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1 Inleiding
Voor u ligt het veranderlijke gedeelte van onze schoolgids. In deze gids treft u onder andere
contactgegevens en overige informatie aan, die aan verandering onderhevig zijn.
Het gaat hier om aanvullende, praktische informatie, die samen met de schoolgids een duidelijk
beeld van de Agnietenschool geven.
Mochten er na het lezen van de school- en de jaargids nog vragen zijn, dan kunt uiteraard bij
de directie terecht.
Vriendelijk groetend,
Namens het team van de Agnietenschool,

Erwin Dekker
Directeur Agnietenschool
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2 Algemene afspraken en informatie
2.0 Aannamebeleid
Stap 1: Oriëntatie gesprek
Alvorens een aanmelding in gang kan worden gezet, vindt er een oriënterend gesprek plaats.
Dit gesprek is bedoeld als kennismaking tussen ouders, kind en school. Tijdens dit gesprek staat
de leerling en ons onderwijs centraal. We hebben het over de onderwijsbehoefte van uw
kind(eren) en laten ons onderwijs zien. We vinden het belangrijk dat dit gesprek onder
schooltijd plaats vindt, zodat er een beeld kan worden gegeven van “de school in bedrijf.
Op deze wijze hopen wij een zo correct mogelijk beeld van onze school te geven. We vinden
het prettig wanneer uw kind aanwezig is bij dit gesprek.
Stap 2: Aanmelden bij ons op school/ aanvragen inschrijfformulier
Na het oriëntatie gesprek bestaat de mogelijkheid om uw kind bij op school aan te melden. Het
is belangrijk om dit minimaal 10 weken, voordat de schoolloopbaan begint, gedaan te hebben.
Mocht het zo zijn dat we geen plaats kunnen bieden op de Agnietenschool gaan we gezamenlijk
op zoek naar een passende plaats. Hiervoor hebben we dan nog 10 weken en voorkomen we
dat een leerling op een school start waar geen passend onderwijs kan worden geboden en na
een bepaalde periode van school moet wisselen. Het streven is altijd om een passende plaats
binnen de gemeente te vinden. In uitzonderlijke gevallen zal dit niet altijd mogelijk zijn.
(Bijvoorbeeld; visuele beperking, auditieve/ communicatieve beperking etc.). In het
schoolondersteuningsprofiel staat te lezen welke vormen van ondersteuning de
Agnietenschool biedt

Leidend voor de aanmelding is altijd het feit dat de leerling moet profiteren van onze vorm van
onderwijs. Hierbij moeten een aantal onderdelen in acht worden genomen:
-

Welbevinden van de leerling
Inpasbaarheid van de leerling in de groep
Leerbaarheid en vorderingen van de leerling

Verhuizing
Bij verhuizing geldt eenzelfde aanmeldingsprocedure. Met als tussenstap dat tussen stap 2 en
3 sprake is van contact met de vorige school. Dit om de ondersteuningsbehoeften zo concreet
mogelijk in beeld te kunnen krijgen.
Stap 3: Inschrijven op de Agnietenschool
Wanneer we gezamenlijk overeen zijn gekomen dat de Agnietenschool de juiste vorm van
onderwijs biedt, kan de leerling bij ons worden ingeschreven. Dit gebeurt d.m.v. het invullen
van het inschrijfformulier van de Agnietenschool. Gezamenlijk met het formulier dient een
kopie van het legitimatiebewijs worden ingeleverd bij school.
Stap 4: Kennismaken met de leerkracht de groep
Nadat we de formulieren in ons administratie hebben verwerkt, nemen we contact op om
afspraken te maken. Dit m.b.t. tot afspraken voor het “wennen” in de groep en een
kennismakingsgesprek tussen ouders en leerkrachten.
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2.1 Continurooster
Op de Agnietenschool werken we met een continurooster. Iedere dag gaan we van 08.30 –
14.00 uur naar school. We eten gezamenlijk als groep onder begeleiding van de leerkracht. Na
de educatieve lunchtijd gaan we een kwartiertje naar buiten. We vinden het belangrijk dat uw
kind gezond eet. Wilt u hier samen met ons zorg voor dragen?

