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Welkom op P.C. basisschool De Arnhorst
Een woord vooraf
Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Arnhorst. Met deze
gids maken wij u wegwijs bij ons op school. U kunt in deze gids
lezen wat wij belangrijk vinden om goed onderwijs te geven en
onderzoeken steeds wat daarvoor nodig is.
Wij werken met het rooster volgens het vijf-gelijke-dagenmodel.
Dit houdt in dat alle kinderen naar school gaan van 8.30 tot 14.00
uur en op school in de klas eten bij de eigen leerkracht.
Voor schooltijd, vanaf 7.30 tot 8.30 uur, na schooltijd van 14.00
tot 18.00 uur en in de vakanties kunnen kinderen gebruik maken
van BSO BOEIenD op de Arnhorst.
De schoolgids is ook bedoeld voor nieuwe ouders die met onze school kennismaken.
Wij hopen dat u deze gids met veel plezier zult lezen. Wij hanteren een aanname beleid van 28
leerlingen per geboortejaar.
Overweegt u uw kind bij ons aan te melden, bel dan op of stuur een mail. In verband met het
coronavirus vinden er op dit moment geen rondleidingen en kennismakingsgesprekken op school
plaats. We hopen dat deze volgend schooljaar met terugwerkende kracht kunnen worden
afgesproken.
Ook zijn er activiteiten in deze schoolgids die op dit moment anders zijn dan vermeld in verband met
het coronavirus. Als uw kind bij ons op school is, ontvangt u de richtlijnen van het RIVM en het
ministerie als er weer nieuwe aanpassingen zijn voor scholen.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Arnhorst
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1. Onze school
Gebouw, schoolgrootte en personeel
De Arnhorst is gebouwd in 1913. Toen was het een villa met dezelfde naam als nu. De mooie,
bosrijke tuin was er ook toen al. Sinds 1956 is het gebouw in gebruik als school. Na de verbouwing in
2010 telt de school negen lokalen. Er is een grote hal en een speellokaal dat onder andere ook
dienst doet als BSO-ruimte. De Arnhorst is met ongeveer 240 leerlingen een gemiddeld grote school.
Jong en oud kennen elkaar. Het team bestaat uit vijftien leerkrachten, vier onderwijsassistenten en
een schoolleider. Het team wordt bijgestaan door veel ouders die hun bijdrage leveren aan
allerlei activiteiten. Rondom de school ligt een groot speelplein met verschillende toestellen,
een besloten kleuterplein, een trapveldje omzoomd door bomen en een
huttenbouwplek. Er is een waterpomp, een grote houten bank waar een
hele klas aan kan zitten om te werken of te lezen en het afscheidscadeau
van de groep 8 van vorig jaar, een totempaal.
Het terrein rond de Arnhorst zien we als een buitenkans. Een mooie
omgeving om de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen in stand te
houden en aan te wakkeren. Dat geeft meteen een warm gevoel.
Voor de hal in de school zijn er plannen gemaakt om een leerplein te
bouwen met leer-werkplekken. Deze plekken zijn tevens voor de BSO én
gedurende de schooltijden kunnen de kinderen hier werken wanneer zij
buiten de klas een plekje nodig hebben om te werken. Anno 2021 zal dit
gerealiseerd zijn.
De Arnhorst werkt vanuit de Christelijke identiteit. Dit geven wij vorm door middel van
Bijbelverhalen, aandacht voor normen en waarden en de viering van Christelijke feestdagen. Ook in
de dagelijkse omgang laten wij dit zien door het wederzijds respect dat we voor elkaar hebben en de
aandacht die er is om in harmonie en met respect met elkaar om te gaan.
Iedereen die achter onze visie en missie staat is welkom bij ons op school.
Wij zijn een leef- en werkgemeenschap bestaande uit leerlingen, ouders en medewerkers.
Medewerkers, leerlingen en ouders zorgen goed voor elkaar.
PCBO Rheden
De Arnhorst behoort tot de vereniging PCBO Rheden.
De leiding is in handen van een directeur-bestuurder.
Alle ouders, die de statuten onderschrijven, kunnen lid
worden van de vereniging. Wij bevelen dat ook aan.
De leden van elke afdeling kiezen twee leden in de ledenraad. De ledenraad toetst de Raad van
Toezicht. De raad van toezicht legt jaarlijks aan de ledenraad verantwoording af over het gevoerde
beleid. Het lijkt een formele zaak, maar dat is het niet. Het goede van deze vorm is dat ouders altijd
kunnen meebeslissen over de kwaliteit van ons onderwijs.
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Dit zijn onze KERNWAARDEN

Verbondenheid
Doelgericht
Eigenheid
Verbondenheid
Wat willen we zien bij onze leerlingen:
 komen met plezier naar school
 hebben een onderzoekende, nieuwsgierige houding
 begrijpen om vervolgens begrepen te worden
 functioneren in een groep op basis van vertrouwen
 nemen verantwoordelijkheid voor het groepsproces
 voelen de verbondenheid van onderbouw tot bovenbouw
 houden rekening met de natuur
Wat willen we zien bij leerkrachten:
 vinden collegialiteit heel erg belangrijk
 maken bewust ruimte om tijd voor elkaar te hebben
 blijven voortdurend in ontwikkeling leren van en met elkaar, door goed te luisteren
Op welke wijze richten we ons onderwijs in:
 we werken met coöperatieve werkvormen
 we zoeken de verbondenheid met externe partijen
 we vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk
 we leren ook buiten de groep (school- brede activiteiten)
 we vieren samen (christelijke) feesten en voeren gezamenlijk projecten uit

Doelgericht
Wat willen we zien bij onze leerlingen:
 zij voelen een intrinsieke motivatie om leerdoelen te behalen
 zijn leergierig en kritisch op hun eigen werk
 voelen zich veilig in de klas en durven uit hun comfortzone te stappen
Wat willen we zien bij leerkrachten:
 zij hebben kennis van de leerlijnen en richten daar hun onderwijsaanbod op in
 passen hun onderwijsaanbod aan op de leerlijnen
 bieden een rijke leeromgeving aan
 staan voor adaptief onderwijs, wanneer het gaat om het behalen van de leerdoelen
 richten zich op het kennisoverdracht én het aanleren van vaardigheden
Op welke wijze richten we het onderwijs in:
 we werken met zichtbare doelen in de klas
 we leren de kinderen zelfstandig te werken en hebben van een actieve houding tijdens het leren
 we geven directe instructie
 we werken met weektaken
 we hanteren de cyclus van groepsbesprekingen
 we staan voor een open houding om tot een doelgericht resultaat te komen
Schoolgids de Arnhorst 2020-2021
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Eigenheid
Wat willen we zien bij onze leerlingen:
 doen succeservaringen op
 durven en mogen fouten maken
 mogen bij ons op school en in de klas meedenken en meebeslissen
 komen met plezier naar school
 accepteren elkaar zoals ze zijn
 voelen zich veilig en durven zich te uiten
Wat willen we zien bij leerkrachten:
 stralen enthousiasme uit
 geven uitdagende lessen
 ‘zien’ alle kinderen in de klas
 geven leerlingen vertrouwen en durven “los te laten”
 hebben respect voor elkaar
 geven hedendaags en eigentijds onderwijs
 investeren in hun eigen professionele ontwikkeling
 stellen zich kwetsbaar op
Op welke wijze richten we het onderwijs in:
 we vinden welbevinden en betrokkenheid erg belangrijk
 we maken gebruik van onze (nieuwe) werkplekken
 we werken met een plusklas, verrijkingsgroep en een praktijkklas
 we werken met leerroutes op basis van eigenaarschap
 we vinden een positieve sfeer heel erg belangrijk, zowel in de klas als in de hele school

Dit is onze MISSIE

Ontdekkend, onderzoekend, ontwerpend,
oplossend en ondernemend onderwijs!
Uitgangspunt voor ons onderwijs
Het onderwijs op de Arnhorst wordt vormgegeven vanuit drie pijlers:
1. Actueel onderwijs
2. Samen ‘zijn’ en samen leren
3. Ontdekkend leren
Onze kinderen staan centraal. Verschillen tussen leerlingen zijn een gegeven en dienen te worden
geminimaliseerd om zoveel als mogelijk dezelfde doelen te bereiken. Het onderwijs richt zich op brede
toerusting en vorming; gericht op persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op de
maatschappij. Leerlingen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en niveau.

Schoolgids de Arnhorst 2020-2021

8

2. Ons onderwijs
Organisatie van ons onderwijs
In de kleuterbouw kiezen we er bewust voor de kinderen van de groepen 1 en 2 bij elkaar te zetten in één
groep. We zien dat het leren van elkaar en het samenwerken hierdoor worden bevorderd. In de groepen 3
tot en met 8 zitten de leerlingen van een bepaalde leeftijd bij elkaar in de klas (jaargroepen). Dit betekent
niet dat alle kinderen dezelfde leerstof op hetzelfde niveau en in de dezelfde periode af moeten hebben.
We houden zoveel mogelijk rekening met de verschillen in aanleg, interesse, mogelijkheden en tempo.
Hoe gaat dat in zijn werk? Dat leest u in hoofdstuk 2.
In alle groepen komen de volgende groepsvormen voor:
 De kring (bij gesprekken, verhalen en soms bij instructie)
 Individueel of met tweetallen (bij het verwerken van de leerstof)
 In groepjes (voor werken, overleggen en samenwerken)
Urenverdeling en schooltijden
Wij werken met rooster volgens het vijf-gelijke-dagenmodel.
Dit houdt in dat alle kinderen naar school gaan van 8.30 tot 14.00 uur.
Alle kinderen eten op school met de leerkracht en gaan tussen de middag niet naar huis.
Hieronder ziet u in het rooster hoeveel minuten per week er aandacht is voor elk vak.
Over acht jaren moeten kinderen minimaal 7520 lesuren maken, wij maken nu gemiddeld 960 uur per
leerjaar. Wij gaan uit van 40 schoolweken met 25 lesuren per week. De pauze is een half uur tussen de
middag de ochtendpauze valt in het lesrooster.
LESURENTABEL
Trefwoord
Buitenspelen (o.a. rondje om de
school)

Spel

gr. 1/2

gr. 3

gr. 4

gr. 5

gr. 6

gr. 7

gr. 8

1,25

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7,00

2,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

0,75

0,50
0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Kringactiviteiten
Voor de groepen 1 t/ m 3 gebeurd
dit afwisselend bij alle vakgebieden

Taal

4,50

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Lezen

2,50 Zie taal

2,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Zie taal

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Begrijpend lezen
Spelling

7,75

Zie taal

2,00

1,25

1,25

1,25

1,25

Spreekbeurt/Boekpromotie

0,25 Zie taal

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Methodisch schrijven

0,50

2,50

1,50

0,50

0,25

0,00

0,00

Rekenen

1,75

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Engels

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,75

0,75

Studievaardigheden
Wereldoriëntatie(geschiedenis,

0,50

aardrijkskunde, biologie)

Verkeer

0,75

2,25

2,25

2,25

2,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Typen

0,25

0,25

Expressie, kunst, cultuur

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Gym

0,50

1,00

1,00

1,50

1,50

1,50

1,50

KWINK (sociaal-emotioneel)

