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Woord vooraf 
Hierbij ontvangt u de schoolgids van Basisschool Sint Franciscus. In 

deze gids vindt u van A tot Z handige informatie over de school en 

alle activiteiten van en voor de kinderen. Alles is op alfabet 

geordend, zodat u gemakkelijk wegwijs wordt.  

Actuele informatie over de activiteiten die plaatsvinden 

gedurende het jaar, vindt u in de nieuwsbrief die maandelijks 

gepubliceerd wordt. U kunt de nieuwsbrief ook in Social Schools 

vinden. 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft na het lezen van deze 

schoolgids dan horen wij dat graag!  

 

De schoolgids staat ook op de website. Veranderingen worden 

meteen aangepast. Zo blijft de schoolgids up-to-date. 

 

Mede namens het team van Basisschool Sint Franciscus, 

 

Hartelijke groet, 

Eva van den Berg, directeur 
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Basisschool Sint Franciscus ‘Samen leren, 

Samen leven’ 

Missie en visie 

De missie van onze school is het voorzien in kwalitatief goed 

onderwijs in een veilige omgeving in Babberich en directe 

omgeving, waarbij er bijzondere aandacht is voor: 

• Passend onderwijs; dit betekent zoveel mogelijk onderwijs op 

maat bieden, dus uitgaan van de onderlinge verschillen 

tussen kinderen.  

• Breed onderwijs; zoveel mogelijk gebruik maken van de 

mogelijkheden die verenigingen en sociaal cultureel werk en 

het Kulturhus kunnen en willen bieden. 

• Open communicatie; zorgen voor een open en eerlijke 

communicatie naar leerlingen, ouders en andere partners. 

 

Onze school is een katholieke school. Het gebouw maakt deel uit 

van een Kulturhus en vervult een spilfunctie in het 

maatschappelijke leven. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat 

we gemakkelijk toegankelijk zijn voor kinderen, ouders en ieder 

ander. 

De komende jaren is het onderwijs gericht op de individuele 

behoeften van het kind. Hierbij zorgen we voor een goede 

doorgaande lijn binnen school. Alle kinderen weten dat ze er toe 

doen, ze weten wat ze kunnen (talenten) en zijn hier trots op. De 

resultaten van de kinderen worden open en regelmatig met de 

ouders besproken. De ouders worden bewust deelgenoot 

gemaakt van de ontwikkeling van hun kind.  

De kinderen kunnen in en buiten schooltijd gebruik maken van de 

diverse mogelijkheden op cultureel en sportief gebied, waarbij 

een ruime keuze mogelijk is. 

De leerkrachten weten met hun gedrag de kinderen te motiveren 

en te enthousiasmeren, waardoor ieder kind op zijn hoogste 

niveau presteert. 
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We leren van en met elkaar in de breedste zin van het woord. Dit 

betekent dat kinderen, leerkrachten en ouders een onlosmakelijke 

driehoeksverhouding met elkaar hebben en zo de basis vormen 

voor de ontwikkeling van het kind.  

 

Onderwijs in de praktijk 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met elkaar samen leren en 

samen leven. Dit van en met elkaar leren, organiseren we op 

verschillende momenten van de dag onder leiding van de 

leerkrachten. Kinderen leren elkaar te helpen, samen te werken, 

kennis te delen, enz. We houden rekening met het niveau en het 

tempo van het kind.  We streven naar meer dan alleen 

vooruitgang op de prestaties van het kind. Kinderen die opgroeien 

in deze tijd hebben meer nodig dan alleen de basisvaardigheden 

voor taal, rekenen en lezen. Relaties aangaan en onderhouden, 

kritisch naar jezelf kijken, creatief denken, samenwerken, 

onderzoekend en ontdekkend leren, communiceren, sociale en 

culturele vaardigheden zijn belangrijke levensvaardigheden. 

Wij geven het kind een duidelijke structuur. De leerkrachten zorgen 

ervoor dat de dag en het aanbod van de lesstof voorspelbaar zijn 

ingericht.  

Veiligheid 

Wij willen bereiken dat alle kinderen met plezier naar onze school 

gaan. Dit bevordert het welbevinden, motivatie en uiteindelijk de 

prestatie. Het zorgt voor plezier op school. Deze veiligheid kunnen 

we alleen met het team, ouders en kinderen neerzetten wanneer 

we respect voor en vertrouwen in elkaar hebben.  
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Humankind 

In ons gebouw worden diverse vormen van opvang aangeboden 

door de organisatie Humankind. 

De Kangoeroe – Peuteropvang: Opvang voor peuters van 2 tot 4 

jaar. 

De Kangoeroe werkt nauw samen met de school. Er is voor 

peuters altijd wat te beleven. Zij bieden kinderen een plek om te 

groeien, spelen, ontdekken, leren en te ontwikkelen. Het team 

bestaat uit enthousiaste en betrokken pedagogisch medewerkers 

met veel ervaring. Zij werken met een VVE programma 

(Voorschoolse – en vroegschoolse educatie) om de ontwikkeling 

van peuters optimaal te stimuleren en voor te bereiden op de 

basisschool. 

Het Kasteel – Buitenschoolse opvang: Opvang voor kinderen van 4 

tot 12 jaar. 