2.2 Eten en drinken op school

Het tussendoortje om tien uur is echt bedoeld als tussendoortje. De kinderen hebben hooguit
tien minuten de tijd om dit op te eten. Wilt u hier rekening mee houden? Een appel en iets te
drinken is voldoende voor dit moment. Alle kinderen blijven vanwege het continurooster
tussen de middag op school eten.

2.3 Fietsen op school
Het verdient aanbeveling de fiets op slot te zetten. Voor schade, vermissing, e.d. aan de fiets
kan de school niet verantwoordelijk worden gesteld. Op het schoolplein geldt een fietsverbod.
Kinderen en ouders worden vriendelijk verzocht af te stappen en met de fiets aan de hand
richting het fietsenrek te lopen. Ouders die hun kinderen komen halen en brengen zetten hun
fiets rechts op het plein bij de bank en de hinkelbaan. Kinderen wachten op het plein en worden
daar door hun ouder (s) opgehaald. Er is voor auto’s eenrichtingsverkeer op de parkeerplaats
voor de school.

2.4 Gymmen
De groepen 1 t/m 8 gymmen in de Wimpel onder begeleiding van een vakdocent. We gaan
lopend met de kinderen naar de Wimpel en weer terug. De gymdagen zijn als volgt;
Goudvissen
Guppen
Inktvissen
Zeeleeuwen
Zeeotters
Dolfijnen
Walvissen
Orka’s
Zeesterren

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag

2.5 Gymkleding
De kinderen van alle groepen gymmen in shirt en sportbroekje op gymschoenen of
sportschoenen, die niet buiten gebruikt worden. Voor groep 1 en 2 geldt dat de gymschoenen
op school blijven en met de gymkleren in het gymvakje liggen. Voor de groepen 3 t/m 8 geldt
dat de gymspullen na de gymdag weer worden meegenomen naar huis. In groep 1 en 2 gebeurt
dit in ieder geval voor elke vakantie.

2.6 Hoofdluis
Hoofdluis is een landelijk probleem dat op alle scholen voorkomt. Luizen zijn vooral dol op
schoon en sluik haar. Men hoeft zich er niet voor te schamen dat men hoofdluis heeft, daar het
goed te behandelen is en het zeker geen vorm van slechte hygiëne of zo is. Na elke vakantie
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vindt er controle plaats. Bij constatering krijgen de kinderen een folder mee hoe men het beste
de hoofdluis kan bestrijden. Wilt u onze school waarschuwen als uw kind hoofdluis heeft
opgelopen. De school kan dan de nodige maatregelen treffen.

2.7 Internet
De website is een belangrijke informatiebron van onze school.

2.8 Jarigen op school
In de groepen 1 t/m 8 worden de verjaardagen van de kinderen gevierd in de ochtend. Rond
10.00 uur mag er getrakteerd worden. De leerlingen mogen bij de leerkrachten langs. Denkt u
bij het maken, bedenken van de traktaties eens aan een alternatief. Er wordt vaak op snoep
getrakteerd. Een leuk versierd potlood, een gummetje of fruit kan ook heel leuk zijn. Wanneer
getrakteerd wordt op iets eetbaars, houd er dan rekening mee dat er wellicht kinderen in de
klas zitten die allergisch zijn voor bepaalde stoffen. De leerkracht kan u hierover informeren.
We trakteren niet op lolly’s. De traktatie is bedoeld als een aardigheidje. De gewenste
uitdeeldag kunt u ook met de leerkracht bespreken.