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Muziek

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,75

1,25

1,75

1,75

1,75

1,75

24,50

24,50

24,25

24,00

24,75

24,75

Zelfstandig werken/weektaak
Totaal aantal uren per week

25,00
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De kleuterbouw, groep 1 en 2
De groepen 1 en 2 hebben het Ervarings Gericht Onderwijs (EGO) als uitganspunt.
Het EGO wil het beste halen uit kinderen. EGO is meer dan een onderwijstheorie. Waar sommige scholen
vooral uitgaan van vooraf vastgestelde onderwijsprogramma’s of van producten, richt het EGO zich op het
proces dat zich afspeelt in kinderen en in de groep. Hierbij zijn welbevinden (hoe maakt iemand het?) en
betrokkenheid (hoe doet iemand het?) van het kind de graadmeter van de kwaliteit van het proces.
Het EGO wil op die manier bijdragen tot:
 een gezonde emotionele ontwikkeling
 fundamenteel leren (deep level learning)
 ontwikkeling in de breedte
 verbondenheid
De kern bij de ervaringsgerichte aanpak is erop gericht om kinderen te brengen tot hoge vormen van
betrokkenheid en welbevinden: de ervaringsstroom. Dit gebeurt vanuit een basishouding van
ervaringsgerichtheid: de leerkracht richt zich naar de ervaringsstroom van de leerlingen om te zien of de
aangeboden context een vruchtbare bodem is voor ontwikkeling en leren. Werkvormen en didactische
materialen kunnen helpen om de betrokkenheid te verhogen, maar zijn enkel hulpmiddelen.
Vormgeving EGO
Het onderwijs krijgt vorm vanuit drie pijlers:
 Rijk milieu
De leeromgeving (de klas, de hal, het speellokaal en buiten) wordt zo ingericht dat leerlingen geprikkeld
worden om zelfstandig verschillende, lerende activiteiten te ondernemen. Daarvoor zijn de ruimtes
overzichtelijk ingericht. Alles in de inrichting is gericht op mogelijke zelfstandigheid en autonomie. De
ruimtes zijn gezellig en stralen een warme, welkome sfeer uit. Ze worden ingericht om te voldoen aan
het verschil in interesse en talent van de leerlingen. De inrichting is actueel: het wordt aangepast op wat
er in de kinderen, de omgeving of in de wereld speelt.
Ook de speelwerkhoeken en speelwerk ’opdrachten’ worden vanuit deze theorie benaderd. Deze zijn
prikkelend, afwisselend en spreken verschillende leergebieden aan.
 Vrij initiatief
Het onderwijs is zo ingedeeld dat de leerlingen een zo groot
mogelijke autonomie hebben in het leerproces. De
leerkracht observeert het vrije initiatief en draagt zorg voor
de kwaliteit hiervan. De leerkracht zorgt voor aanvulling van
materiaal, spelideeën en ontwikkelmogelijkheden. Hierbij
ontstaat een wisselwerking tussen de leerkracht en de
leerling. Dit alles vindt plaats in een duidelijke structuur die
in samenwerking met de leerlingen tot stand is gekomen.
Omdat het onderwijs sterk individueel gericht is, observeert
de leerkracht de mate van vrijheid en autonomie die het
leren van de leerling bevordert. De leerkracht past de mate
van vrijheid aan als dat de onderwijsbehoefte van de leerling
is.
 Ervaringsgerichte dialoog
De ervaringsgerichte dialoog is gebaseerd op aanvaarding,
echtheid en empathie. Het gesprek tussen leerkracht en
kind is hierin essentieel.

Schoolgids de Arnhorst 2020-2021

10
Als uw kind vier jaar wordt…….
Voordat uw kind echt bij ons op school start, komt het eerst vijf dagdelen om te wennen. We doen dit altijd
in overleg met u. Na de start kan het zijn dat het beter is om niet meteen volledig naar school te gaan. Samen
kijken we naar wat goed en wijs is.
De kleuters starten met een inloop tussen 8.15 en 8.30 uur. Dan gaan we in de kring vertellen, voorlezen,
zingen en praten over wat de kinderen bezighoudt. De kinderen leren heel veel: luisteren, praten in het
openbaar, nieuwe woorden, de dagen van de week, de maanden en de seizoenen en tellen.
Na de kring mogen de kinderen kiezen wat ze gaan doen. Ze spelen en
werken aan tafels, in verschillende hoeken, in het speellokaal of buiten.
Regelmatig werken we met thema’s die de kinderen zelf aandragen of die
passen bij de ontwikkeling van de kinderen of bij de tijd van het jaar.
Op grond van onze waarnemingen helpen we uw kind verder in zijn/haar
ontwikkeling. De kinderen komen door deze werkwijze niet met kant-enklare werkjes thuis, maar met werk waar de leerdoelen op creatieve wijze
zijn toegepast.
De leerkracht stemt haar onderwijsaanbod optimaal af op de ontwikkeling van de leerling en de daaruit
voortvloeiende onderwijsbehoeften. Dit betekent een continu proces van observeren, signaleren,
analyseren, interpreteren, afstemmen en registreren. We gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem Zien
voor de sociaal-emotionele-ontwikkeling en Taal en rekenen van CITO.
Kernvakken in de groepen 3 tot en met 8: taal, lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen
Leren lezen is één van de belangrijkste dingen die kinderen leren op school. Om goed te leren lezen is het
belangrijk dat kinderen veel leeskilometers maken, niet alleen op school maar ook thuis. U kunt hier als
ouders een actieve rol in spelen.
In groep 3 wordt voor het taal-, lees- en spellingsonderwijs gebruik
gemaakt van de methode ‘Veilig leren lezen’.
Daarnaast doen we mee met een pilot van Redzaamheidslezen van Luc
Koning. De gedachte achter het Redzaamheidslezen is dat zorgvuldig lezen
belangrijker is dan racelezen.
Voor taal en spelling werken we in de groepen 4 tot en met 8 met de taalmethode ‘Taal actief’.
Voor technisch lezen werken we met de groepen 4 en 5 met de methode Atlantis.
Ook proberen we de kinderen liefde voor boeken bij te brengen. Daarom vinden er veel activiteiten plaats in
het kader van leespromotie. We lezen voor, lezen in duo’s en met tutoren en houden boekpromoties. Elk jaar
schenken we aandacht aan de Kinderboekenweek en doen de groepen 7 en 8 mee met de Voorleeswedstrijd.
Er is een ruim aanbod leesboeken in de groepen en in de nieuw ingerichte schoolbibliotheek. Tevens wordt
er samengewerkt met de bibliotheek in Velp.
Voor begrijpend lezen gebruiken we ‘Nieuwsbegrip’ en ‘Nieuwsbegrip XL’.
Elke week wordt er een actuele tekst gelezen en worden er allerlei opdrachten gedaan. Strategieën die aan
bod komen zijn o.a. samenvatten, voorspellen en het omgaan met verwijswoorden.
Op school is een taal- en leesplan waarin onder andere staat beschreven wat we doen met ons
leesonderwijs, hoeveel uur in de week per groep, wat we doen met kinderen die meer leesuren of extra
instructie nodig hebben, kinderen met dyslexie en met begrijpend lezen.
Voor rekenen wordt gewerkt met de methode ‘Wereld in getallen’.
Deze methode heeft vanaf groep 3 een doorgaande lijn tot en met groep 8 en is opgebouwd volgens de
dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Er wordt gewerkt op drie niveaus
waarbij alle kinderen deelnemen aan de basisstof. Daarna wordt er gedifferentieerd op niveau.
Ook staat elk jaar de Grote Landelijke Rekendag op het programma.
Schoolgids de Arnhorst 2020-2021
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Zelfstandig werken
Kinderen die meer aankunnen, stimuleren we extra met aanbod als verdieping en verrijkingsstof. Kinderen
die moeite hebben met bepaalde vakken krijgen naast extra hulp ook extra oefenstof.
Om te zorgen dat het voor de kinderen overzichtelijk is waar zij aan gaan werken gebruiken de kinderen
vanaf groep 3 een weektaak.
Met deze weektaak willen we de volgende doelen nastreven:
 Leren plannen
 Effectieve werktijd voor alle kinderen
 Zelfstandig leren werken
 Intrinsieke motivatie
 Eigen verantwoordelijkheid
 Mogelijkheid van eigen tempo
 Differentiatie

Snappet
Om de kinderen nog meer eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces werken we met ‘Snappet’. Dit
houdt in dat de kinderen in de groepen 4 tot en met 8 de verwerking voor taal, spelling en rekenen op een
tablet maken.
Waarom hebben we voor ‘Snappet’ gekozen?
 In de 21ste eeuw is ICT onmisbaar
 Het voldoet aan individuele onderwijsbehoeften
 Adaptieve lesstof: het programma past zich aan bij het niveau van de leerling
 Directe feedback
 Leerlingen kunnen eigen lesdoelen zien en vorderingen volgen
 Leerlingen hebben meer inzicht in hun eigen leerproces
Onze ervaringen tot nu toe:
 De leerlingen ervaren de directe feedback als positief
 We moeten letten op de houding van de kinderen, daarom hebben we een ergotherapeut ingeschakeld
voor advies
 We moeten ervoor zorgen dat schrijven nog steeds een belangrijke plek krijgt in ons onderwijs
 Voldoende blijven bewegen tussendoor is een aandachtspunt.
 Effectievere werktijd leerlingen
 Leerlingen kunnen op niveau werken (adaptief)
 Leerlingen werken enthousiast aan eigen doelen
 Snel overzicht van resultaten
 Inzicht in leerprocessen
 Leerkracht heeft meer tijd voor analyse en voorbereiding
 Het is handig als de kinderen typevaardig zijn. Vanuit school bieden we type les aan van Ambrasoft
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Andere vak- en vormingsgebieden
Godsdienstige vorming
Als doorgaande lijn gebruiken we in alle groepen de methode
‘Trefwoord’. Deze bestaat uit een vertelrooster,
achtergrondinformatie en Bijbel- en spiegelverhalen. Via de
verhalen leggen we de link met de actualiteit en houden we
kringgesprekken, doen rollenspelen en stimuleren het samen
werken en samen spelen.
Het kerst- en paasfeest vieren we met de hele school.
Om de twee jaar vieren we het kerstfeest met ouders in de kerk.
Sociale veiligheid
We vinden het heel belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten en dat ze goed kunnen omgaan met
anderen. Dit vinden wij niet alleen, ook het ministerie van onderwijs besteedt veel aandacht aan dit
onderwerp. Daarom heeft het ministerie in overleg met de PO- en de VO-raad de Wet Sociale Veiligheid (in
de volksmond ook wel de anti-pestwet genoemd) op scholen ingevoerd.
Met de wet worden besturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Eén van de
speerpunten van afgelopen schooljaar was daarom om met een werkgroep het huidige beleid te
onderzoeken en nieuw beleid te maken op het gebied van sociale veiligheid.
De wet heeft de volgende verplichtingen voor scholen opgenomen:
 Het voeren van sociaal veiligheidsbeleid.
 Het beleggen van de volgende taken bij een aangewezen persoon of personen: coördineren van het
beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.
 De monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief
beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van de leerlingen.
Wij hebben met het team de volgende keuzes gemaakt:
Sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap
We werken met de digitale methode voor Sociaal Emotioneel Leren (SEL) ‘KWINK’
voor de groepen 1 tot en met 8.
SEL is het ontwikkelingsproces waarmee fundamentele levensvaardig-heden (SELcompetenties) worden verworven zodat we ons zelf, onze vriendschappen en ons
werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven.
De lessen die aan bod komen gaan onder andere over hoe je een veilige groep kunt
worden. Voor de kinderen is de eerste week na de zomervakantie bijvoorbeeld best
spannend. Hoe is de nieuwe juf of meester? Is het weer gezellig in de groep? Een
veilige groep is er niet zomaar, daarvoor is de inzet van iedereen hard nodig. Van
ons als team, van de kinderen en van de ouders. Daarom brengen we in onze
maandbrief en via de website de ouders regelmatig op de hoogte over de thema’s
die in de groepen aan de orde komen.
Ook hebben we in alle groepen vijf basisregels hangen over hoe we met elkaar omgaan:
 Ik noem je bij je eigen naam.
 Als ik iets niet fijn vind, dan zeg ik het tegen jou. Ik vind het goed als je dat ook tegen mij zegt.
 Ik voel me veilig en prettig bij jou. Ik zorg dat jij je veilig en prettig bij mij voelt.
 Ik los een probleem op door te luisteren en te praten.
 Ik houd me aan mijn afspraken.
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Om te kunnen meten of kinderen zich veilig voelen en hoe het staat met hun welbevinden hebben we het
programma ‘ZIEN’ aangeschaft. In dit digitale leerlingvolgsysteem kunnen leerkrachten vanaf groep 3 tot en
met 8, en kinderen vanaf groep 5 in een computerprogramma vragen invullen over je veilig voelen,
welbevinden en pestgedrag. Wanneer kinderen zich niet veilig voelen op school is het eerste aanspreekpunt
voor de kinderen en ouders de eigen groepsleerkracht. Daarnaast is op school Hetty Compaan de
vertrouwenspersoon.
Wat is burgerschap?