Het Kasteel biedt voorschoolse opvang voor ouders die vroeg 

moeten vertrekken van huis en niet zelf in de gelegenheid zijn hun 

kind naar school te brengen. Tevens is er naschoolse opvang. Na 

schooltijd is er tijd voor ontspanning. Door de vele mogelijkheden 

binnen het gebouw krijgen kinderen bij ons letterlijk de ruimte om 

zich te ontwikkelen en zichzelf te zijn. Het team bestaat uit ervaren, 

enthousiaste en betrokken pedagogisch medewerkers die veel 

actieve en afwisselende activiteiten aanbieden. Natuurlijk zijn zij 

veel buiten. In de directe omgeving zijn hiervoor veel leuke en 

uitdagende plekken. Kortom, bij Het Kasteel is altijd wat te doen 

en te ontdekken, elke dag weer! 

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een rondleiding 

verwijzen wij u naar Humankind. www.humankind.nl  

http://www.humankind.nl/
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Van A tot Z schoolinformatie 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Stap 1:  

Kennismaking  

Kennismakingsgesprek en rondleiding door de school door de 

directeur of intern begeleider. Na afloop ontvangt u informatie 

over de school en een aanmeldformulier.  

  

Stap 2:  

Aanmelding  

Indien u ervoor kiest uw kind aan te melden de basisschool St. 

Franciscus geeft u het aanmeldformulier met handtekeningen af 

op school of stuurt u het op. Na ontvangst krijgt u van ons een 

bevestiging van aanmelding. Let op: dit is nog geen definitieve 

inschrijving.  

  

Stap 3:  

Inschrijving  

Uw zoon/dochter is nu ongeveer 3,5 jaar. U ontvangt via de 

post of e-mail een inschrijfzorgformulier.* Deze vult u binnen twee 

weken in en retourneert deze aan de school. Om de 

onderwijsbehoefte van uw kind in kaart te brengen nemen wij ook 

contact op met de kinderopvang, peutergroep, het 

consultatiebureau of de vorige school.  Als wij alle gegevens 

hebben bepaalt de school aan de hand van de ontwikkeling van 

uw kind of er een extra intakegesprek gepland wordt om te 

bepalen of de school aan de onderwijsbehoeften van uw zoon of 

dochter kan voldoen. Mocht er geen gesprek nodig zijn ontvangt 

u schriftelijk een bevestiging van definitieve inschrijving. Als er wel 

een gesprek nodig blijkt wordt u hiervoor door de school 

uitgenodigd.  

 

* Indien uw kind van een andere school komt ontvangt u zo 

spoedig mogelijk na aanmelding het inschrijfzorgformulier.  
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Stap 4:  

Kennismakingsgesprek en wendagen  

De leerkracht neemt met u contact op voor het plannen van het 

kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de belangrijkste 

zaken over uw kind besproken en krijgt u informatie over onze 

school. Indien uw kind start in groep 1 worden er 10 dagdelen met 

u afgesproken waarop uw kind kan komen wennen op school, dit 

gebeurt voor de 4e verjaardag. Deze momenten stemt u samen af 

met school.   

  

Stap 5:  

Start  

Als uw kind 4 jaar is geworden start het officieel op basisschool St. 

Franciscus in groep 1.  

Indien uw kind vanaf een andere school komt is de startdatum in 

overleg vastgesteld. 

 

Absentie melden 

Als uw kind ziek is of om andere redenen niet op school komt, wilt 

u ons dit dan vóór schooltijd laten weten. Bij voorkeur via Social 

Schools. 

 

Activiteitenkalender  
Op de website en in de kalender vindt u de activiteiten van dit 

schooljaar.  

 

Administratie  
Trudy Pes is op maandag aanwezig om ons te ondersteunen met 

allerlei administratieve werkzaamheden. Zij regelt onder andere 

de leerlingenadministratie. U kunt haar bereiken op 

admin.franciscus@liemersnovum.nl   

 

Adreswijziging  
Wilt u adreswijzigingen zo snel mogelijk doorgeven. Ook andere 

wijzigingen, zoals verandering van huisarts, bereikbaarheid (06- 

nummer) e.d. vernemen we graag meteen. Dit kan ook via Social 

Schools door uw gegevens aan te passen. Wij krijgen hier dan een 

melding van en zullen dit verwerken. 

 

mailto:admin.franciscus@liemersnovum.nl
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Ambulante Begeleiding 

Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het 

samenwerkingsverband  naar de school te halen door het 

aanvragen van Ambulante Begeleiding. Dat kan ondersteuning 

zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het gebied 

van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, 

rekenen en combinaties daarvan. Indien de school zo’n aanvraag 

doet wordt u als ouder vooraf hierin gekend. Op school is een 

folder beschikbaar over preventieve ambulante begeleiding. 