2.9 Kauwgom
Wij hebben een kauwgomverbod bij ons op school.

2.10 Klassendienst en zorg voor het gebouw
Met de kinderen hebben wij afgesproken dat wij er met zijn allen voor moeten zorgen dat de
school een fijne en verzorgde plek blijft. Iedere leerling heeft de zorg over zijn eigen werkplek.
Per toerbeurt zijn er leerlingen die in een groep de zorg hebben voor bijvoorbeeld de kasten,
het bord, de planten, etc. De school wordt schoongehouden door onze interieurverzorgers die
dit met veel zorg en liefde doen. Het is echter niet de bedoeling hen extra werk te bezorgen.
Het schoonhouden van het gebouw is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wanneer we
ons allen hieraan houden dan stappen we elke dag een schoon gebouw binnen. Wij respecteren
elkaar, maar ook onze omgeving.

2.11 Lestijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Lesuren per week

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

08.30 – 14.00
08.30 – 14.00
08.30 – 14.00
08.30 – 14.00
08.30 – 14.00
25:00 uur

08.30 – 14.00
08.30 – 14.00
08.30 – 14.00
08.30 – 14.00
08.30 – 14.00
25:00 uur

6

2.12 Mobiele telefoon
We kunnen ons voorstellen dat het in sommige gevallen handig is dat uw kind een mobiele
telefoon mee heeft naar school. Overlegt u dit eerst met de leerkracht van uw kind. Telefoons
staan onder schooltijd uit. Dat betekent niet op stil, maar echt uit. Tijdens schooltijden zijn wij
bereikbaar op ons telefoonnummer 0525-684400.

2.13 Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. Ouders zijn bij ons welkom om hun kind ’s morgens
vanaf 8.15 uur in de groep te brengen. Tijdens de wekelijkse viering zijn ouders welkom om te
kijken en te luisteren naar wat de kinderen hebben gedaan in de voorafgaande week. De
weeksluiting is van 13.30-14.00 uur in het auditorium. Er zijn vijf keer per jaar
portfoliogesprekken waarbij het kind, ouders en de leerkracht in gesprek gaan over de totale
ontwikkeling van het kind a.d.h.v. een portfolio. Ouders leveren ook een belangrijke bijdrage
aan het organiseren van verschillende activiteiten op school. Waaronder de feesten, werken in
de tuin, sportactiviteiten, etc.

2.14 Ouderbijdrage
Naast de ouderbijdrage worden er geen extra bijdragen van ouders verwacht. De ouderbijdrage
is een vastgesteld bedrag. De ouderbijdrage wordt gebruikt om allerlei activiteiten en vieringen
in school te organiseren. De bijdrage is vrijwillig en wettelijk niet verplicht. De hoogte van de
ouderbijdrage wordt aan het einde van het schooljaar, tijdens de jaarvergadering opnieuw
bekeken. Vaststelling vindt plaats aan de hand van het financieel verslag van de
penningmeester tijdens deze vergadering. Ook de feesten en de schoolverlatersdagen worden
betaald vanuit de ouderbijdrage. U wordt hierover door de oudervereniging geïnformeerd aan
het begin van het schooljaar.

2.15 Voorschoolse en naschoolse opvang
In navolging van de nieuwe wet op de Buitenschoolse opvang heeft onze school een
overeenkomst afgesloten met Prokino. De kinderen worden door medewerkers van Prokino
gebracht en gehaald.

2.16 Pesten op school
Zoals u al heeft kunnen lezen in de schoolgids, willen wij bereiken dat de kinderen zich veilig
voelen op onze school en er met plezier naar toe gaan. Pesten is een landelijk probleem dat
ook in Elburg en dus ook op onze school voorkomt. Wij proberen door onze manier van werken
(ons schoolconcept) de leerlingen zelfstandig te maken waarbij ze elkaar leren respecteren en
waarderen. Alle leerlingen zijn waardevol en dienen respectvol met elkaar om te gaan. Meer
informatie over dit thema kunt u vinden in de schoolgids. Het is belangrijk dat we hier samen
scherp op zijn. Pesten gebeurt juist vaak op de momenten dat wij of u er geen zicht op hebben.
Merkt u iets bijzonders aan uw kind, schroom dan niet om binnen te lopen bij de leerkracht van
uw kind. Samen weten we meer dan alleen en juist bij deze problemen is uw hulp essentieel.