Burgerschap brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve
rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.
KWINK besteedt hier aandacht aan op de drie volgende gebieden:
 Democratie: kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch
handelen en de maatschappelijke basiswaarden.
 Participatie: kennis over de basiswaarden, mogelijkheden voor inspraak, en vaardigheden en houdingen
die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.
 Identiteit: verkennen van de eigen identiteit en die van anderen: voor welke (levensbeschouwelijke)
waarden sta ik en hoe maak ik die waar?
Naast de lessen van KWINK bieden we de kinderen een omgeving waarin actief burgerschap en integratie
zichtbaar zijn en in de praktijk worden gebracht.
In de praktijk zijn dat onder andere de volgende activiteiten:
 Om de twee jaar doen we mee aan actie Schoenendoos.
 De kinderen in de kleuterbouw bezoeken regelmatig het bejaardentehuis.
 Regelmatig doen we mee aan een grote actie met de hele school zoals een sponsor- loop. Afgelopen
jaren waren dit de Roparun en stichting Spieren voor Spieren.
Protocol en beleid

Ook al proberen we als school geen papieren tijger te worden met allerlei protocollen, toch vinden wij het
wel belangrijk een aantal zaken concreet op papier te hebben staan.
Daarom hebben we een sociaal veiligheidsbeleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan staan onder andere alle
bovengenoemde punten en ook stappen die gezet worden om pesten te voorkomen en aan te pakken. Dit
beleidsplan staat op onze website. In het team is de afspraak gemaakt dat wanneer er zich incidenten
voordoen de leerkrachten deze vermelden in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys bij de naam van de
leerling. Deze informatie is alleen te lezen door de leerkrachten, de intern begeleider en de schoolleider.
Daarnaast is er een protocol voor alle scholen van PCBO Rheden voor ‘time-out, schorsen en verwijderen’.
Deze ligt ter inzage bij de schoolleider.
Schrijven
Het schrijfonderwijs begint al in groep 1 en 2 met het ontwikkelen van de fijne motoriek (kralenplank,
tekenen, vouwen). Een goede motoriek is de basis voor een goed handschrift.
De methode schrijfdans wordt gebruikt bij de kleuters als extra oefening.
In de groepen 3 tot en met 6 wordt het schrijven verder ontwikkeld met de methode ‘Pennenstreken’.
Hiermee wordt de basis gelegd voor een verzorgd, persoonlijk handschrift. In de groepen 7 en 8 wordt vooral
aandacht besteed aan creatief schrijven. Kinderen schrijven vooral gedichten en verhalen om zo hun eigen
handschrift verder te ontwikkelen.
Engels
Met Engels wordt vanaf dit schooljaar in alle groepen gewerkt met de methode ‘Join in’. Voor de jongere
kinderen vinden we vooral de spreekvaardigheid belangrijk, vanaf groep 5 wordt in werkboeken gewerkt aan
de schrijfvaardigheid van het Engels.
Om de spraakvaardigheid van het team te vergroten volgen we regelmatig een aantal lessen Engels die
worden gegeven door een docent Engels van de organisatie Step by Step.
Schoolgids de Arnhorst 2020-2021
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Wereldoriëntatie
Voor wereldoriëntatie wordt gewerkt met de methode ‘Argus Clou’. Deze methode omvat geschiedenis,
aardrijkskunde, natuuronderwijs en techniek. In deze methode staan ontdekken en onderzoeken centraal.
Verkeer en veiligheid
Om veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer hebben de kinderen onder andere kennis en vaardigheden
nodig. We gebruiken hiervoor voor de groepen 5 t/m 8 verkeerslessen uit de boekjes van ‘Veilig Verkeer
Nederland’.
Groep 7 doet verkeersexamen. Dit is samengesteld door Veilig Verkeer Nederland en omvat een theoretisch
en een praktisch gedeelte. Wie het goed doet, krijgt een verkeersdiploma.
We proberen elk schooljaar een aantal specifieke lessen te organiseren over veiligheid bijvoorbeeld over de
dode hoek bij vrachtwagens of over het belang van licht op de fiets door de ANWB.
Kunst, cultuur, natuur en muziek
Kinderen hebben naast talenten op leergebieden ook talenten op
allerlei andere gebieden. We vinden het belangrijk dat zij deze
ontdekken, ontwikkelen en presenteren. Op school maken we
gebruik van een semiprofessioneel uitklapbaar podium met licht en
geluid.
De leerkrachten die op de Arnhorst zorgen voor het coördineren
van het beleid op het gebied van kunst, cultuur, natuur en muziek
zijn Jolien Vervelde en Peter Dragt (muziek).
Zij hebben een plan gemaakt waarbij alle disciplines aan bod
komen.
De Arnhorst wil de kinderen een breed aanbod bieden op het gebied van kunst, cultuur en natuur waarbij de
disciplines dans, drama, erfgoed, muziek, foto/film, handvaardigheid, tekenen, schilderen en natuurbeleving
aan bod komen.
Een overzicht van ons aanbod voor schooljaar 2020-2021
In dit schooljaar komen weer volop culturele onderdelen aan bod. Ook is er voor alle groepen natuureducatie
op locatie in samenwerking met Natuurmonumenten en IVN.
Iedere groep verzorgt wederom een open podium.
De Arnhorst schoolband, bestaande uit een aantal leerlingen, zal een aantal optredens verzorgen. De band
repeteert iedere woensdagmiddag en zal spelen zijn tijdens onze Sint- en Kerstviering.
In de groepen zal ook weer veel muziek te horen en te zingen zijn, we maken gebruik van de muziekmethode
123 Zing. Elk jaar houden wij een schoolbreed project, dit jaar is dat het thema ‘Beestenboel’. Bij dit thema
staat de discipline audiovisueel centraal. De bedoeling is dat we dieren gaan bezichtigen en in de klas
ontvangen, dat ouders mogen komen kijken naar de presentaties, mits het coronavirus hierbij natuurlijk geen
roet in het eten gooit. Ook bezoekjes aan Cultureel Erfgoed in de gemeente Rheden staan onder voorbehoud
op de planning zoals Kasteel Rozendaal, de Dingen fabriek, het Geologisch museum en het Airborn Museum
in Arnhem.
Wetenschap en techniek
Via de methode Argus Clou worden wetenschap en techniek vormgegeven. Daarnaast worden de lessen uit
deze methode aangevuld met leskisten techniek van Marant. In groep 1 en 2 wordt ook gewerkt vanuit deze
leskisten. In groep 3 staan de thema’s van Veilig Leren Lezen centraal. Deze vormen het uitgangspunt voor
onderzoekend en ontdekkend leren en worden aangevuld met de leskisten van Marant.
Daarnaast worden er elk jaar met de hele school een aantal projecten gedaan die te maken hebben met
techniek en wetenschap.
Een werkgroep onder leiding van Peter Dragt zorgt voor een aanbod met specifieke activiteiten met de drie
O’s (ontdekkend, onderzoekend en oplossend leren) voor alle groepen.
Schoolgids de Arnhorst 2020-2021
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Informatie en communicatietechnologie (ICT)
In ons onderwijs is de computer niet meer weg te denken. De ontwikkeling op het gebied van ICT gaat
razendsnel. Naast dat elke leerling in de groepen 4 tot en met 8 beschikt over een eigen tablet of
chromebook, in verband met Snappet, beschikken we ook over 34 laptops in een verrijdbare kar die in de
eigen groep, gebruikt kunnen worden.
Deze laptops worden onder andere ingezet om leerlingen informatie op te laten zoeken voor bijvoorbeeld
projecten of spreekbeurten. Ook leren de leerlingen werken in het programma Word, het maken van
Powerpoints en werken ze in een eigen leeromgeving via MOO.
In alle groepen wordt gewerkt met digitale schoolborden. De leerkrachten gebruiken het digitale schoolbord
voor het geven van een interactieve instructie, om lessen te geven via software van verschillende
vakgebieden en het bekijken van informatieve filmpjes.
De onderbouw en middenbouw gebruikt (methode-ondersteunende) programma’s voor lezen, spelling en
rekenen. De computer wordt ook ingezet voor verbreding, verdieping en herhaling.
Jessica van Haeren is onze ICT-coördinator.
Zij houdt zich onder andere bezig met software, hardware, mediawijsheid en de website. Ook begeleidt zij de
leerkrachten bij het gebruik van de programma’s, Snappet en het administratiesysteem ParnasSys.
Voor mediawijsheid en ICT zijn beleidsplannen ontwikkeld.
Spel, beweging en gymnastiek
De kleuters gymmen in het speellokaal. Draagt uw dochter regelmatig een maillot, dan zijn zachte
gymschoenen aan te raden.
Vanaf groep 3 tot en met groep 8 hebben de kinderen gymles in de gymzaal aan de Jan Luykenlaan en/of de
gymzaal van Dorpsschool Rozendaal. Zij lopen hier naartoe in ongeveer 10 minuten. Sportkleding is verplicht.
De gymdagen en tijden worden in de eerste week in het Horstnieuws naar de ouders gestuurd.