Aanvraag ambulante begeleiding 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de 

privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in 

het privacyreglement (LiemersNovum) van onze 

school. De gegevens die over leerlingen gaan, 

noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen 

gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is 

voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, 

en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In 

het privacyreglement kunt u precies lezen wat 

voor onze school de doelen zijn voor de registratie 

van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van 

ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast 

registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school 

gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en 

vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens 

geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een 

leerling, zoals medische gegevens. De leerling gegevens worden 

opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. De 

vorderingen van de leerlingen worden daarnaast ook vastgelegd 

in het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Deze programma’s zijn 

beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot 

medewerkers van onze school en het bestuursbureau van 

LiemersNovum. Omdat basisschool Sint Franciscus onderdeel 

uitmaakt van Samenwerkingsbestuur LiemersNovum worden daar 

ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het 

kader van de gemeenschappelijke administratie en het 

plaatsingsbeleid. Tijdens de lessen maken wij gebruik van een 

http://www.swvdeliemers-po.nl/wp-content/uploads/2013/05/aanvraag-ambulante-begeleiding.pdf
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aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met 

persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen 

identificeren als hij/zij inlogt. Wij hebben met deze leveranciers 

duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons 

krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken 

als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die 

informatie door de leverancier wordt voorkomen. Ouders hebben 

het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. 

Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd 

worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant 

zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te 

laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, 

kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met 

de schooldirecteur. Binnen Samenwerkingsbestuur LiemersNovum 

hebben we een privacyreglement . Hierin staat beschreven hoe 

we op school omgaan met leerling gegevens en wat de rechten 

zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van 

de (G)MR vastgesteld. Voor het gebruik van foto’s en video-

opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de 

school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw 

toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming 

niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als 

u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met 

de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is 

een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en 

video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de 

schooldirecteur. 

 

Bereikbaarheid directeur  
U kunt Eva van den Berg het best bereiken via de mail: 

directie.franciscus@liemersnovum.nl of telefonisch op het 

volgende nummer: 0316-247226 (school).  

 

Bereikbaarheid intern begeleider  
U kunt Thea scharenborg bereiken via mail op 

ib.franciscus@liemersnovum.nl en telefonisch op: 0316-247226 

(school). Thea haar werkdagen zijn dinsdag en donderdag. 

 

mailto:directie.franciscus@liemersnovum.nl
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Bereikbaarheid ouders  
Elke leerkracht heeft een lijst met de telefoonnummers van 

ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen. Ouders geven bij de 

inschrijving van hun kind een aantal nummers door waarop zij (of 

degenen die zorgen voor de opvang van de kinderen) overdag 

te bereiken zijn. Als u een wijziging heeft, geef dat dan z.s.m. door 

via Social Schools of aan de administratie, zij zal deze wijziging 

verwerken en doorgeven aan de leerkrachten. Dit kan via 

admin.franciscus@liemersnovum.nl en 0316-247226 (school) 

 

Bestuur 

Basisschool Sint Franciscus valt onder het bevoegd gezag van 

Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum. LiemersNovum telt 

25 basisscholen met in totaal ca. 4.800 leerlingen. De 

schoolgrootte varieert van 40 tot 550 leerlingen. De scholen staan 

in de gemeente Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar. 

Het motto van LiemersNovum is: Samen Werken aan eigen 

Wijsheid vanuit de kernwaarden veelkleurig, professioneel, 

nieuwsgierig en betekenisvol. Kernwaarden die ook terug te 

vinden zijn in de afzonderlijke scholen. Elke school is in 

samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de 

levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. De scholen 

worden ondersteund door een professioneel bestuursbureau. 

SAMEN WERKEN EIGEN WIJSHEID 

veelkleurig professioneel nieuwsgierig betekenisvol 

‘We houden 

van 

diversiteit’ 

‘We 

ontwikkelen 

consistent 

beleid’ 

‘We kennen 

professionele 

nieuwsgierigheid’  

‘We zijn van 

toegevoegde 

waarde’ 

De raad van toezicht (RvT) is het hoogste orgaan binnen de 

stichting: de RvT ziet toe of het college van bestuur (CvB) de 

wettelijke taken op de juiste wijze vervult. Het college van bestuur 

wordt gevormd door P.J.A. (Pieter-Jan) Buhler en J.P.J. (Jos) 

Boonman.   

Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) die in samenspraak met CvB en 

RvT advies- en instemmingsbevoegdheden heeft met betrekking 
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tot de ontwikkeling van het beleid.  Het college van bestuur en de 

directeuren ontmoeten elkaar maandelijks in het 

directeurenoverleg. Met elkaar bouwen ze aan innovatie en 

verdere beleidsontwikkeling binnen de organisatie. 

Stichtingsbreed is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld. 

Naam en telefoonnummer evenals de klachtenprocedure zijn te 

vinden op de website van LiemersNovum.  Via de website van 

LiemersNovum kunt u meer informatie vinden.  