2.17 Roken in school
In het gehele schoolgebouw is roken niet toegstaan.
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2.20 Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt in de loop van het schooljaar om uw kind op de foto te zetten. Verdere
informatie leest u ruim van tevoren in de nieuwsbrief.

2.21 Skeelers- skateboards- stepjes
Door de enorme snelheid die men hierop kan ontwikkelen is het gebruik hiervan onder
schooltijd niet toegestaan. Kinderen die bijvoorbeeld op skates naar school komen, doen deze
bij de ingang uit, om vervolgens hun schoenen aan te trekken.

2.22 Vakanties
Voor een overzicht van de vakanties wil ik u graag verwijzen naar de jaarkalender. Hier vindt u
een overzicht van wanneer welke vakanties en/of studiedagen zijn gepland. De jaarkalender
kunt u vinden op www.agnietenschool.nl.

2.23 Verloren/ gevonden voorwerpen
Om verwisselingen en zoekraken van eigendommen te voorkomen is het handig dat u bekers,
kleding, gymspullen, laarzen e.d. van een naam voorziet. In de school staat een doos met
gevonden voorwerpen. Spullen zonder naam, die na verloop van tijd niet zijn afgehaald,
worden naar een goede bestemming gebracht.

2.24 Wennen aan de nieuwe school
Als een kind 3 jaar en 10 maanden oud is mag het komen wennen op onze school. De leerkracht
waar uw kind bij in de groep komt maakt daarbij in overleg met de ouders/ verzorgers de
afspraken rondom de wendagen. Er worden maximaal 4 dagdelen gepland om het kind te laten
wennen. Als het kind daadwerkelijk vier jaar is geworden is het de gehele dag welkom. Het is
de bedoeling dat de kinderen zindelijk zijn op het moment dat ze naar school gaan.
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3. Oudervereniging, MR, personeel en bevoegd gezag
3.1 Oudervereniging (OR)
De oudervereniging is een onmisbaar onderdeel voor onze school. De taken uit de
oudervereniging bestaan met name uit het mede- organiseren van activiteiten, zoals
bijvoorbeeld; activiteiten en feesten. Tijdens de jaarvergadering wordt er verslag gedaan van
het afgelopen jaar.
De oudervereniging bestaat uit de volgende leden:
Lucilla Heinemans
Maarten Evers
Cathy Peek-Potgieter
Fieke Bijen
Jetty Kroon
Agnes van de streek
Marina Nijhof
Wieke van de weg
Inge Knikker
Ellen van Bruggen
Engelien vd Berg

Voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Personeelslid
Personeelslid

3.2 Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad heeft inspraak bij het bestuur van de school. De raad bestaat uit
twee ouders en twee leerkrachten. Bij veel beslissingen van het schoolbestuur heeft de
medezeggenschapsraad adviesrecht en bij belangrijke zaken instemmingsrecht. Ouders en
leerkrachten kunnen er met hun wensen, opmerkingen etc. terecht. De leden van de
medezeggenschapsraad vergaderen regelmatig en zijn indien nodig vertegenwoordigd bij
vergaderingen van de oudervereniging. Zo houdt men voeling met wat er bij de ouders leeft.
De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding
Jeroen Langestraat
Corien Fidder