Huiswerk
De kinderen leren vooral op school. Vanaf groep 3 adviseren wij u om de kinderen elke dag thuis zelf te laten
lezen en veel voor te lezen. Veel lezen en voorlezen bevordert het leesniveau enorm.
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen opdrachten mee naar huis zoals het leren van de spellingsregels en het
oefenen van tafels. In de hogere groepen komt huiswerk vaker voor.
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3. De zorg voor leerlingen
Opvang nieuwe leerlingen
Wanneer u kennis wilt maken met onze school, adviseren wij u om telefonisch een afspraak te maken met de
schoolleider voor een gesprek en een rondleiding.
Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand na hun vijfde verjaardag, maar als ze vier zijn,
zijn ze welkom op school. In de maand voordat uw kind vier jaar wordt, is het al een paar keer welkom in zijn
of haar nieuwe groep om te wennen.
Sinds 1 augustus 2014 is de wet ‘Passend Onderwijs’ van kracht. Deze wet is ook van invloed op aanmelding
en aanname van kinderen in de basisschool. In hoofdstuk 4 kunt u hier meer over lezen.
Volgen van de ontwikkeling
Het is de taak van de groepsleerkracht om de ontwikkeling van elke leerling te volgen. Groepsleerkrachten
geven vorm aan de leerlingenzorg door het afnemen van toetsen, het analyseren van toetsen, observeren
van leerlingen en voeren van gesprekken met ouders en leerlingen. Toetsen die afgenomen worden zijn
methode gebonden of niet-methode gebonden toetsen zoals CITO. Met deze gegevens beschrijft de
groepsleerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in een groepsoverzicht. Aan de hand van deze
gegevens maakt de leerkracht een groepsplan met een aantal doelen.
Al deze gegevens worden verzameld in het digitale leerlingendossier ParnasSys.
De 1-zorgroute
De 1-zorgroute is gericht op het verbeteren van de ondersteuning aan de leerlingen.
Dit houdt onder andere in dat de leerlingenzorg zoveel mogelijk handelingsgericht is.
De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg op school en ondersteunt en begeleidt de leerkrachten bij
het geven van de zorg in de klas. Ook houdt zij twee keer per jaar met elke groepsleerkracht een
groepsbespreking. Samen met het team worden twee keer per jaar de CITO- toetsen geanalyseerd en
actiepunten opgesteld. Dit wordt gedaan per leerling, per groep en voor de hele school.
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden door de leerkracht en intern begeleider besproken
in de leerlingenbespreking met het hele team. Voor kinderen die dit nodig hebben wordt extra
ondersteuning aangevraagd in de vorm van een arrangement.
Dit geld komt vanuit het bestuur of vanuit samenwerkingsverband PassendWijs, waarin onze scholen voor
PCBO Rheden participeren. Dit geld kan worden ingezet voor extra ondersteuning in de vorm van een
onderwijsassistent of aan extra materialen of programma’s.
Het zorgteam (ZT en ZAT)
Als de extra hulp nog niet tot verbetering heeft geleid wordt de leerling besproken in het zorgteam (ZT).
In dit ZT zijn onder andere aanwezig: de intern begeleider, een schoolcontactpersoon van PassendWijs, de
leerkracht, de ouders, de schoolleider en indien nodig andere deskundigen. Als deze hulp niet genoeg blijkt
te zijn, wordt het kind aangemeld bij het zorg- en adviesteam (ZAT) van het samenwerkingsverband.
In hoofdstuk 4 bij ’Leerlingen met extra ondersteuning’ kunt u lezen hoe het traject verloopt als de geboden
ondersteuning ook na overleg in ZT of ZAT niet tot de nodige verbeteringen hebben geleid.
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Begaafde leerlingen, plusklas en verrijkingsgroep
Op schoolniveau

Net als elke andere school hebben ook wij te maken met (meer)begaafde leerlingen.
Ons team heeft zich in de begeleiding van deze leerlingen uitgebreid laten scholen door
onderwijsadviesbureau NOVILO.
Om te signaleren en lesstof en materiaal op maat aan te kunnen bieden, gebruiken we het Digitaal
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).
Ouders worden bij de invoering betrokken en gevraagd gegevens van hun kind digitaal in te vullen. Kinderen
die dit nodig hebben krijgen een aangepast programma. We kiezen hierbij onder andere voor het compacten
en verrijken van de lesstof. De kinderen krijgen minder oefenstof en in plaats daarvan verdiepingsstof of
verbredingsstof. Ook hanteren we voor het aanbod de taxonomie van BLOOM voor hogere
denkvaardigheden.

In de groepen 1 tot en met 4 signaleren wij bij een aantal kinderen vroegtijdig een ontwikkelingsvoorsprong.
Voor deze kinderen is een verrijkingsgroep gestart gedurende één ochtend in de week. Het doel van deze
verrijkingsgroep is vooral: omgaan met gelijkgestemden, inzicht in het eigen denken, en leren met een
verwevenheid van denken, vaardigheden en beleving. En dit alles in een rijke leeromgeving.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de executieve functies. Dit zijn de functies in je brein die het
mogelijk maken dat je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat belangrijk is.
Voorbeelden zijn: emotieregulatie, volgehouden aandacht, planning, timemanagement, flexibiliteit en
doelgericht gedrag.
Bij de beslissing om eventueel een jaar te versnellen nemen we het DHH als uitgangspunt.
Op verenigingsniveau

Om de (meer)begaafde kinderen binnen onze vereniging voor PCBO Rheden gelijkgestemden te laten
ontmoeten, om te ‘leren’ leren en andere denkvaardigheden aan te spreken, heeft onze vereniging een
plusklas met ongeveer 21 kinderen uit de groepen 5 tot en met 7. De plusklas is gehuisvest in een lokaal van
de ‘Holtbanck’ in Rheden. Het vervoer naar en vanaf Rheden wordt door ouders zelf geregeld.
Aanbod voor groep 8 op het VO

De kinderen in groep 8 kunnen op de school voor voortgezet onderwijs ‘Het Rhedens’ onderwijs op maat
krijgen of op het Arentheem in Arnhem. Dit is een middag of ochtend in de week. Vanwege het grote aantal
leerlingen uit groep 8 dat dit schooljaar in aanmerking komt voor een plusklas, wordt het aanbod voor deze
leerlingen dit schooljaar op de Arnhorst zelf gegeven. Dit gebeurt op vrijdagochtend een ochtend in de twee
weken door Sophie Souhoka, zij is specialist meer-en hoogbegaafdheid.
* De aanmelding voor alle plusklassen gebeurt altijd in overleg met ouders.
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Herfstkinderen
Onder herfstkinderen verstaan we kinderen die in de maanden oktober, november en december als 4-jarigen
in groep 1 instromen. Ons uitgangspunt is dat alle kinderen van groep 2 die vóór januari 5 jaar zijn naar groep
3 gaan. Deze kinderen hebben dus een kortere kleuterperiode.
Een jaar overdoen?
We streven naar een ononderbroken leerlijn. Door allerlei omstandigheden kunnen er zich stagnaties
voordoen in de ontwikkeling van een kind. Zelfs dan streven we ernaar om een kind toch door te laten gaan.
We geven dan een aangepast programma of bieden bij een bepaald onderdeel de stof van de vorige groep
aan. Voor leerlingen met een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. In dit plan
staat per vakgebied beschreven welke doelen door deze leerling worden nagestreefd.
Pas wanneer bij een leerling zowel de sociaal-emotionele als de cognitieve ontwikkeling uit balans is,
overwegen we in goed overleg met ouders, om de leerling een jaar over te laten doen.
Wat gebeurt er na de basisschool?
De kinderen maken aan het eind van groep 7 de ‘CITO-entreetoets’. Dit is een toets waarmee we de stand
van zaken opmaken. Hoe staan de kinderen ervoor? Waar moeten we nog aandacht aan schenken?
Alle kinderen van groep 8 maken de eindtoets van CITO. Dit is een landelijke toets. Daarmee krijgen we een
beeld van de prestaties van onze leerlingen en van de school als geheel.
De overgang van de basisschool naar het vervolgonderwijs is belangrijk. De keuze van de school wordt
daarom zorgvuldig voorbereid. De groepsleerkrachten van groep 8 begeleiden dit proces door:
 gesprekken met ouders
 het informeren van ouders en leerlingen
 de mogelijkheid te bieden voor het bezoeken van één of meer scholen voor V.O.
 het verspreiden van flyers van VO scholen
Bij het uiteindelijke advies houdt de leerkracht niet alleen rekening met de prestaties, maar ook met
studiehouding, motivatie, mentaliteit, belangstelling en wensen van het kind. Per 2014 is het uitgangspunt
dat het advies van de basisschool leidend is bij aanname voor het voortgezet onderwijs. Daarom is de ‘CITOeindtoets’ van groep 8 opgeschoven naar april. In de maand ervoor is de leerling al aangemeld op een school
voor het V.O.
Rapporten
We geven twee keer per jaar een rapport mee aan de kinderen in de groepen 3 tot en met 8. Dit gebeurt in
februari en juni. De data staan op de kalender. De kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen één keer per jaar in
juni een rapport mee.

Schoolgids de Arnhorst 2020-2021

19

4. Passend onderwijs
Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend
onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen, want zo worden ze het
beste voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal
onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal
onderwijs.
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht.
De scholen hebben nu zorgplicht. Dit betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk
zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen
daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en
speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden.
De scholen in de samenwerkingsverbanden maken afspraken over de ondersteuning
aan leerlingen en de bekostiging daarvan. PCBO Rheden, waarvan de Arnhorst deel
uitmaakt, is aangesloten bij SWV PassendWijs te Arnhem. Het adres is: ·
SWV PassendWijs
Postbus 2044
6802CA Arnhem
Telefoon: 026-7600934
Uw kind aanmelden
Onze school heeft als taak om voor iedere leerling een zo goed mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te
realiseren.
In de Wet Passend Onderwijs is opgenomen dat u uw kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmeldt.
Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Dat doen
wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat u een verkort aanmeldingsformulier van
de school invult en ondertekent. Dit moet minimaal tien weken voordat uw kind 4 jaar wordt. Wij streven
naar groepen van maximaal achtentwintig leerlingen. Er kunnen daarom achtentwintig nieuwe kleuters
ingeschreven worden. Inschrijven kan vanaf dat uw kind één jaar is. Als er achtentwintig leerlingen in één
groep zijn ingeschreven stopt de inschrijving. Er wordt geen wachtlijst aangelegd. Ouders krijgen het advies
af en toe te bellen of er een plekje vrij is.
Ongeveer drie maanden voor uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u een welkomstpakket met onder andere de
intakevragenlijst.
U stuurt dit naar waarheid ingevuld weer terug naar school. Deze informatie is voor ons belangrijk. We
kunnen bespreken hoe we gaan samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra nodig heeft én of
wij die als school kunnen bieden. Nadat wij de intakevragenlijst ontvangen hebben, wordt u uitgenodigd voor
een gesprek op school.
De intakevragenlijst, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, is
een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als er
geen extra ondersteuning nodig is, schrijven wij uw kind in. Kinderen mogen voor ze 4 jaar worden vijf
ochtenden komen wennen. Als we twijfelen, gaan we bekijken wat het beste is voor uw kind. Uiteraard
wordt dit met u besproken.
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Leerlingen met extra ondersteuning
Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen:
 Wat is er nodig om de leerling op school te laten functioneren?
 Welke mogelijkheden ziet de school?
 Is de school in staat de begeleiding te bieden?
 Past de leerling binnen het profiel van de school?
Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteunings-behoefte dient een
zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school wel of niet kan
bieden. Dit is beschreven in een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). Deze kunt u vinden op de website van
onze school.
Stappenplan bij aanmelding van kinderen met extra ondersteuning