 

 Het bestuursbureau is gevestigd op  

Mercurion 10, 6903 PZ  ZEVENAAR. Tel: 0316-226514 

 

website 

stichting  

www.liemersnovum.nl 

mail algemeen info@liemersnovum.nl  

mail RvT rvt@liemersnovum.nl 

mail CvB cvb@liemersnovum.nl 

mail GMR gmr@liemersnovum.nl   

vertrouwenspers

oon 

chienehulst@externevertrouwen

spersonen.nl 

Burgerschapsvorming  
De wereld heeft mensen nodig die op allerlei manieren een 

zinvolle en effectieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit 

van onze samenleving. Nu, maar ook in de toekomst. Door 

jongeren actief te betrekken bij de samenleving waar ze deel van 

uitmaken, zorgen we ervoor dat ze zich mede verantwoordelijk 

gaan voelen voor het functioneren van die samenleving. Voor 

een leerling is de school de meest directe vorm waarin de 

samenleving zich manifesteert; in de klas, op het schoolplein, 

tijdens de gymles wordt de leerling geconfronteerd met 

processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook “in het echt” 

gebeuren. Burgerschapsvorming 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. Zoals gezegd houdt burgerschapsvorming ook in, 

het bijbrengen van vaardigheden en houding. Leerlingen zijn 

mede-eigenaar van hun eigen ontwikkelingsproces. Daarom 

vinden wij het belangrijk dat ze leren en gestimuleerd worden om 

voor hun eigen mening uit te komen en die te onderbouwen met 

argumenten. Bovendien leert een leerling respect te hebben voor 

mensen die anders zijn of anders denken en wordt het zich bewust 

van sociale plichten en rechten. 

http://www.spodeliemers.nl/
mailto:info@liemersnovum.nl
mailto:rvt@liemersnovum.nl
mailto:cvb@liemersnovum.nl
mailto:gmr@liemersnovum.nl
mailto:chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
mailto:chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
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Cito-toetsen  

2 x per jaar volgen we onze kinderen (groep 3 t/m 8) met 

landelijke genormeerde toetsen: de Cito-toetsen. Wij volgen het 

leerproces van de kinderen middels LOVS (leerling volg systeem) 

We hebben diverse toetsen, o.a. lezen-, spelling- rekenen- en 

begrijpend lezen. We analyseren de toetsen op school- groeps- en 

kindniveau en bekijken waar we aanpassingen moeten maken in 

ons onderwijsaanbod; ook op school- groeps- en/of kindniveau. 

Met behulp van ons administratiesysteem kunnen wij onze 

kinderen volgen van groep 3 t/m 8. We hebben een nauw 

contact met de ouders (en de kinderen zelf) over de voortgang. 

Naarmate onze kinderen ouder worden, worden zij steeds meer 

betrokken bij hun eigen leerproces.  

 

 

 

 

 

 

Centrale eindtoets bassionderwijs  

Basisscholen zijn verplicht om bij al hun leerlingen in groep 8 een 

eindtoets af te nemen. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen 

toelating vanaf niet laten afhangen van de uitkomst van de 

eindtoets. De school voor voortgezet onderwijs moet zich baseren 

op het schooladvies van de basisschool.  

Eindtoets 

Referentieniveaus 

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op 

scholen van voldoende niveau is. De eindtoetsresultaten van de 

leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 

augustus 2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te 

bepalen of een school voldoende of onvoldoende presteert.  
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Wat zijn referentieniveaus? 

Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en 

rekenen: 

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het 

basisniveau heeft gehaald (dit wordt ook wel het 

fundamentele niveau genoemd).  

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het 

streefniveau heeft gehaald. Dit is een hoger niveau dat de 

leerlingen kunnen behalen.  

 

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau 

(hogere niveau) worden ook wel de ‘referentieniveaus’ genoemd. 

Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben 

gehaald op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de 

school voldoende of onvoldoende heeft gescoord, worden ze 

vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het 

Onderwijs.  

Wat zijn signaleringswaarden? 

Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide 

niveaus ligt vooraf vast. Deze percentages worden namelijk door 

de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 

goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het 

een signaal zijn dat er misschien iets niet goed gaat op de school. 

Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ 

genoemd. Wanneer het percentage leerlingen op de school voor 

zowel het fundamentele niveau als het streefniveau op of boven 

de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 

voldoende. 
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en 

welk percentage het streefniveau? 

 

Onderstaande grafieken zijn van schooljaar 2020-2021: 

    

Fundamenteel niveau        Streefniveau   

AMN Eindtoets 

Sinds schooljaar 2019-2020 nemen wij op de St. Franciscus de AMN 

Eindtoets af. De AMN Eindtoets is digitaal, adaptief op itemniveau. 

De AMN Eindtoets bestaat uit de onderdelen rekenen, lezen en 

taalverzorging. De uitslag van deze toets is niet meer leidend voor 

het advies met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Het 

definitieve advies voor het voortgezet onderwijs wordt eind 

februari gegeven. De Cito LOVS toetsen, de observaties van de 

leerkrachten, maar zeker ook de werkhouding en motivatie van 

de kinderen spelen daarbij een rol. De meeste kinderen hebben 

afgelopen jaren op individueel niveau naar verwachting 

gepresteerd. De schoolgemiddelde van de eindtoets van onze 

school zagen er de afgelopen jaren als volgt uit:  

Schooljaar Ons 

schoolgemiddelde 

Landelijk 

gemiddelden 

2018-2019 Eindcito 535,2 535,7 

2019-2020 / Landelijk geen afname i.v.m. Coronavirus * 

2020-2021 AMN 382,1 384 
 

*In april 2020 heeft Minister Slob besloten dat er i.v.m. het coronavirus in 

schooljaar 2019-2020 geen Eindtoets afgenomen wordt. Daarom kunnen wij 

vanzelfsprekend geen scores met u delen van dat schooljaar. 
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Communicatie  

