
daarom wel aan het einde van het schooljaar.

De schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. 
Op schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur. 
Voor de kleuters (groepen 1 en 2) hebben 
we s’ morgens een inlooptijd. U kunt uw kind 
brengen tussen 8.20 uur en 8.30 uur.

Zorg dat uw kind op tijd is
Voor een goed begin van de dag, is het 
belangrijk dat alle kinderen op tijd in de klas 
aanwezig zijn. Fijn als u erop toeziet dat uw 
kind uiterlijk om 8.30 uur in de klas is. 

Ziekte op school, medicijn- 
gebruik en medisch handelen
Voor medicijngebruik en medisch handelen 
werkt PCBO Amersfoort met een protocol 
waaraan alle scholen en al het personeel zich 
houden. In het protocol staat in hoeverre onze 
medewerkers kinderen medicijnen mogen 
geven en welke zorg ze mogen bieden.  
Ons team kan en mag van het bestuur  
geen medische handelingen uitvoeren.  
Als medisch handelen (anders dan acute 
noodhulp) noodzakelijk is onder schooltijd,  
is dat op zichzelf geen reden om een kind  
niet aan te nemen of weg te sturen.  
Wel moeten we hier in overleg met de 
ouder(s)/verzorger(s) een oplossing voor 
vinden. Heeft uw kind medische zorg nodig, 
neem dan contact op met onze directeur  
om dit te bespreken. 
Op verzoek is het “Protocol Ziekte op school, 
medicijngebruik en medisch handelen”  
op te vragen bij bij onze directeur.

Verlof en verzuim
We verwachten dat uw kind op alle school-
dagen aanwezig is en controleren ook of uw 
kind er wel of niet is. Scholen zijn daartoe 
verplicht. Als een leerling zonder bericht af-
wezig is, nemen we contact op met ouder(s)/
verzorger(s). Als leerlingen zonder geldige  
reden of zonder bericht afwezig zijn,  
registreren we dit als ‘ongeoorloofd verzuim’.  
Er kunnen natuurlijk goede redenen zijn 
waarom uw kind niet op school is of verlof 
heeft. Als uw kind bijvoorbeeld ziek is, is het 
begrijpelijk dat het niet op school is. Meld het 
altijd bijtijds als uw kind ziek is of vraag ruim 
van tevoren verlof aan als uw kind in school-
tijd bij een speciale gelegenheid moet zijn.

Religieuze of levensbeschouwelijke  
verplichtingen
Kinderen die deelnemen aan religieuze of 
levensbeschouwelijke verplichtingen zijn daar- 
voor vrijgesteld van de leerplicht. Ouder(s)/
verzorger(s) moeten uiterlijk twee dagen  
van tevoren aan school doorgeven dat hun 
kind afwezig zal zijn. U kunt hiervoor het  
verlofformulier gebruiken. Dat u kunt down-
loaden op onze website of u kunt het op 
school bij de administratie ophalen.

Verlof voor andere gewichtige  
omstandigheden
Het kan zijn dat u vrij wilt vragen voor uw kind 
voor een bijzondere gebeurtenis. Dat kan iets 
leuks zijn, zoals het bijwonen van een huwelijk 
of jubileum, maar het kan ook zijn dat u het 
verlof aanvraagt om een verdrietige reden. 
Bijvoorbeeld omdat een familielid terminaal 
ziek of overleden is (zie voor een toelichting 
het verlofformulier).
Vraag het verlof ruim van tevoren aan. In de 
regel geldt een termijn van acht weken. Dat 
is vooral belangrijk als u bezwaar zou willen 
aantekenen mocht de verlofaanvraag worden 
afgewezen. U kunt bezwaar aantekenen tot 
zes weken nadat het besluit is genomen. De-
gene bij wie u bezwaar heeft gemaakt, heeft 
in dat geval twee weken om hierop te 
reageren. Bij wie u bezwaar aantekent, hangt 
af van wie over uw aanvraag heeft besloten.

Op De Vuurvogel gaan we respectvol met  
elkaar om. Pestgedrag pakken we direct aan. 