Om tot een zorgvuldige afweging te komen past het SWV PassendWijs de volgende stappen toe:
 Informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen. Ouders hebben informatieplicht.
 De school neemt een beslissing over de toelating binnen zes weken. Deze periode kan eventueel verlengd
worden met vier weken.
 Op grond van de informatie maakt de school een afweging om de leerling wel of niet te plaatsen.
Afweging

Als de school twijfelt, kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt er een bespreking in het zorgteam
plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht en de ouders nodig hebben om de juiste
begeleiding te kunnen bieden.
De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) inzetten om de begeleiding vorm te
geven. De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief (OPP) op.
Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt dat onderzoek
noodzakelijk is om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden.
Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en zij worden geïnformeerd over de vragen die er nog zijn. Zij
worden dan uitgenodigd bij de bespreking in het multidisciplinaire team.
Termijn

Als de periode van zes weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een brief waarin staat
dat de termijn met vier weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook genoemd.
Mocht de school na tien weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school de
leerling tijdelijk in.
Besluitvorming

Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen. Dit
besluit wordt in het Zorgteam genomen. Bij dit overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: de intern
begeleider van de school, de leerkracht, de orthopedagoog, de jeugdverpleegkundige, de schoolleider en
andere specialisten.
Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in).
Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in.
Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar.
Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken.
Vervolg bij niet plaatsen

Als de school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaat de school een passende onderwijsplek
op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs of
een school voor speciaal onderwijs.
Belangrijk is dat een goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die het kind nodig heeft,
de wensen van de ouders en de mogelijkheden van scholen.
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Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school voor
speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV).
Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere, passende plek
voor het kind.
Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd
gezag van de school of de geschillencommissie: Secretariaat GCBO, postbus 82324, 2508 EH Den Haag.
Tel: 070-3861697. E-mail: info@gcbo.nl en website www.gcbo.nl
Waar kunt u verder informatie vinden?

Alle afspraken over extra ondersteuning in de vorm van arrangementen dan wel in de vorm van een
toelaatbaarheid verklaring voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, vindt u terug
in het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda 2020-2021 van het Samenwerkingsverband
PassendWijs: http://www.swv-passendwijs.nl/
Extra ondersteuning betaald door ouders

Af en toe wordt door ouders de vraag gesteld of kinderen extra ondersteuning mogen krijgen van een
particulieren instanties onder schooltijd. Ouders betalen dit zelf. Hiervoor mogen wij geen toestemming voor
geven, hieronder kunt u lezen wat de inspectie hierover zegt.
‘De verantwoordelijkheid voor het gehele aanbod c.q. alle lessen, die tijdens de reguliere onderwijstijd
worden aangeboden, ligt te allen tijde bij het bevoegd gezag van de school waar de leerling staat
ingeschreven. Tijdens de reguliere lestijden mag een school een extra aanbod realiseren voor meer- en hoog
begaafde leerlingen en daarbij gebruik maken van externe instanties. Ook is het toegestaan om die
onderwijsactiviteiten - indien dat niet anders of beter kan - buiten de school te laten plaats vinden. Maar dat
ontheft het bevoegd gezag niet van zijn verantwoordelijkheid. Juist in die situaties zal het bestuur zich moeten
vergewissen van goede afspraken m.b.t. aanbod, organisatie, vervoer, verzekeringen en bijvoorbeeld
aansprakelijkheid.
Het is echter niet toegestaan dat leerlingen tijdens de schooltijden particulier onderwijs volgen - zonder dat
het bestuur zich daarvoor verantwoordelijk weet - en waarvoor de ouders ook nog eens extra moeten
betalen. Dit particulier onderwijs kan uitsluitend na schooltijd en valt niet onder de verantwoordelijkheid van
de school’.
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5. De resultaten en ontwikkeling van ons onderwijs
De resultaten
Is de Arnhorst een goede school? Wij vinden uiteraard van wel, maar kun je dat ook meten?
Om de kwaliteit van het onderwijs op onze school enigszins te kunnen vaststellen, maken alle kinderen aan
het eind van groep 8 een eindtoets. De afgelopen jaren hebben we gekozen voor de eindtoets van CITO.
Hiermee krijgen wij een beeld van onze leerlingen, maar ook van de school als geheel. De resultaten worden
door de inspectie gemeten over drie jaren en worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. Een
uitzondering is het afgelopen schooljaar 2019-2020. Door de pandemie van het coronavirus hebben de
kinderen zes weken thuisonderwijs gehad en is landelijk besloten geen eindtoets af te nemen in groep 8.
Omdat de resultaten op de eindtoets voor schooljaar 2019-2020 ontbreken, kijkt de inspectie bij de
beoordeling van de resultaten alleen naar de eindtoetsresultaten van schooljaar 2017-2018 en 2018-2019.
Wat onze eindcito betreft kunnen we vermelden dat we de afgelopen jaren ruim boven het landelijk
gemiddelde scoren. Dit ziet u terug in onderstaande tabel.
Naast het analyseren van de resultaten van de eindtoets worden twee keer per jaar alle onderdelen van alle
groepen tegen het licht gehouden om te zien op welke onderdelen wij aanpassingen moeten verrichten.
Daarnaast zijn wij van mening dat de ontwikkeling van een kind niet alleen in cijfers uit te drukken is. We
richten ons niet alleen op de verstandelijke ontwikkeling maar op de gehele ontwikkeling als mens.
Hieronder de uitstroom gegevens van groep 8 en de CITO-eindscores van de Arnhorst.
Uitstroom

2017

2018

2019

2020

Eind-CITO

541

540,6

538,9

Niet afgenomen in
verband met het
coronavirus
2

5
1
4

6

Mavo
Mavo/wereldklas
Vmbo
VSO
Mavo/Havo
Havo
Havo/VWO
VWO
Totaal

2
1
3

4
2
14
23

9
2
11
25

13
5
28

1
5
3
7
24

* Het landelijk gemiddelde ligt meestal tussen de 534,7 en de 535,1.