Op onze school maken we gebruik van Social Schools 3.0. Een 

handig communicatiemiddel tussen school en ouders. We streven 

er naar zo min mogelijk informatie op papier mee te geven, we 

geven de voorkeur aan de digitale verspreiding. Social Schools 

helpt ons hierbij. Wanneer u zich aanmeldt op onze school krijgt u 

een Social Schools account gekoppeld aan de groep of groepen 

van uw zoon(s) en/of dochter(s). Door eerst zelf een account aan 

te maken bij Social Schools en deze vervolgens met de code te 

koppelen, blijft u op de hoogte van het schoolnieuws, 

groepsnieuws en informatie. De kalender van Social Schools wordt 

gevuld en kan gekoppeld worden aan uw eigen kalender. U kunt 

zich via Social Schools inschrijven voor keer-om gesprekken, de 10- 

minuten gesprekken en u kunt kleine berichten sturen via Social 

Schools. Deze dienst is geheel kosteloos. We willen u altijd 

assisteren bij het aanmelden bij Social Schools.  

Computers op school  
Onderwijskundig gebruik van de computer vindt plaats door de 

gehele school. Het inzetten van computers zowel in als buiten het 

klaslokaal op werkplekken, geeft extra mogelijkheden tot 

differentiatie en individualisering. Onze school maakt gebruik van 

IPads bij de kleuters en Chromebooks in de groep 3 t/m 8. 

Kinderen kunnen individueel of in tweetallen bepaalde 

vaardigheden inoefenen en onderdelen herhalen. Er zijn 

programma's die verrijking betekenen voor het onderwijs, omdat 

de kinderen hiermee zelf gebieden en onderwerpen kunnen 

ontdekken en uitdiepen. Deze ondersteuning komt voor bij de vak- 

/vormingsgebieden, taal, lezen, rekenen, Engels, muziek en 

wereldoriëntatie. Kinderen zijn vaak enthousiast over Internet, dit 

medium is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het 

gebruik van Internet kent ook risico’s. Wij leren kinderen om hier 

open over te zijn en er veilig mee om te gaan. Onze ICT-

coördinator is betrokken bij alle programma’s, updates en 

uitvoeringen rondom het computergebruik.  
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Continurooster/schooltijden  
Op onze school maken we gebruik van een continurooster, het vijf 

gelijke dagen model. Onze leerlingen gaan elke dag van 8.30 uur 

tot 14.00 uur naar school. Voor schooltijd is er voorschoolse 

opvang mogelijk. Dit kunt u regelen bij Humankind. De kinderen 

van de groepen 4 t/m 8 kunnen 's morgens vanaf 8.15 uur naar 

binnen. De kinderen uit de groepen 1-2 en 3 mogen vanaf 8.15 uur 

op het plein spelen. Deze leerkrachten zijn dan op het plein. Om 

8.25 uur gaat de eerste bel. Alle leerlingen gaan bij de leerkracht 

staan en lopen samen naar binnen. De tweede bel gaat om 8.30 

uur en dan starten de lessen. We vragen aan ouders om deze tijd 

in de gaten te houden.  

 

Doordraaiochtend nieuwe groepen  

Aan het einde van elk schooljaar draaien alle kinderen in de 

laatste schoolweek voor de zomervakantie een gedeelte van de 

ochtend mee in de groep waar ze na de zomervakantie naar toe 

gaan. De kinderen maken kennis met hun nieuwe groep, 

leerkracht(en) en hun nieuwe lokaal.  

Eten en drinken  

We vinden het belangrijk dat kinderen gezond leven. Eén 

onderdeel hiervan is gezond eten. We gaan ervan uit dat alle 

ouders/verzorgers dit uitgangspunt delen. Kinderen nemen alleen 

gezonde dingen mee; groente, fruit, brood, gezonde 

tussendoortjes. Leerkrachten zullen hier in de klas aandacht aan 

geven. Wilt u uw kind GEEN SNOEP en/of priklimonade 

meegeven? Snoepen (en daartoe rekenen we ook kauwgom) is 

onder schooltijd niet toegestaan. Wilt u er tevens op toezien dat 
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de kinderen niet te veel verpakkingsmateriaal meenemen (liever 

bekers en broodtrommels), dit i.v.m. de beheersbaarheid van de 

dagelijkse hoeveelheid afval. Wilt u hierbij letten op de 

hoeveelheid? Graag meegeven wat uw zoon/dochter normaal 

ook thuis nuttigt. U kunt zo thuis ook in de gaten houden hoeveel 

er daadwerkelijk opgegeten wordt en 

eventueel nadere afspraken hierover 

maken met uw zoon/dochter.  

Sociale Media 

We zijn op sociale media te vinden. Op 

onze Facebook en Instagram pagina 

vindt u allerlei activiteiten van de school. Er zijn veel foto’s op te 

vinden die een goede indruk geven van de school. Wanneer u 

onze Facebook site ‘leuk’ vindt, krijgt u regelmatig een update 

over een activiteit of nieuwtje over de school in uw eigen 

Facebook ‘time-line’. Een eigen Facebook pagina is dan wel 

vereist. Onze Facebook pagina vindt u op: 

https://www.facebook.com/BasisschoolSintFranciscus/  

Foto’s op de website/sociale media  
Met enige regelmaat worden er van diverse activiteiten foto’s 

gemaakt. Deze foto’s worden op onze website en sociale media 

geplaatst, zodat alle ouders en kinderen de foto’s kunnen 

bekijken, downloaden en afdrukken. Middels het 

‘toestemmingsformulier’ in Social Schools kunt u als 

ouder/verzorger aangeven waarvoor u toestemming geeft. 