De Vuurvogel • Schoolgids - Neem de ruimte, laat je zien!
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Vakantie buiten de reguliere  
schoolvakantie
In zeer uitzonderlijke gevallen kan uw kind 
verlof krijgen als u vanwege de specifieke 
aard van uw beroep (of dat van uw partner) 
niet op vakantie kunt tijdens de reguliere 
schoolvakanties. Zie voor een verder toe-
lichting het verlofformulier. De leerplichtwet 
omschrijft in welke gevallen welk verlof is 
toegestaan en hoe lang uw kind verlof kan 
krijgen. Binnen bepaalde kaders beslist de 
schoolleiding, daarbuiten de leerplichtamb-
tenaar. In geval van twijfel is er overleg tussen 
de schoolleiding en de leerplichtambtenaar.

Bezwaar aantekenen
Als het verlof wordt geweigerd, kunt u be-
zwaar maken. Bij wie u dat doet, hangt af van 
wie het besluit heeft genomen. vaak is dat de 
schoolleiding, soms de leerplichtambtenaar. 

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

Voorkomen van verzuim
Als een kind regelmatig afwezig is, nodigen we 
de ouder(s)/verzorger(s) uit voor een gesprek. 
Doel is er samen voor zorgen dat het kind weer 
(meer) naar school kan. Is een kind langdurig 
of regelmatig afwezig door ziekte dan on-
derzoeken we of we het kind op een andere 
manier onderwijs kunnen geven. Is een kind 
gedurende vier weken 16 uur ongeoorloofd 
afwezig, dan moeten we dit melden bij de  
leerplichtambtenaar. Deze doet onderzoek 
naar de oorzaak van het verzuim.
Zie website gemeente Amersfoort: https://
www.amersfoort.nl/onderwijs-en-jeugd/to/
leerplicht-en-kwalificatieplicht.htm

De ochtend- en lunchpauze
De kinderen mogen iets te eten en te drinken 
meenemen voor in de ochtendpauze. Denk 
aan fruit of een koek en een beker of een 
pakje drinken. We vragen u vriendelijke om uw 
kind niet meer dan twee dingen mee te geven.
Op woensdag en vrijdag is het fruitdag: alle 
kinderen nemen dan fruit mee (bijvoorbeeld 
een stukje komkommer, een worteltje of 
tomaatjes). Voor de lunchpauze nemen de 
kinderen zelf hun lunch mee. De leerkracht 
luncht samen met de kinderen, in hun eigen 
klaslokaal. Aansluitend aan het lunchkwartier 
of net daarvoor, spelen de kinderen buiten op 
het schoolplein. Daarna kunnen ze weer vol 
energie aan de slag in hun groep.

Toezicht op het schoolplein
Als de kinderen pauze hebben houden mini-
maal twee leerkrachten een oogje in het zeil 
op het schoolplein. De kinderen mogen daar 
knikkeren, touwtjespringen, elastieken, etc. 
In verband met de veiligheid van de kinderen 
zijn skeeleren, rolschaatsen en fietsen  
verboden op het plein.
 
In geval van nood
Ieder leerkracht heeft buiten de nummers van 
de ouder(s)/verzorger(s) het telefoonnummer 
van een extra contactpersoon. In geval van 
nood kan deze bekende het kind ophalen, 
mocht het onverwachts naar de dokter of  
het ziekenhuis moeten. Wij vragen u aan  
het begin van het schooljaar om de namen  
en nummers van de door u opgegeven  
contactpersonen te controleren.

Luizen de baas blijven
Alle scholen hebben er mee te maken: hoofd-
luis. Wij nemen alle mogelijke maatregelen 
om de verspreiding van hoofdluis tegen te 
gaan. Zo worden alle kinderen in de week  
na een vakantie gecontroleerd op luizen. 
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Speciale afspraken voor  
de kleutergroepen

Kleuters ophalen
Als de kleuters naar huis mogen, komt de  
leerkracht samen met de kinderen naar buiten. 
De kinderen wachten op het plein bij de juf.  
U kunt daar uw kind meenemen. Wilt u het aan 
ons doorgeven als uw kind met iemand anders 
meegaat, of zelf naar huis mag gaan? De leer-
kracht en de kinderen komen 5 minuten voor 
het einde van de schooltijd naar buiten.

Over de gymles
In de school is een speellokaal waar de kleu-
ters gymmen. Uw kind hoeft geen speciale 
gymkleren te hebben, maar wel gymschoenen 
met een profielzool. Daarmee voorkomen we 
dat kinderen ergens afglijden of uitglijden. 
De gymschoenen bewaren we in een krat op 
school. Het scheelt tijd als uw kind schoenen 
aan heeft die het makkelijk zelf aan- en uit kan 
trekken. Schoenen met elastiek of klittenband 
zijn praktischer dan veters. Check ook regel-
matig of de maat van de gymschoenen nog 
klopt.