Nieuwe onderwijsresultatenmodel vanaf schooljaar 2020-2021
Vanaf dit schooljaar gaat de inspectie een andere maat nemen voor het meten van de resultaten van de
eindtoets. Dit wordt het onderwijsresultatenmodel genoemd.
Wat is dat, het onderwijsresultatenmodel?
De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt
hiervoor onder meer naar de resultaten die scholen met hun leerlingen behalen op de basisvaardigheden
taal en rekenen, zoals de wet voorschrijft. Het gemiddelde resultaat van leerlingen op de eindtoets speelt nu
nog een belangrijke rol bij het beoordelen van de resultaten. Dit gaat veranderen.
Wat is er dan mis mee?
Bij het beoordelen van de eindtoetsresultaten kijkt de inspectie naar de resultaten van leerlingen uit groep 8
in drie afzonderlijke opeenvolgende jaren. Die groepen tellen soms maar weinig leerlingen waardoor de
eindtoetsscores niet per definitie iets zeggen over hoe scholen het doen. Daarbij komt dat de zwaarte van de
leerling populatie als correctiefactor telt. Deze zogenoemde gewichtenregeling is enkel gebaseerd op het
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opleidingsniveau van de ouders terwijl ook andere factoren bepalen hoe zwaar de populatie is. Of ouders in
de schuldsanering zitten, speelt bijvoorbeeld ook een rol, net als hun herkomst en verblijfsduur in Nederland.
Deze combinatie maakt dat het huidige onderwijsresultatenmodel als ‘oneerlijk’ wordt bestempeld. Daarom
ontwikkelde de inspectie samen met het onderwijsveld een nieuw model.
Wat gaat er dan veranderen?
Vanaf schooljaar 2020- 2021 gaat de inspectie haar oordeel over de basisvaardigheden baseren op de
referentieniveaus voor taal en rekenen. Die referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en
kunnen. De inspectie kijkt specifiek naar twee indicatoren:
- Het percentage leerlingen dat in groep 8 het minimumniveau voor taal en rekenen beheerst, het
zogenoemde fundamentele niveau, ook wel 1F genoemd. In principe zou iedere leerling dit niveau
aan het einde van de basisschool moeten beheersen.
- Het percentage leerlingen dat in groep 8 het hogere niveau ofwel streefniveau voor rekenen (1S) en
(2F) voor taalverzorging en lezen haalt. Zoveel mogelijk leerlingen moeten op dit niveau les krijgen.
Om te kunnen bepalen of een school met haar leerlingen voldoende resultaat boekt en of dus voldoende
leerlingen de referentieniveaus beheersen, kijkt de inspectie naar het percentage leerlingen dat in drie jaar
tijd 1F of 1S/2F heeft gehaald. Ook in dit model houdt de inspectie daarbij rekening met de leerling
populatie, alleen wordt daarvoor niet langer de gewichtenregeling gebruikt maar (onderliggende gegevens
van) de zogenoemde schoolweging. De schoolweging houdt naast het opleidingsniveau van ouders, ook
rekening met andere factoren, zoals het land van herkomst en verblijfsduur in Nederland. Het Centraal
Bureau voor de Statistiek ontwikkelde hiervoor vorig jaar een indicator. Deze indicator is gebaseerd op
dezelfde onderliggende gegevens waarmee ook wordt bepaald hoeveel geld scholen krijgen om
onderwijsachterstanden aan te pakken. De schoolweging voor het toezicht verschilt ten opzichte van de
maat van de bekostiging, omdat uitgegaan wordt van de totale populatie.
Weer even terug naar de referentieniveaus: Telt een school relatief veel leerlingen met risico op een
onderwijsachterstand, dan geldt een andere ondergrens en hoeven minder leerlingen 1S/2F te halen. Telt
een school weinig van deze leerlingen, ligt de lat hoger. De inspectie noemt deze ondergrenzen
signaleringswaarden. Iedere school kent dus een eigen, unieke signaleringswaarde.
Zijn deze signaleringswaarden ambitieuze doelstellingen?
Nee. De signaleringswaarden zijn geen richtlijnen voor wat een school zou moeten bereiken. In feite zijn het
meer minimumeisen. Schoolbesturen worden aangemoedigd hun eigen lat hoger te leggen. Dat hebben zij
ook afgesproken in de Strategische Agenda van de PO-Raad.
De PO-Raad onderzoekt samen met andere organisaties of er goede referentiewaarden kunnen worden
bepaald waarmee scholen (en besturen) die ambitieuze normen kunnen formuleren die passend zijn bij de
eigen leerling populatie. De PO-Raad onderzoekt daarnaast hoe scholen daarbij ondersteund kunnen
worden.
Wat als de waarden toch onder de signaleringswaarden liggen?
In dat geval vraagt de inspectie de school tijdens een onderzoek om een toelichting. Zijn er bijvoorbeeld
andere bijzonderheden met bijvoorbeeld de leerling populatie of passend onderwijs, dan kan de inspectie
ook deze bij haar oordeel betrekken. Zijn die bijzonderheden er niet, dan worden de behaalde
referentieniveaus gewoon als dusdanig gebruikt bij het beoordelen van de school.
Hoe weet ik of mijn school/scholen voldoende resultaten halen?
Hoeveel leerlingen op een school de referentieniveaus beheersen, houden scholen zelf bij. Sinds het
schooljaar 2016/2017 rapporteert iedere eindtoets hier (verplicht) ook over. De inspectie heeft dit schooljaar
bepaald wat de signaleringswaarden precies gaan worden.
Hoe staat het met behalen van de referentieniveaus op de Arnhorst over de afgelopen twee jaar?
De Arnhorst heeft een schoolweging van 22,9.
Met deze weging zouden wij een signaleringswaarde moeten halen van 85 % 1F.
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De Arnhorst heeft de afgelopen twee jaren op de eindtoets 100 % het 1 F niveau behaald.
De Arnhorst zou met de schoolweging een signaleringswaarde moeten halen van 61,1 % 1S/ 2F
De Arnhorst heeft de afgelopen twee jaren op de eindtoets 72,7 % het 1S/2F niveau behaald.
Opmerking: als we het percentage leerlingen op school dat het streefniveau 1S/2F heeft behaald uitsplitsen
naar lezen, taalverzorging en rekenen valt op dat op het onderdeel taalverzorging en rekenen nog winst valt
te behalen.
Ontwikkeling van ons onderwijs
Voor het komende jaar 2020-2021 hebben we ons zelf een aantal doelen gesteld in een jaarplan.
Het jaarplan is een onderdeel van het schoolplan voor de periode 2019-2023.
De kwaliteitsverbetering voor schooljaar 2020-2021:
 Het opzetten van een nieuw onderwijsplan waarin onze ambities worden beschreven welke en hoe wij
onze doelen willen halen op het gebied van de referentieniveaus. Specifiek willen wij ons dit schooljaar
richten op de vakgebieden rekenen en taakverzorging. Wij krijgen daarbij ondersteuning van
onderwijsadviesbureau Helder.
 Het taalbeleidsplan 2020-2024 actualiseren naar aanleiding van de resultaten en implementeren in het
team door de taal-lees-coördinator. Extra aandacht is er dit jaar voor spelling en lezen, de nieuwe
technisch leesmethode in groep 5 en het redzaamheidslezen in groep 3 en 4.
 Het rekenbeleidsplan 2020-2024 implementeren in het team met daarin de oriëntatie op een nieuwe
rekenmethode.
 Het beleidsplan meer-en hoogbegaafdheid 2020-2024 actualiseren.
 CITO voor kleuters om de ontwikkeling te volgen: Taal in Beeld voor taal en rekenen.
 Het muziekonderwijs structureel aan bod laten komen door middel van de methode ‘123 Zing’.
 Optimaal gebruik van onze ruimte door BSO en school door het her- inrichten van de hal. In dit ‘huis’ in
de hal komen speel- leerplekken voor kinderen en een keuken.
 Zorgen voor een goed onderhoudsplan voor onze prachtige natuurlijke speelterrein. Een werkgroep van
teamleden gaat zich buigen over hoe we alles wat er is kunnen behouden en verder kunnen ontwikkelen.
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6. De leerkrachten
Lerende organisatie
Onze school streeft ernaar een professionele, lerende gemeenschap te zijn.
In een professionele gemeenschap leren kinderen, leerkrachten en schoolleider van en met elkaar. Leren
doen we als team van elkaar informeel, tijdens overlegmomenten, bouwoverleg, netwerken van PCBO
Rheden en door bij elkaar te kijken.
Maar we leren ook door het volgen van studiedagen, zowel gezamenlijk als individueel.
De teamscholing bestaat dit schooljaar uit:
 Het omgaan met de nieuwe referentieniveaus
 Naar Leuven met alle leerkrachten van de kleuterbouw om inspiratie op te doen voor het
Ervaringsgerichte onderwijs
Een aantal leerkrachten volgt individueel een cursus of opleiding:
 Eva Vreman en Tobias de Groot volgen de gymopleiding
 Moniek Bouwman is gestart met de opleiding voor intern begeleider
PCBO Rheden streeft ernaar een lerende organisatie te zijn. Daarom zijn er netwerken binnen de vijf scholen
waar leerkrachten ervaringen en kennis kunnen delen. Op dit moment zijn er een paar keer per jaar
netwerkenbijeenkomsten voor leerkrachten voor alle groepen, voor ICC’ers, IB’ers en ICT’ers. Om te zorgen
voor werkdruk verlaging van de leerkrachten is een aantal dagen extra leerkrachten uit geroosterd om de
leerkrachten te ondersteunen of te vervangen zodat zij extra tijd onder schooltijd hebben voor bijvoorbeeld
administratieve taken. Dit alles is beschreven in het werkverdelingsplan.
Talenten en specifieke taken
We maken veel gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten.
Ook zijn er leerkrachten op school met specifieke taken zoals: een intern begeleider voor het coördineren
van de zorg, een coördinator hoogbegaafdheid, een rekencoördinator, een taalcoördinator, een coördinator
voor het beleid rondom veiligheid, een vertrouwenspersoon, twee coördinatoren kunst en cultuur, twee
coördinatoren techniek & wetenschap en een coördinator ICT.
Vervanging van leerkrachten bij ziekte
Onze school is aangesloten bij een regionale vervangingspool. Bij ziekte van leerkrachten komt er een invaller
van PON. We hebben een protocol opgesteld voor het geval er geen invaller beschikbaar is. Als er voor een
klas geen invaller beschikbaar is, worden ouders voor schooltijd via Parro en de mail op de hoogte gebracht
dat kinderen deze dag geen les krijgen en thuis moeten blijven.
Stagiaires
Regelmatig wordt er een beroep op ons gedaan om stageplaatsen ter beschikking te stellen. Wij werken hier
graag aan mee. We helpen aanstaande leerkrachten of onderwijsassistenten om hun toekomstige beroep te
oefenen en blijven op de hoogte van allerlei onderwijsontwikkelingen. Alle activiteiten gebeuren onder
toezicht en verantwoordelijkheid van de leerkracht.
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7. Contacten tussen ouders en school
Goed onderwijs wordt gedragen door ouders. Dat is zeker op onze school het geval. Wanneer we ergens naar
toe gaan met de kinderen of bij activiteiten op school kunnen we niet zonder uw hulp. Deze hulp wordt niet
alleen door ons, maar ook door de kinderen bijzonder gewaardeerd. Voor een goed contact tussen ouders en
school hebben we hieronder de belangrijkste aandachtspunten onder elkaar gezet.
Website, e-mail en Parro
Wij gebruiken verschillende digitale kanalen om te communiceren namelijk door onze website, via de ouderapp Parro en de e-mail;
Op de website (www.de-arnhorst.nl) kunt u veel informatie vinden zoals de schoolgids, algemene informatie
over de school en de jaarkalender.
Via Parro stuurt de leerkracht van de groep berichten en foto’s over bijzondere activiteiten of
gebeurtenissen in de groep. Deze kunnen ook alleen ouders van de desbetreffende groep zien. We willen u
vragen deze berichten en foto’s niet op social media te plaatsen. In de app vindt u ook de kalender van dit
schooljaar. Ook de maandbrief (Horstnieuws) en belangrijke gebeurtenissen worden via Parro verstuurd. U
kunt zelf de leerkracht een korte vraag sturen.
We willen u vragen geen ziekmeldingen te doen via de app en daarvoor nog gewoon telefonisch contact op
te nemen. In Parro kunnen ook de privacy voorkeuren aangegeven worden.
Ouders ontvangen van school een mail met een toegangscode voor de app. U kunt deze app downloaden via
de Play Store en App Store.
Via de mail van school ontvangt u van ons ook informatie over schoolse zaken, hoewel we steeds meer
gebruik maken van Parro.
U kunt leerkrachten of directie (algemeen.arnhorst@de-pcbo-rheden.nl) een mail sturen voor een korte
mededeling of vraag.
Contact en communicatie
Kinderen brengen veel tijd door op school. Bij ons is het niet hetzelfde als bij u thuis. Maar ouders en
leerkrachten delen wel de verantwoordelijkheid voor de opvoeding.
Voor de kinderen is het belangrijk dat wij een goed contact hebben met elkaar en open met elkaar omgaan:
 Houdt u ons daarom alstublieft op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen thuis. Uiteraard gaan we
daar voorzichtig en vertrouwelijk mee om.
 Wij zijn aanspreekbaar op het onderwijs dat we uw kind bieden. We informeren u op verschillende
manieren en we staan open voor contact. Voor een gesprek vinden we altijd tijd!
 U kunt de leerkrachten bij vragen of een korte mededeling ook een mail of een bericht in PARRO sturen.
Informatiebeveiliging en privacy (IBP)
In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatie en ICT. Denk bijvoorbeeld aan het
leerlingvolgsysteem en alle softwareprogramma’s die leerlingen tegenwoordig in de les gebruiken. PCBO
Rheden en zijn scholen vinden het belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord
met persoonsgegevens om te gaan. We hebben daarom met z’n allen een IBP-beleidsplan voor de
organisatie gemaakt. In dit plan geven we aan hoe we binnen de school informatiebeveiliging en privacy
hebben geregeld en hoe we met eventuele risico’s omgaan. Een belangrijk document is de privacyverklaring
die u op de website vindt. In deze verklaring kunt u lezen welke rechten u als ouder heeft om
persoonsgegevens van uw kind of van uzelf in te zien en in bepaalde gevallen te corrigeren of te verwijderen.
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Ook zullen we in een aantal gevallen uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen
verwerken. Als we als school bijvoorbeeld foto’s of video’s van uw kind gebruiken dan is daarvoor altijd
toestemming van u nodig. Bij de inschrijving van uw kind vragen wij dan ook uw toestemming (in Parro).
Deze toestemming geldt zolang uw kind op onze school zit. Wilt u uw toestemming intrekken dan kan dat
door dit kenbaar te maken aan de directeur/schoolleider. Toestemming vragen geldt echter niet voor alle
persoonsgegevens. Wij verwerken ook gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Denk
bijvoorbeeld aan OCW en de Belastingdienst. Heeft u vragen of wilt u nadere informatie
over informatiebeveiliging en privacy dan kunt u contact opnemen met onze ICT-er Jessica van Haeren.
Zij is de interne privacy coördinator en het 1e aanspreekpunt voor vragen over AVG. Het schoolbestuur is
verplicht om ook een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op een
goede naleving van alle privacyregels binnen de school. Clemens Geenen van PEP Onderwijsadvies is onze