Gevonden voorwerpen  
Het komt regelmatig voor dat we iets vinden op school, dat 

verloren is door een leerling. Om de gevonden spullen eerder bij 

de eigenaar terug te krijgen, hebben we een centrale plek 

geregeld voor de achtergebleven spullen. Bij de glazen wand van 

de school staat een kist. Hier gaan de grote materialen in. 

Wanneer we klein materiaal vinden, zoals een sleutel, dan leggen 

we deze apart in de teamkamer. We bewaren deze spullen een 

tijdje.  

https://www.facebook.com/BasisschoolSintFranciscus/
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Groepsbezetting  

Vanaf pagina 24 vindt u een overzicht van de groepsverdeling 

van dit schooljaar. U kunt hier zien welke leerkracht(en) er bij welke 

groep horen.  

Gymnastiek  
De kinderen van de groepen 1-2 dragen tijdens de gymles in de 

gymzaal gymschoenen zonder veters (bijv. met elastiek). Wilt u er 

op letten dat de schoenen geen donkere zolen hebben en 

voorzien zijn van naam? Deze schoenen blijven op school (wilt u 

regelmatig controleren of de maat nog goed is?). De kinderen 

van de groepen 3 t/m 8 nemen gymkleding mee voor de 

gymlessen. Wilt u deze spullen voorzien van een naam? 

Gymschoenen mogen ook hier geen donkere zolen hebben. Als 

uw kind niet kan meedoen met de gymles, dan moet dit de 

leerkracht (het liefst schriftelijk of via Social Schools) worden 

gemeld.  

 

 

Gymtijden 

Groep Gymtijd op dinsdag en 

donderdag 

1-2 9.15-10.00 (bij regen) 

3 11.15-12.00 

4-5 8.30-9.15 

6 10.30-11.15 

7 12.30-13.15 

8 13.15-14.00 
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Gynzy 

Op onze school werken de leerlingen van groep 5 t/m 8 met 

Gynzy’s verwerkingssoftware op Chromebooks voor rekenen, 

spelling en grammatica. Met deze software zijn de papieren 

boekjes overbodig geworden. Uw kind maakt alle opdrachten op 

een Chromebook met daarnaast eventueel een uitrekenschrift. 

De oefenstof sluit aan bij de op school aanwezige lesmethodes, 

maar de school kan er ook voor kiezen om zonder methode te 

werken en de leerlijnen van Gynzy te volgen. Uw kind werkt 

volledig op zijn/haar eigen niveau. Gynzy berekent voortdurend 

het niveau van uw kind en past hier de volgende opgaven op 

aan. Hij/zij wordt tijdens het werken ondersteund in het leerproces, 

bijvoorbeeld door tips te krijgen op welke manier een som het 

beste uitgerekend kan worden. 

In de Gynzy leeromgeving worden leerlingen op diverse manieren 

gemotiveerd zichzelf te ontwikkelen door te oefenen. Hiervoor 

biedt Gynzy veel variatie in de verschillende oefeningen, krijgt uw 

zoon/dochter heldere feedback en precies de juiste hoeveelheid 

uitdaging. Ook geeft Gynzy uw kind inzicht in de eigen voortgang 

en kan hij/zij sterren verdienen met het aantal opgaven dat hij/zij 

goed maakt. 

 

 

 

 

 

 

Nadat uw kind een instructie van de leerkracht heeft ontvangen 

kan uw zoon/dochter zelfstandig aan de slag. De leerkracht kan 

direct zien waar uw kind mee bezig is en hoe dit gaat. Ook kan de 

leerkracht exact zien welke fouten uw kind maakt, zodat hij/ zij kan 

besluiten om even bij te sturen. Het analyseren van de 

vaardigheden van uw kind is gemakkelijk en overzichtelijk 

geworden voor de leerkracht.  

Binnen de software staat het niveau van de leerling centraal. Uw 
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zoon/dochter kan ook thuis inloggen door de app van Gynzy Kids 

te downloaden of naar www.gynzykids.nl te gaan. Op school 

heeft hij/zij een inlognaam en een wachtwoord gekregen.  

De groepen 3 en 4 mogen ook gebruik maken van de 

Chromebooks, maar maken nog geen gebruik van de 

verwerkingssoftware. 

 

 

Hoofdluisbeleid  

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem op scholen en 

dus ook op onze school. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar 

komen kan deze besmetting makkelijk van de één naar de ander 

overgebracht worden luizen verspreiden zich wanneer haren 

elkaar raken. Luizen krijgen is pech. Luizen kwijtraken is een kwestie 

van goed kammen. Het is de verantwoordelijkheid van de school 

om te signaleren, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel 

mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van ouders 

om kinderen te controleren op hoofdluis, te behandelen en te 

kammen. Op school is er een vast ‘luizenteam’ van ouders die in 

de eerste week na een vakantie de kinderen controleren. 