Zelf aankleden en zindelijk zijn
We helpen kinderen, samen met de ouders, op 
te groeien tot zelfstandige tieners. Daar be-
ginnen we al zo vroeg mogelijk mee. Voor de 
kleuters - en voor de leerkracht - is het handig als 
kinderen zelf hun jas en schoenen kunnen aan- 
en uitdoen. Oefen die vaardigheden met uw 
kind voordat het naar school gaat. Vaak vinden 
kinderen het heel leuk als ze dit soort praktische 
dingen zelf kunnen. 
We verwachten dat uw kind zindelijk is als het bij 
ons op school komt. Mocht een kind een keer 
een ongelukje hebben, dan is er niets aan de 
hand. Kinderen die in hun broek hebben geplast, 
verschonen we zelf. Heeft een kind per ongeluk 
in zijn broek gepoept dan vragen we u om ons te 
helpen met verschonen. 

De kleutergids: informatie voor ouders
Als uw kind naar groep 1 gaat, ontvangt u in 
de eerste schoolweek de ‘kleutergids’. Hierin 
hebben we alle afspraken nog eens op een 
rijtje gezet.

Speciale afspraken voor 
groep 3 t/m 8

Schrijven met een vulpen
In de loop van groep 4 gaan de kinderen  
met een vulpen schrijven, dat is goed voor de 
ontwikkeling van het handschrift. Uw kind krijgt 
zijn of haar eerste vulpen van school. Als de 
vulpen kwijtraakt of kapot gaat door verkeerd 
gebruik, rekenen we € 6,- voor een nieuwe 
vulpen.

Laat waardevolle spullen thuis
We adviseren u en uw kind om waardevolle 
spullen, zoals mobiele telefoons, geld, etc. 
thuis te laten. Mocht uw kind deze spullen toch 
meenemen naar school en ze kwijtraken dan is 
de school hiervoor niet aansprakelijk. Datzelfde 
geldt als spullen beschadigd raken. 

Gebruik van mobiele telefoons
Veel kinderen hebben tegenwoordig al jong 
een mobiele telefoon. Bij ons op school  
gelden de volgende afspraken over de  
mobiele telefoon:
-  Een mobiel meenemen is op eigen risico. 

Beschadigen of kwijtraken is voor eigen 
rekening. 

-  De mobiele telefoon mag niet aan staan. 
Dit geldt ook voor een smartwatch. De 
smartwatch functie moet uit staan, zodat 
het de smartwatch alleen gebruikt kan wor-
den als horloge.

10 Afspraken voor de groepen
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-  Vanaf groep 6 hebben we in de groepen 
een telefoonzak. Daar doen alle kinderen 
hun telefoon in.

-  In speciale gevallen (bijvoorbeeld ziekte 
van een gezinslid) maken we aparte  
afspraken. Het kind overlegt dan met de 
leerkracht wanneer het naar huis mag of 
moet bellen. Soms kan de telefoon aan 
blijven staan. 

Veilig computergebruik
Op school besteden we veel aandacht aan 
het veilig omgaan met de computer; hoe 
voorkom je dat je nare dingen meemaakt 
via het internet? Kinderen hierin begeleiden 
doen we samen met de ouder(s)/verzorger(s). 
Vraag thuis aan uw kind wat het zoal doet op 
internet. Maakt uw kind iets naars mee op het 
internet of wordt het online gepest, neem dan 
contact op met de leerkracht. Omgekeerd 
nemen we ook contact op met u als we mer-
ken dat uw kind iets vervelends heeft meege-
maakt op het internet.

Gymkleding en de gymlessen
Op de dag dat uw kind gymnastiek heeft 
moet het de gymkleding mee naar school 
nemen. Een t-shirt en korte broek zijn prima 
om in te gymmen. Gymschoenen zijn ver-
plicht. Als kinderen op blote voeten gymmen 
kunnen ze last krijgen van wratten op de 
voeten. Gymschoenen mogen geen zwarte 
zolen hebben, omdat deze strepen geven op 
de vloer. Uit oogpunt van hygiëne mogen de 
gymtassen niet op school blijven hangen. Kan 
uw kind niet meedoen aan de gymles, geef 
dit dan door aan de leerkracht. Dat kan per 
mail of telefoon (achterin deze gids vindt u de 
contactgegevens van school).