FG. Hij is gecertificeerd en te bereiken via info@peponderwijsadvies.nl of PEP Onderwijsadvies / FG PCBO
Rheden / Postbus 690 7400 AR Deventer. Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het beleid, wordt u
daarvan via de mail en parro op de hoogte gebracht.
Gespreksmomenten
In de loop van het schooljaar plannen we een aantal gesprekmomenten. In september vinden de
kennismakingsgesprekken plaats met de kinderen, de leerkracht en de ouders in de groepen 2 tot en met 8.
In november zijn er gesprekken op aanvraag met ouders en leerkrachten.
Eind januari worden de adviesgesprekken gehouden met ouders en kinderen van groep 8.
In februari vinden rapportgesprekken plaats voor de kinderen in de groepen 3 tot en met 7 waarvoor
iedereen wordt uitgenodigd. Ook deze gesprekken zijn met de kinderen, de leerkracht en de ouders.
In april/mei zijn er gesprekken gepland op aanvraag voor de groepen 1 tot en met 6.
In juni vinden er gesprekken plaats met kinderen en ouders van groep 7 naar aanleiding van de entreetoets.
Natuurlijk is het altijd mogelijk om, wanneer u dat wenst of wanneer wij dat nodig vinden, met elkaar te
overleggen. Een afspraak is snel gemaakt!
Jaarkalender en Horstnieuws
Aan het begin van het schooljaar staat de jaarplanning voor het komende schooljaar in Parro en op onze
website. U hebt daarmee een handig overzicht van alle activiteiten, vakanties en studiedagen die in de loop
van het schooljaar gaan plaatsvinden.
Horstnieuws ontvangt u iedere maand via de mail en u kunt het lezen op de website.
In het Horstnieuws staat allerlei informatie over de weken die volgen, het is belangrijk dat u daarvan
kennisneemt.
Ziekte en verzuim
Als uw kind ziek is, stellen wij het op prijs dat u dit vòòr 8.30 uur ‘s morgens telefonisch of mondeling
doorgeeft. Is uw kind afwezig op school zonder berichtgeving, dan nemen we zelf contact op. Dit doen we
omdat leerlingen soms alleen naar school komen en er onderweg iets gebeurd zou kunnen zijn.
Spreekuur van de schoolleiding
U bent altijd welkom om zaken te bespreken. Als eerste met de betrokken groepsleerkracht. Samen streven
we naar een goede dialoog. Een officieel spreekuur van de schoolleiding is er niet; we vinden altijd tijd voor
een gesprek.
Informatiebeleid gescheiden ouders
Wij hanteren een informatiebeleid waarin we de positie van de school in scheidingssituaties beschrijven. In
principe mag u verwachten dat de school zich neutraal opstelt en beide ouders in gelijke mate van informatie
voorziet en op de hoogte brengt van de gang van zaken op school, in de klas en de ontwikkeling van het kind
op school. Ouders zijn verplicht de school te informeren over een wijziging in de ouderschapsregeling en het
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ouderlijk gezag of voogdij. Hiervoor kunnen zij bij de intern begeleider of de schoolleider de vragenlijst
opvragen “niet-samenwonende ouders”.
Klachtenprocedure
Heeft u een klacht? U bent meer dan welkom bij de groepsleerkracht. Mocht u daar geen gehoor vinden of
heeft u een klacht over het onderwijs in het algemeen, dan kunt u zich wenden tot de schoolleider. Elke
klacht nemen wij serieus. We doen alles om te zoeken naar een voor alle partijen bevredigende oplossing.
Als de klachten niet naar tevredenheid zijn opgelost kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon
of de landelijke geschillencommissie waar wij bij aangesloten zijn.
Meer informatie hierover kunt u lezen in bijlage 4.
Schorsing of verwijdering
Bij veelvuldig ongewenst of bij extreem gedrag van een leerling, kan worden overgegaan tot schorsing of
verwijdering. Dit gebeurt altijd na een gesprek met de ouders, de betreffende leerkracht en de schoolleiding.
Bovendien vindt er overleg plaats met de raad van bestuur, inspectie en leerplichtambtenaar. Het beleid
‘schorsing of verwijderen’ ligt ter inzage op school.
Verzekering
Alle leerlingen, personeel en vrijwilligers zijn op grond van de ongevallenverzekering van school verzekerd.
Deze geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook
geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd voor zover uw eigen verzekering
geen dekking biedt.
Materiële schade (kapotte bril, fiets en dergelijke) valt niet onder de dekking.
Onze aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als bestuursleden, personeel en vrijwilligers
dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen.
Kleine lettertjes
Het is belangrijk om te weten dat de school alleen aansprakelijk is als er sprake is van een verwijtbare fout.
Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant
van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles. Die schade valt niet
onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt niet door de school vergoed.
De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Daarvoor zijn hun
ouders zelf verantwoordelijk. Het is van belang dat u daarvoor een particuliere aansprakelijkheidsverzekering
afsluit.
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8. Meedoen, meedenken en medezeggenschap
Ouderhulp
Dankzij de inzet van u als ouders is er veel mogelijk: excursies, schoolreisjes, avondvierdaagse,
documentatiecentrum, overblijven, luizencontrole, klussen en tuinonderhoud enzovoort. Leerkrachten en
kinderen waarderen uw hulp bijzonder!
Per groep zijn er ook één of twee klassenouders die de leerkracht ondersteunen en activiteiten coördineren.
De medezeggenschapsraad (MR) en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De MR vormt een belangrijke schakel tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding.
De MR heeft naar de directie een adviserende en controlerende taak. De MR van onze school bestaat uit vier
leden: twee personeelsleden en twee ouders.
Wat is de missie van de MR?
De MR wil bijdragen aan het optimaal functioneren van De Arnhorst.
Zij maken zich sterk voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Vanuit gelijkwaardigheid nemen
ze samen verantwoording voor ontwikkelingen binnen de school. De MR werkt volgens de in het
medezeggenschapsreglement beschreven regels, die zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap. Daarin
staan onder andere de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de MR en de rolverdeling
beschreven. Taken van de MR zijn bijvoorbeeld het beoordelen (instemming of advisering) van
beleidsstukken.
Naast de aan de school verbonden medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR heeft naar de Raad van bestuur van PCBO Rheden een adviserende en controlerende taak. Het gaat
hier om school overstijgende zaken. In de MR worden plannen besproken die in de GMR voor besluitvorming
aan de orde komen.
Het ouderplatform (OPF)
Het ouderplatform bestaat uit een vaste groep ouders, de kerngroep. Zij zijn lid van de vereniging PCBO
Rheden. Deze ouders vormen een klankbordgroep voor de schoolleider van de school. Zij hebben een
meedenkende functie, gericht op het beleid en de ontwikkeling van de school.
Ongeveer twee keer per schooljaar is er overleg met het OPF en de schoolleider.
Ongeveer om de twee jaar organiseert het OPF een meedenkavond voor de andere ouders van de school. Zij
worden dan uitgenodigd om mee te praten en te denken over zaken die betrekking hebben op het
schoolbeleid of de schoolontwikkeling.
De ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit ouders van de Arnhorst.
De OR is vooral actief bij praktische zaken. De OR-leden helpen het team bij de organisatie en uitvoering van
allerlei activiteiten zoals Kerst, sint, Pasen, eindfeest en koffie schenken bij allerlei activiteiten. Vaak zorgt de
ouderraad ook voor de uitvoering, door henzelf of door anderen. De ondersteunende rol van de ouderraad is
voor het team onmisbaar.
De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per jaar. Een of twee teamleden wonen de vergaderingen bij.
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9. BOEIenD op de Arnhorst
Sinds 14 maart 2011 hebben we de Buitenschoolse opvang (BSO) in eigen beheer. Hieraan ligt ten grondslag
dat we willen doorgroeien naar een integraal kindcentrum.
De BSO is ondergebracht bij Kinderopvang BOEIenD. Zij biedt voorschoolse opvang (VSO), buitenschoolse
opvang (BSO), vakantieopvang en opvang tijdens studiedagen.
BOEIenD staat voor: Brede Ontwikkeling Educatie Identiteit en Dynamiek.
De algemene directie is Anton Brinkhuis en de locatieleider is Mieke Snijders. Inge Geerlings verzorgt de
administratieve zaken.
Kinderen die op school zitten kunnen altijd terecht op de BSO, er is geen wachtlijst.
Communicatie naar ouders
Ouders worden regelmatig geïnformeerd over hoe het gaat op de BSO, wat de activiteiten zijn in de
vakanties of na schooltijd en over andere activiteiten.
Dit gebeurt door middel van het Horstnieuws (elke maand), het prikbord in de gang van de school en de
website van school. Algemene informatie vindt u op www.boeiend-kinderopvang.nl.
Voor vragen kunt u mailen naar administratie.boeiend@pcbo-rheden.nl
Oudercommissie BOEIenD op de Arnhorst
De BSO heeft ook een oudercommissie die bestaat uit een aantal ouders. Ongeveer drie keer per jaar
vergaderen zij over het beleid van de BSO en andere onderwerpen.
De locatieleider is bij deze vergadering aanwezig. Punten die van belang zijn worden besproken met het
team van BOEIenD en teruggekoppeld naar de ouders.
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10. Overige organisatorische en huishoudelijke zaken
Schooltijden
Wij werken met het vijf-gelijke-dagenmodel.
Dit houdt in dat de groepen 1 tot en met 8 elke dag les hebben van 8.30 tot 14.00 uur.
Kinderen nemen zelf eten en drinken mee naar school voor de kleine pauze en voor tussen de middag.
Gevonden voorwerpen (bekers, broodtrommels, kleding, fietssleutels)
Voorziet u alles van de naam van uw kind. Gevonden voorwerpen verzamelen we in het kistje bij de lift.
Gevonden fietssleutels worden in de etalage van de schoolleider gelegd. Na verloop van tijd gaan de niet
opgehaalde spullen naar een goed doel. We informeren u bijtijds hierover.
Schoolfotograaf
Elk jaar zet een schoolfotograaf alle kinderen en groepen op de foto.
Dit schooljaar worden de foto’s genomen door een fotograaf van Schoolfotografie KOCH.
Avondvierdaagse
Dit is een buitenschoolse activiteit. De organisatie ligt in handen van de ouderraad.
Eten en drinken
Elke ochtend maken we tijd vrij om samen een hapje te eten en iets te drinken. Wij adviseren dringend om
uw kind gezond eten en drinken mee te geven.
Mag uw kind bepaalde voedingsmiddelen niet hebben, geeft u dit dan door aan de groepsleerkracht. Omdat
alle kinderen op school eten, nemen de kinderen ook een lunchpakket en drinken mee.
Dierbare of dure spullen
Waardevolle spullen kunnen beter thuis gehouden worden. Mobieltjes, telefoons e.d. zijn op school en het
schoolplein niet gewenst. Als uw kind toch een telefoon bij zich heeft, dan moet deze in de tas blijven en uit
zijn, ook gedurende de pauzes. Indien nodig kan de telefoon van school gebruikt worden.
De school is er niet verantwoordelijk voor wanneer er iets vermist wordt of kapot gaat. We rekenen erop dat
iedereen voorzichtig omgaat met eigendommen van anderen en van de school.
Fietsen, skates en andere dingen met wielen
We fietsen niet op het plein. Alleen de kleuters mogen onder schooltijd fietsen op het schoolplein. Skaten en
skeeleren en dergelijke mag alleen met knie-, elleboog- en polsbescherming en na schooltijd.
Goede doelen
In plaats van elke maandag te sparen voor een goed doel gaan we vanaf dit schooljaar elk jaar een project
kiezen om voor te sparen. Via het Ho(rs)tnieuws informeren we u over de gekozen projecten.
Hoofdluis
Iedereen kan met hoofdluis besmet raken. Ongemakkelijk, maar goed te verhelpen. Signaleert u hoofdluis bij
uw kind, geeft u dit dan direct door aan de groepsleerkracht. En voor thuis: raadpleeg het luizenprotocol en
kammen, kammen, kammen en nogmaals kammen. Telkens na de vakantie controleren twee ouders per
groep alle kinderen op luizen. De groepsleerkracht informeert u als er bij uw kind luizen zijn geconstateerd.
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Ouderbijdrage, schoolkamp en schoolreis
U ontvangt hiervoor in januari een mail. We vragen een vrijwillige ouderbijdrage van 25 euro per kind. Dit
geld wordt besteed aan niet-subsidiabele zaken. De bijdrage voor het schoolreisje is ook 25 euro per jaar en
voor kamp ongeveer 75 euro. Het ene jaar kost het wat meer en het andere jaar wat minder. Dit bedrag is
afgesproken met de MR en het geld blijft beschikbaar voor de schoolreis! Als u een extra gift wilt geven dan
kan dit op banknummer NL76ABNA0555810453 VPCBO inzake de Arnhorst.
Verkeer en parkeren
Om de veiligheid te garanderen is in de straat een stopverbod gekomen van 20 meter, geregeld door de
gemeente en er is een gehandicaptenplaats. Toch blijft het druk met verkeer bij de school in de straat. In
onze maandbrieven maken we regelmatig de ouders erop attent niet in de Dillenburglaan te parkeren en
fietsend of te voet naar school te komen. Ook vragen we iedereen de fietsen op het schoolplein te plaatsen,
zodat de stoepen goed begaanbaar zijn.
Vakantieregeling
De Arnhorst is ingedeeld in regio Zuid. De vakanties staan op de schoolkalender en de site. Zie ook
Verlofregeling.
Let op: in het voorjaar wijken we meestal af van het ministeriële voorstel.
Verlofregeling
Dit formulier kunt u ophalen en het verzoek indienen bij de schoolleider. In bijlage 2 kunt u lezen waar u wel
of geen verlof voor kunt aanvragen.
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Bijlage 1 De jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Welkom bij de jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van
kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op
school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit
een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts.
Standaard onderzoeken
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar
door de doktersassistent. Bij dezen onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt
gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij dezen
onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een
vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind.
Spreekuren
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur
van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de
ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u
denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit
(als het kind iets ouder is).
Nog vragen of een afspraak maken:
· http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
. Stuur een email naar: ggd@vggm.nl
· Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000.