Wanneer er luizen bij uw kind worden geconstateerd, dan wordt u 

d.m.v. een persoonlijke bericht via Social Schools op de hoogte 

gebracht. De rest van de ouders wordt ook via Social Schools 

geïnformeerd dat er luizen zijn. Binnen twee weken wordt de 

leerling met hoofdluis nog een keer gecontroleerd. 
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Interne begeleiding  

Op onze school is Thea Scharenborg de intern begeleider (IB’er). 

Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg bij ons op school. 

Mocht u vragen hebben over uw kind, dan kunt u in eerste 

instantie altijd bij de leerkracht terecht. Mocht u daarna nog 

vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Thea via 

ib.franciscus@liemersnovum.nl  

Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar informeren we alle 

ouder(s)/verzorger(s) van school over de gang van zaken op 

school in het algemeen, maar ook in de groep(en) van uw 

kind(eren). We vinden het erg belangrijk dat u daarbij aanwezig 

bent, omdat dat dé gelegenheid is om u wegwijs te maken in de 

dingen die uw kind dat jaar zal gaan doen. Het jaarverslag van de 

ouderraad en informatie van de medezeggenschapsraad zullen 

aan de orde komen. Bovendien is het een mooie gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten. 

Jeugdarts/GGD Jeugdgezondheidszorg  

Er vindt een onderzoek plaats bij alle oudste kleuters. Alle kinderen 

van groep 2 worden onderzocht door de jeugdverpleegkundige 

van de GGD. Zij onderzoekt het gezichtsvermogen en het gehoor. 

De kinderen worden ook gemeten en gewogen. Ouders 

ontvangen hiervoor een uitnodiging en een vragenlijst. In groep 

5/6 vindt nogmaals een meet en weeg moment plaats. Ouders 

ontvangen hiervoor een uitnodiging. Indien ouders dit wensen, 

kunnen kinderen ook zelf aangemeld worden bij onze jeugdarts. 

Voor het maken van een afspraak kunnen ouders zich aanmelden 

via het secretariaat Jeugdgezondheidszorg, GGD Noord- en Oost 

Gelderland. Telefoonnummer: 088 - 44 33 000.  

Kamp groep 8  
Groep 8 gaat dit schooljaar drie dagen op kamp. Het kamp van 

groep 8 is een blijvende herinnering aan de basisschooltijd. Voor 

het kamp wordt aan de ouders van groep 8 een eenmalige 

bijdrage gevraagd van €100,- Wanneer leerlingen niet mee op 

kamp gaan, worden zij deze dagen in een andere groep 

opgevangen. 
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Klachten  

Wanneer u het niet eens bent met pedagogische, 

onderwijskundige of organisatorische zaken op groepsniveau, dan 

is een gesprek met de groepsleerkracht natuurlijk de aangewezen 

weg om daar uiting aan te geven. De leerkracht zal waarschijnlijk 

e.e.a. kunnen toelichten/verhelderen of eventueel zijn/haar kant 

van het verhaal belichten. Mochten er na dit gesprek nog 

onduidelijkheden zijn of komt u er samen niet uit, dan is een 

gesprek met de directeur aan te vragen. Voor vragen m.b.t. 

leerlingenzorg kunt u contact opnemen met de IB’er. Wanneer uw 

ongenoegens op schoolniveau liggen is het raadzaam 

rechtstreeks de directeur hiervoor te benaderen.  

Klachtenprocedure  

Het kan voorkomen dat u met bepaalde vragen zit die 

onvoldoende beantwoord worden op schoolniveau. U hebt 

gesprekken gehad met de leerkracht van uw kind, de directeur 

van de school is er bij betrokken; en toch bent u niet tevreden met 

het resultaat. Voor die situaties is er een klachtenprocedure 

opgesteld. 

1. U bespreekt het probleem met de leerkracht. Samen zoekt u 

oplossingen. U komt er niet uit.  

2. De directeur wordt geïnformeerd. Hoor en wederhoor vindt 

plaats. Er worden voorstellen gedaan. Ze leiden niet tot de 

oplossing die u voor ogen had.  

3. Het schoolbestuur wordt er bij betrokken. U informeert het 

bestuur over de kwestie. U wordt uitgenodigd voor 

verheldering. Hoor en wederhoor vindt plaats. 

Telefoonnummer bestuur: 0316-226514. E-mail: 

info@liemersnovum.nl  

4. Ook langs deze procedure is de kwestie niet opgelost. U 

meldt zich bij de klachtencommissie. Dat kan langs drie 

kanalen:  
a. Op schoolniveau is een interne contactpersoon aangesteld die u 

kan begeleiden bij de gang naar deze commissie.  

b. U kunt ook rechtsreeks contact opnemen met de externe 

vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. U bereikt haar op 

chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl of via 0645434266  

mailto:chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
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c. U dient uw klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie. Die 

melding verloopt via het Samenwerkingsverband passend 

onderwijs (SWV PO), Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar. 

Contactpersoon: mevrouw Martine van Dijk. Tel. 0316-341618  

Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de 

klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is 

gedaan om het probleem ter plaatse op te lossen. Een 

onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle 

partijen een oplossing betekenen. 