Om de beurt klassendienst
We vinden het belangrijk dat kinderen oog 
hebben voor hun omgeving en zich ver-
antwoordelijk voelen om de klas netjes en 
opgeruimd te houden. Vanaf groep 4 heb-
ben de kinderen daarom om de buurt klas-
sendienst. Ze geven na schooltijd de plantjes 
water, vegen de klas en doen kleine karweitjes 
in de klas. Wij vragen uw kind altijd thuis te te 

vertellen dat het klassendienst heeft, zodat  
u weet dat uw kind wat later thuiskomt. 

Nablijven
Als uw kind om wat voor reden dan ook moet 
nablijven, nemen we altijd contact met u op. 
Dan weet u waar uw kind is.

Afspraken voor iedereen

Aansprakelijkheid met betrekking  
tot leerlingen 
Door invoering van het Nieuw Burgerlijk  
Wetboek (NBW) is de regeling van aanspra-
kelijkheid voor en van kinderen veranderd. Uit 
de nota van de gemeente Amersfoort over 
‘Leerkrachten en hun aansprakelijkheid’: 
-   De leerkracht is aansprakelijk voor eigen 

handelen en nalaten;
-   De leerkracht is in principe niet aansprake-

lijk voor het handelen van de kinderen; 
-   Kinderen tot 14 jaar zijn nooit aansprakelijk 

voor eigen handelen;
-   De ouders, waaronder ook de voogd wordt 

verstaan, zijn altijd aansprakelijk voor het 
gedrag (en dus de daaruit voortvloeiende 
schade) van hun kind jonger dan 14 jaar.

Verzekeringen
De stichting heeft een collectieve ongevallen- 
en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten 
via Verus, de landelijke vereniging voor chris-
telijk onderwijs in Nederland. Daarmee zijn 
alle betrokkenen bij schoolactiviteiten
(leerlingen, personeel en vrijwilligers) verze- 
kerd. De verzekering geeft recht op een (be-
perkte) uitkering als een ongeval tot blijvende 
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige 
en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd. Dit geldt alleen als de eigen 
verzekering van betrokkene de schade niet 
dekt (bijvoorbeeld door eigen risico). Mate-
riële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet 
onder de dekking.

Door de aansprakelijkheidsverzekering zijn  
de school zelf én de mensen die voor de
school werken (bestuur, personeel, vrijwilli-
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gers) verzekerd tegen schadeclaims als  
gevolg van onrechtmatig handelen. Wij 
maken u attent op twee zaken die vaak tot 
misverstanden leiden.

Ten eerste is de school of het schoolbestuur 
niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles 
wat tijdens de schooluren en buitenschoolse 
activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval 
zou zijn, zou alle schade die in schoolverband 
ontstaat op de school kunnen worden ver-
haald. De school is alleen verplicht schade 
te vergoeden als er sprake is van een verwijt-
bare fout. De school (of zij die voor de school 
optreden) moet dus tekort zijn geschoten in 
haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade 
is ontstaan, zonder dat er sprake is van een 
verwijtbare fout. Denk bijvoorbeeld aan een 
bal tegen een bril tijdens gymnastiekles. De 
school is niet verplicht altijd te voorkomen dat 
er ballen tegen brillen vliegen. Daarom valt 
deze schade niet onder de aansprakelijkheids-
verzekering en wordt hij niet door de school 
vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor 
(schade door) onrechtmatig gedrag van leerlin-
gen. Een leerling die tijdens de schooluren of 
tijdens andere door de school georganiseerde 
activiteiten door onrechtmatig handelen schade 
veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (of 
de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van 
belang dat ouders/verzorgers zelf een particu-
liere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
U kunt als ouder kiezen voor het afsluiten van 
een verzekering die materiele schade aan
eigendommen en kleding tijdens schooluren
vergoedt. Het gaat dan om schade of diefstal 
die niet valt onder de aansprakelijkheid van 
de school. Voor meer informatie over deze 
eigendommenverzekering gaat u naar http:// 
www.verus.nl/nieuws/eigendommenverzeke-
ring-voor-leerlingen.
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Richtlijnen voor de kleding
Binnen onze school hebben we een aantal 
‘kledingregels’. Kleren moeten fatsoenlijk en 
veilig zijn, dus kinderen niet belemmeren in 
hun doen en laten. Het gezicht moet onbedekt 
blijven.