Het JGZ-team,
Doktersassistente: Ingrid Hanou
Jeugdverpleegkundig: Wendy de Geest
Jeugdarts: Mindel Koenders

Schoolgids de Arnhorst 2020-2021

34
Bijlage 2 Verlofregeling

Leerplicht
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie (een
havo- of vwo- diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2) hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar
heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is geregeld in de
Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het
kind naar school gaat.
Vrijstelling van schoolbezoek
In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo kent de
leerplichtwet extra verlof voor bijzondere omstandigheden, religieuze feestdagen en extra vakantieverlof
door de aard van het beroep van de ouder(s)/verzorger(s). Om hier toestemming voor te krijgen moeten
ouder(s)/verzorger(s) verlof aanvragen bij de schoolleider of, wanneer het een aanvraag boven de tien
schooldagen betreft, bij de leerplichtambtenaar. De schoolleider of de leerplichtambtenaar beoordeelt, op
basis van de genoemde mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen
van verlof.
Geen redenen voor verlof zijn:
 een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan
 verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn
 familiebezoek in het buitenland
 vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding
 vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 vakantie in verband met een gewonnen prijs
 eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte
Als ouder(s)/verzorger(s) en hun kind(eren) zonder toestemming van de schoolleider of de
leerplichtambtenaar toch op vakantie gaan, dan is er sprake van luxeverzuim.
Ongeoorloofd schoolverzuim
Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school verplicht dit
te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt of buiten de
schoolvakanties op vakantie gaat (luxeverzuim) moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. Deze
neemt de verzuimmelding in behandeling en zal in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede
samenwerking tussen de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de school, het schoolbezoek te herstellen.
Sancties bij ongeoorloofd verzuim
De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerdergenoemde
contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxeverzuim, kan de
leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of tot
strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf en/of een
geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening, Jeugdreclassering, opgelegd worden.
Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre?
Het (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht gemeenten in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar
ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en
bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Als er sprake is van verzuim of dreigend verzuim,
kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan helpen bij het verwijzen naar
hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om, samen met ouder(s) en hulpverlenende
instanties, een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen die door omstandigheden thuis zitten. Kijk
voor meer informatie op www.rblmidden-gelre.nl
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Bijlage 3 Vertrouwenspersonen

De contactpersoon
Onze school streeft naar een veilig schoolklimaat, in de breedste zin van het woord. We willen onze
leerlingen zo optimaal mogelijke kansen bieden om zich te ontplooien en hun veiligheid te garanderen. Onze
school heeft de wettelijke taak beleid te maken om grensoverschrijdend gedrag (seksuele, fysieke en
emotionele intimidatie, discriminatie, pesten) te voorkomen en om (eventuele) klachten op een goede
manier te behandelen.
Wat is seksuele intimidatie?
Seksuele intimidatie is ongewenste, seksueel getinte aandacht. Dit kan tot uiting komen door verbaal (grof
taalgebruik), fysiek (aanrakingen) of non-verbaal gedrag (bijvoorbeeld knipogen of iemand met de ogen
“uitkleden”). Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat ervaren als ongewenst en onplezierig.
Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Soms is iemand zich niet bewust
dat een ander zich onprettig kan voelen door bepaald gedrag (bijvoorbeeld in de kleedruimte blijven bij het
omkleden of een kind aanraken als het jou iets vraagt).
De beleving van degene die zich lastiggevallen voelt staat hierbij centraal. Hij of zij bepaalt wat ongewenst is
en dat kan van kind tot kind verschillen.
Als dit gedrag binnen de schoolsituatie plaatsvindt (bijvoorbeeld in de klas, gang, kleedkamer of het
schoolplein) of in samenhang daarmee (bijvoorbeeld tijdens een schoolkamp) is het de taak van de school dit
te stoppen.
Preventie op school
Onze school probeert grensoverschrijdend gedrag te voorkomen door in de groep/klas en in de school
aandacht te besteden aan hoe je met elkaar omgaat. Tevens heeft onze school een aantal regels
(gedragsregels) opgesteld over hoe we met elkaar omgaan.
Het gaat hierbij om taalgebruik en omgang in de klas en het gedrag van leerkrachten in bijvoorbeeld de
kleedkamer of tijdens schoolreisjes. Het is belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaars grenzen,
maar ze moeten zelf ook “nee” leren zeggen en hun grenzen leren stellen.
Als ondanks alle preventieve zorg een kind toch lastig gevallen wordt, moet de leerling (of de ouder) met zijn
of haar verhaal op school bij iemand terecht kunnen: de contactpersoon.
Contactpersoon op school
Bij de contactpersoon op school kunt u terecht indien u een klacht heeft over seksuele intimidatie of ander
grensoverschrijdend gedrag en met al uw vragen en twijfels hierover.
Deze contactpersoon, werkzaam binnen de school, fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor
leerlingen, team, ouders enz. Zo kan iedereen bij het signaleren of ervaren van ongewenste intimidatie deze
persoon benaderen.
De contactpersoon, die geschoold is op het gebied van omgaan met deze problematiek, kan u verder helpen
of verwijzen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de externe vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft de
contactpersoon een duidelijke rol in het ontwikkelen en uitdragen van preventie(beleid) binnen de school.
Bij ons op school is deze contactpersoon Hetty Compaan. Zij is te bereiken via hetty.compaan@pcborheden.nl
Externe vertrouwenspersoon
De contactpersoon op school is de schakel naar de externe vertrouwenspersoon. De externe
vertrouwenspersoon kan degene die een klacht heeft verder begeleiden en zo nodig verwijzen naar de
klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, heeft zicht op de school en is kundig
op het terrein van opvang, bemiddeling en verwijzing. Wanneer een klacht zo ernstig is dat het probleem niet
door bemiddeling kan worden opgelost, kan het aan de klachtencommissie worden voorgelegd. Uiteraard
alleen wanneer de persoon in kwestie daarmee instemt.
Schoolgids de Arnhorst 2020-2021

36
U kunt een klacht of vermoeden van machtsmisbruik ook direct indienen bij de externe vertrouwenspersoon.
De externe vertrouwenspersoon heeft verder als taak de school te ondersteunen bij het ontwikkelen van
schoolbeleid ten aanzien van preventie van seksuele intimidatie, adviseren en voorlichting geven aan ouders,
schoolteams en besturen.
De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn:
-Michèle Haagmans
-Marijke van den Brink
Zij zijn werkzaam bij GGD Gelderland Midden en te bereiken via het algemene telefoonnummer van de
afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088-3556000.
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Bijlage 4 Klachtenregeling

Als ouders klachten of kritiek hebben op de gang van zaken in de klas van hun kind, verwachten wij dat er
eerst contact wordt opgenomen met de groepsleerkracht. Mocht u daar geen gehoor vinden of hebt u een
klacht over het onderwijs in zijn algemeen, dan kunt u zich wenden tot de schoolleiding. We nemen iedere
klacht serieus en we trachten een bevredigende oplossing te zoeken voor alle betrokken partijen. Als de
school de klachten niet op een bevredigende manier kan behandelen, kan de ouder terecht bij een
onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan het
bevoegd gezag, bijvoorbeeld over de te nemen maatregelen.
Contactgegevens van de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) zijn:
Koninginnegracht 19, 2514 AB Den Haag
Postbus 82324 Den Haag telefoon
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E info@gcbo.nl
Website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met de klacht nergens anders terecht kan. Veruit de
meeste klachten kunnen in goed overleg op school worden opgelost. Hoewel wij van harte hopen, dat we de
klachtenregeling op onze school nooit nodig zullen hebben, kan deze regeling bijdragen aan een veilig
schoolklimaat.
Als u toch overweegt gebruik te maken van de klachtenregeling kan de externe of interne
vertrouwenspersoon u daarbij behulpzaam zijn.
De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn:
-Michèle Haagmans
-Marijke van den Brink
Zij zijn werkzaam bij GGD Gelderland Midden en te bereiken via het algemene telefoonnummer van de
afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088-3556000.
De interne vertrouwenspersoon van de Arnhorst is Hetty Compaan, haar e-mail adres is:
hetty.compaan@pcbo-rheden.nl
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