Voorzitter
Lid

Teamgeleding
Femke Petersen
Tessie Sterken

Personeelslid
Personeelslid
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3.3 Personeel
We werken dit jaar met 8 groepen. De groepen zijn als volgt verdeeld;
Goudvissen (1/2)
Guppen (1/2)
Dolfijnen (3/4/5)
Inktvissen (3/4/5)
Zeeleeuwen (4/5/6)
Zeeotters (5/6/7)
Orka’s (6/7/8)
Walvissen (6/7/8)
Zeesterren (7/8/9)
Zorg en begeleiding
Conciërge
Directie

Juf Priscilla en juf Marianne
Juf Mariska
Juf Engelien en juf Ellen
Juf Christine en juf Ellen
Juf Désirée
Juf Tessa
Juf Tessie
Meester Nathan en juf Ellen
Juf Priscilla en juf Jessica
Ellen van Bruggen, Femke Petersen
Marrinda Zwep
Erwin Dekker

Erwin Dekker
Engelien vd Berg
Ellen van Bruggen
Femke Petersen
Christine Foppen
Priscilla van Goor
Tessie Sterken
Tessa Mensink
Désirée Hulst
Nathan Kalle
Mariska van Broekhuizen
Marianne te Kiefte
Jessica van Es
Marrinda Zwep

e.dekker@agnietenschool.nl
e.vandenberg@agnietenschool.nl
e.vanbruggen@agnietenschool.nl
f.petersen@agnietenschool.nl
c.foppen@agnietenschool.nl
p.vangoor@agnietenschool.nl
t.sterken@agnietenschool.nl
t.mensink@agnietenschool.nl
d.hulst@agnietenschool.nl
n.kalle@agnietenschool.nl
m.vanbroekhuizen@agnietenschool.nl
m.tekiefte@agnietenschool.nl
j.vanes@agnietenschool.nl
m.zwep@agnietenschool.nl

3.5 Contactpersoon ongewenste omgangsvormen (ook voor kinderen)
Linda Kuiper, ouder;
Afgelopen schooljaar heeft onze contactpersoon ongewenste omgangsvormen vanuit het
personeel afscheid genomen van school. Begin schooljaar 2019-2020 stellen we een nieuw
contactpersoon vast.

3.9 Stichting Prokino
Tel.: 0525-683568
Website: www.prokino.nl/elburg
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4 Uitstroom van ons onderwijs
Op de Agnietenschool wordt er jaarlijks meegedaan aan de IEP-eindtoets. Deze toets van het
bureau ICE wordt in groep 8 afgenomen en meet hoe kinderen er aan het eind van een
basisschoolperiode voor staan v.w.b. rekenen, taal en spelling. In tabel 1 staat weergegeven
hoe de Agnietenschool de afgelopen jaren heeft gescoord op deze eindtoets. Tevens staat te
lezen hoeveel leerlingen er hebben deelgenomen aan deze eindtoets. In tabel 2 is te lezen
welke schooladviezen er zijn gegeven in de afgelopen drie jaren. Tot slot wordt dit hoofdstuk
afgesloten met een overzicht van de gemiddelde uitstroom van de afgelopen 3 jaren.
Tabel 1
Eindtoetsgegevens Agnietenschool

Tabel 2
Adviezen voortgezet onderwijs vanuit school
Advies
VWO
HAVO/VWO
HAVO
VMBO GT/ HAVO
VMBO GT
VMBO K/GT
VMBO K
VMBO B/K
VMBO B
Advies niet mogelijk

2016
38%
38%
0%
0%
15%
0%
8%
0%
0%
0%

2017
50%
8%
33%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%

2018
27%
23%
9%
5%
14%
5%
9%
0%
9%
0%

Gemiddeld
38,33%
23,00%
14,00%
1,66%
12,33%
1,66%
5,66%
0,00%
3,00%
0,00%
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Gemiddelde adviezen over een periode van
drie jaar

VWO

HAVO/VWO

HAVO

VMBO GT/HAVO

VMBO GT

VMBO K/GT

VMBO K

VMBO B/K

VMBO B

Advies n.m.

Figuur 1. Gemiddelde adviezen over een periode van drie jaar
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