Pesten pakken we direct aan
Op De Vuurvogel vinden we het belangrijk dat 
kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen 
zijn. We leren kinderen respectvol met elkaar 
om te gaan. Pestgedrag, in de klas of via de 
(mobiele) telefoon of online, pakken we direct 
aan volgens het pestprotocol. Het pestproto-
col staat in ons ‘Beleid gewenst gedrag’ dat u 
vindt op onze website. Dit beleid wordt geco-
ordineerd door onze directeur. De bouwcoör-
dinatoren zijn aanspreekpunten voor ouders 
van kinderen die worden gepest of pestgedrag 
vertonen.

Wat gebeurt er als een kind ongewenst 
gedrag vertoont?  
Als een kind ongewenst verdrag vertoont, 
gaan we te werk volgens de escalatieladder: 
Stap 1: Een leerling krijgt een waarschuwing. 
Zijn/haar naam komt onderaan de ladder.
Stap 2: Bij de volgende waarschuwing zetten 
we zijn of haar naam een tree hoger op de 
ladder.
Stap 3: Bij de volgende overtreding krijgt de 
leerling een time-out in zijn/haar eigen klaslo-
kaal. Duur van deze time-out is 10/15 minuten. 
Stap 4: Bij de volgende overtreding krijgt 
de leerling een time-out in de parallelgroep. 
Duur van deze time-out is 15/20 minuten.
Stap 5: De leerling komt terug in de klas en 
bespreekt het gedrag met de leerkracht. De 
leerling krijgt een nieuwe kans. De ouders 
van de leerling krijgen een mail met daarin 
het bericht dat hun kind een time-out heeft 
gehad. Zie schema op pagina 33. 
Stap 6: Mocht de leerling wederom onge-
wenst gedrag vertonen dan werkt hij/zij de 
rest van de dag bij één van de MT-leden.  
Na schooltijd neemt de leerkracht contact  
op met de ouders. 

Terugkerend ongewenst gedrag 
Als een leerling één keer bij een MT-lid heeft 
moeten werken, volgt er een gesprek  
met de ouders, leerling, leerkracht.
Bij herhaling volgt er een gesprek met ouders, 
leerling, leerkracht en bouwcoördinator.
Mocht de leerling ongewenst gedrag blijven 
vertonen dan wordt de leerling geschorst.  
Dit betekent dat hij/zij de volgende dag niet 
in de klas mag komen. De leerling werkt deze 
dag bij een MT-lid. De laatste stap in onze 
ladder is schorsen. Het schorsingsbeleid van 
de stichting treedt dan in werking.

Schorsen en verwijderen
Het bevoegd gezag (in veel gevallen de direc-
teur van de school) beslist over het schorsen 
en verwijderen van kinderen. Een reden om 
een kind te schorsen kan zijn dat het gedrag 
zijn of haar eigen ontwikkeling in de weg 
staat. Een andere reden kan zijn dat kinderen 
en/of leerkrachten zich niet meer veilig of 
prettig voelen door het gedrag van het kind.
Schorsing duurt één of meerdere dagen met 
een maximum van een week. Wanneer de 
schorsing langer dan één dag duurt, wordt 
zowel de leerplichtambtenaar als de onder-
wijsinspectie geïnformeerd. Omdat een leer-
plichtig kind onderwijs moet hebben, zal het 
kind tijdens de periode van schorsing vanuit 
de school opdrachten krijgen om thuis aan te 
werken.
Het bevoegd gezag kan een kind van school 
verwijderen als het kind wordt geschorst 
om ernstige redenen of als de problemen 
zich blijven voordoen. Voordat het zover is, 
komt er eerst een gesprek met de betrok-
ken leerkracht en de ouder(s)/verzorger(s) 
van het kind. Mocht het bevoegd gezag na 
het overleg besluiten om het kind van school 
te verwijderen dan krijgen de ouder(s)/
verzorger(s) daar een brief over. In deze brief 
staat ook op welke manier zij bezwaar kunnen 
aantekenen tegen het besluit. Als het kind van 
school wordt verwijderd is het bevoegd gezag 
verplicht om voor het kind een andere school 
te vinden.
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Verwijsindex Risicojongeren (VIR) 
Basisscholen zijn verplicht aangesloten op  
de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). 
De VIR is een landelijk systeem waarin profes-
sionals kunnen aangeven dat zij betrokken 
zijn bij de zorg rond een kind. Het doel van 
de Verwijsindex is om hulpverleners rond een 
kind of jongere met elkaar in contact te bren-
gen zodat ze hun werk beter op elkaar kunnen 
afstemmen. Natuurlijk laten we het ouder(s)/
verzorger(s) weten als hun kind in  
de VIR wordt geregistreerd.

Ook intern begeleiders van basisscholen 
kunnen signaal afgeven in de VIR. Waarom 
professionals bij het kind betrokken zijn en 
hoe ze met het kind werken, staat NIET in de 
Verwijsindex. Een signaal in de Verwijsindex 
omvat alleen:
•  identificatiegegevens van het kind (aan de 

hand van het Burgerservicenummer); 
•  identificatiegegevens van de meldende 

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

instantie.

Als de ouder(s)/verzorger(s) of het kind dat 
willen, mogen zij wel de gegevens inzien. Zij 
kunnen correcties laten aanbrengen en schrif-
telijk bezwaar maken tegen opname in de 
Verwijsindex bij het College van Burgemees-
ter en Wethouders in de gemeente waarin zij 
wonen. Kijk voor meer informatie op 
https://www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteu-
ning/to/registratie-in-de-verwijsindex.htm

Gegevens zijn goed beveiligd
De opgeslagen gegevens van de kinderen zijn 
goed beveiligd. Er wordt zorgvuldig mee om-
gesprongen volgens de regels van de AVG.

Meldcode huiselijk geweld en  
kindermishandeling
Bij (vermoedens van) kindermishandeling 
of huiselijk geweld werken we volgens een 
verplicht stappenplan. U vindt dit stappenplan 
op: http://handelingsprotocol. nl/bo-utrecht.

De stappen zijn:
1) in kaart brengen van signalen;
2)  collegiale consultatie en zo nodig raad-

plegen Veilig Thuis Utrecht;
3)  gesprek met ouder(s)/verzorger(s);
4)  wegen van aard en ernst van de situatie  

en de risico’s van het geweld;
5)  beslissen: hulp organiseren of melden  

bij Veilig Thuis.

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 en de kosten voor een schoolreisje 
of het schoolkamp. Kunt u deze kosten niet 
betalen, dan kunt u een beroep doen op 
Stichting Leergeld (zie www.leergeld.nl). Wilt 
u uw kind na schooltijd graag op een sport-
club of op muziekles doen, maar heeft u daar 
het geld niet voor, dan kunt u voor financiële 
ondersteuning terecht bij het ‘Jeugdfonds 
Sport & Cultuur’. U regelt dit via de sociale 
dienst Amersfoort. 
U komt voor financiële ondersteuning in 
aanmerking als u een minimuminkomen heeft. 
Bijvoorbeeld omdat u een uitkering heeft of 
omdat u ZZP’er bent met een geringe omzet 
en hoge vaste lasten, waardoor er weinig 
overblijft. 
U kunt zelf geen aanvraag indienen voor een 
financiële bijdrage. Neem daarvoor contact 
op met een van de intern begeleiders bij ons 
op school of met iemand van IndeBuurt 033 of 
een schuldhulpverlener.

Kijk voor meer informatie op:  
https://jeugdfondssportencultuur.nl/ of op 
https://www.amersfoort.nl/werk-en-uitkering/
to/kindpakket.htm. 

De Vuurvogel: 
Neem de ruimte laat je zien

De Vuurvogel • Schoolgids - Neem de ruimte, laat je zien!
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Sponsoring in het basisonderwijs
Onder sponsoring verstaan wij dat de school 
geld, goederen of diensten krijgt in ruil 
voor een tegenprestatie, zoals bijvoorbeeld 
vermelding in de schoolkrant, de schoolgids 
of de nieuwsbrief. Meestal zijn het bedrijven 
uit de wijk die de school sponsoren, maar een 
enkele keer zijn het banken, of leveranciers 
van ICT.
De tegenprestatie valt altijd onder verant- 
woordelijkheid van de school, ook als de spon-
sorafspraak door de Ouderraad is gemaakt. 
Zonder tegenprestatie is er geen sprake van 
sponsoring, maar van een schenking.
Voor sponsoring volgen wij een convenant uit 
2015. Daarin staat onder meer waar scholen 
op moeten letten, waar sponsors aan gebon-
den zijn en hoe scholen inspraak van ouders, 
teams en leerlingen moeten organiseren.
Ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten hebben 
het recht om via de medezeggenschapsraad 
(MR) hun stem te laten horen over het afslui-
ten van een sponsorcontract. Ouders, leer-
krachten en leerlingen kunnen met klachten 
over sponsoring terecht bij de contactpersoon 
voor klachten op de school.
De tekst van het convenant is op te vragen  
bij onze directeur.

De stichting hanteert onder meer  
de volgende regels:

•  Sponsoring moet passen bij de uitgangs-
punten van de school en in overeenstem-
ming zijn met de goede smaak en het 
fatsoen.

•  Sponsoring mag niet de objectiviteit, de 
geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid  
en de onafhankelijkheid van het onderwijs 
in gevaar brengen.

• Sponsoring mag niet misleidend zijn.
•  Sponsoring moet een gezonde en  

verantwoorde levensstijl aanmoedigen.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 
op de naleving van de regels.

Heeft u nog suggesties voor onze 
schoolgids? Wij horen het graaf.  
Uw opmerkingen en ideeën zijn van 
harte welkom!
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Onderzoek door de schoolarts
Kinderen van groep 2 en 7 ontvangen thuis 
een oproep om zich te laten onderzoeken 
door de schoolarts. Ouders/verzorgers en 
de school kunnen de schoolarts ook zelf 
inschakelen. Voor contact met de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige kunt u bellen (maan-
dag t/m vrijdag tussen 16 en 17 uur) met de 
GGD: 033 - 460 00 46

Begeleiden van studenten
Wij hebben elk jaar enkele stagiaires van de 
Marnix Academie, de Christelijke Hogeschool 
Ede en Windesheim Zwolle. We begeleiden 
deze studenten die een lerarenopleiding 
doen bij het lesgeven in de praktijk. 

Gebruikers van De Laak werken  
nauw samen
De Vuurvogel is een van de gebruikers van 
het gebouw De Laak en het speelplein. Alle 
gebruikers zijn verenigd in ABC de Laak en 

hebben onderling goed contact. Sommige 
activiteiten, zoals het jaarlijkse ‘Laakproject’, 
pakken we samen op. De stuurgroep van ABC 
De Laak bestaat uit de directieleden van de 
verschillende gebruikers. De stuurgroep over-
legt eens in de zes weken over de verschil-
lende activiteiten en gezamenlijke afspraken. 

Regelmatig bezoek van de inspecteur
Wij leggen verantwoording af over ons 
schoolbeleid aan de inspectie van het  
basisonderwijs in Utrecht. De inspecteur  
komt regelmatig bi

Contact met gemeente Amersfoort
We hebben regelmatig contact met de ge-
meente Amersfoort. Bijvoorbeeld over het in- 
en uitschrijven van leerlingen, schoolverzuim, 
gebruik van de gymzaal en het zwembad en 
over milieuzaken. 

11 Onze partners en contacten
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Stichtingsvertrouwenspersonen:
Mevr. drs. J.J.C. Stehouwer-Pelleboer
T 033 - 453 05 80
E hannie.stehouwer@ziggo.nl

Dhr. ir. drs Francois van Ekkendonk
T 033 - 463 05 33
E francois.esther@xs4all.nl

Klachtencommissie: 
Landelijke Klachtencommissie 
Christelijk Onderwijs 
Postbus 82324,
2508 EH  Den Haag
Tel: 070 - 386 16 97 (van 9.30 - 15.00 uur)
info@kringenrechtspraak.org

Inspectie:
Postbus 2730
3500 GS  Utrecht
T 088 - 669 60 00

GGD Eemland:
Zonnehof 10
3811 ND  Amersfoort (algemeen adres)
T 033 - 460 00 46
jgzamersfoort@ggdmn.nl
www.ggdmn.nl

Wijkagent:
Dhr. M. ter Voorde
T 0900 - 8844

Ouderraad: 
ouderraad.vuurvogel@pcboamersfoort.nl 

Medezeggenschapsraad: 
mr.vuurvogel@pcboamersfoort.nl 

Administratie:
admin.vuurvogel@pcboamersfoort.nl

ziekmelden:
ziekmelding.vuurvogel@pcboamersfoort.nl

12 Namen en adressen

Colofon

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

Directeur
Erik van Faassen

Schooltijden
Groep 1 t/m 8
Maandag t/m vrijdag
08.30 uur - 14.00 uur

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

Samensteller & foto’s
Het team van De Vuurvogel

Ontwerp
www.koningharder.nl

© 2022 - 2023



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)