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 schooldirecteur of wanneer het een 

aanvraag boven de tien schooldagen betreft bij de 

leerplichtambtenaar. De schooldirecteur of de 

leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de genoemde 

mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er een gegronde reden is 

voor het toekennen van verlof.  
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Levensbeschouwelijke identiteit  
Sint Franciscus is een katholieke school. Voor ons is katholiek 

onderwijs: Jonge mensen helpen hun mogelijkheden te ontdekken 

en optimaal te ontwikkelen in het perspectief van “kiezen voor de 

ander”. We vinden het belangrijk dat kinderen leren om mooie 

momenten samen te vieren en moeilijke momenten te delen. Op 

onze school werken we met thematische projecten, meestal rond 

Kerst en/of Pasen, waarbij er tijd is voor oriëntatie op de bijbel en 

aandacht voor catecheseonderwerpen.  

Logopedie  

Onze leerkrachten in de onderbouw zijn geschoold om problemen 

op spraak- en/of taalgebied te signaleren en dit in een vroeg 

stadium met ouders te bespreken. Indien nodig worden de 

kinderen verwezen naar een vrijgevestigde logopediste voor 

nader onderzoek en/of behandeling. Soms wordt verwezen door 

de jeugdarts of schoolverpleegkundige van de GGD. Incidenteel 

krijgen kinderen onder schooltijd logopedie. Dit gaat altijd in goed 

overleg met de ouders, intern begeleider en de desbetreffende 

behandelende logopedist. 
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Medezeggenschapsraad (MR)  

Op iedere school kunnen ouders en leerkrachten meebeslissen 

over het beleid op school middels de Medezeggenschapsraad 

(MR). De raad bestaat uit 4 personen, te weten 2 leerkrachten en 

2 ouders die voor 3 jaar gekozen zijn. De raad is ingesteld om alle 

betrokkenen meer invloed op en verantwoordelijkheid voor het 

schoolgebeuren te geven. Het schoolbestuur heeft voor diverse 

beleidszaken de instemming of het advies van de 

(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) nodig. 

Op stichtingsniveau is een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. Zij houden zich bezig 

met beleidszaken op bovenschools (alle scholen betreffende) 

niveau. Dit alles is vastgelegd in het (G)MR-reglement dat voor 

belangstellenden op school ter inzage ligt. De 

medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. U 

kunt de MR bereiken via: mr.sintfranciscus@liemersnovum.nl of 

door hen persoonlijk aan te spreken.  

Medicijnverstrekking  
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen 

voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten 

gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld 

aan pufjes voor astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen. 

Ouders vragen dan aan de schoolleiding of een leerkracht deze 

middelen wil verstrekken. In deze situatie is de toestemming van 

de ouders gegeven. Ouders leggen, samen met de leerkracht en 

de schoolleiding vast om welke medicijnen het gaat, in welke 

hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze 

dit moet geschieden. Tevens zullen enkele praktische zaken 

vastgelegd moeten worden. Ouders geven hierdoor duidelijk aan 

wat zij van de school verwachten en de school kan kijken of ze 

deze verantwoordelijkheid kunnen nemen. De schoolleiding 

beschikt over de benodigde formulieren. Deze formulieren worden 

door de ouders ingevuld en ondertekend. Ouders blijven 

verantwoordelijk. 

Mobiele telefoon  

Er zijn tal van positieve mogelijkheden die mobiele telefoons 
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bieden. De snelheid van de communicatie is een kenmerk van 

deze tijd. Het is positief dat er directe en snelle contacten kunnen 

zijn met het thuisfront. Er zijn echter ook gevallen bekend dat 

leerkrachten of medeleerlingen stiekem gefotografeerd of gefilmd 

zijn of dat er geluidsopnames worden gemaakt. In “no time” zijn 

beelden en geluiden via Bluetooth naar andere mobieltjes 

gezonden of op bijv. YouTube geplaatst. Onderstaande regels 

gaan over de veiligheid en integriteit van leerlingen en 

leerkrachten. Onderstaande afspraken zijn op stichtingsniveau 

besproken.  

Doel m.b.t. beleid mobiele telefoons (en overige pers. elektronica, 

e.a.):  

• Eenduidigheid in het omgaan met mobiele telefoons (en 

overige elektronica) voor kinderen, ouders en leerkrachten;  

• Het voorkomen van misbruik van mobiele telefoons onder 

schooltijd;  

• Duidelijkheid m.b.t. de actie die school onderneemt n.a.v. 

misbruik van mobiele telefoons 

onder schooltijd.  

Afspraken school specifiek:  

Allereerst geldt natuurlijk dat ouders 

via het telefoonnummer van de school 

hun kind(eren) kunnen bereiken dan 

wel een spoedbericht kunnen 

doorgeven. Voor de kinderen is het altijd mogelijk om aan de 

leerkracht te vragen of ze, onder of na schooltijd, voor dringende 

zaken naar huis mogen bellen met de vaste telefoon van school.  

Afspraken gebruik mobiele telefoons op onze school:  

Kinderen mogen een mobiele telefoon meenemen naar school. 

Het kan nl. handig zijn dat ze onderweg bereikbaar zijn en ze 

kunnen, indien nodig, zelfstandig contact opnemen met thuis. 

Bijvoorbeeld kinderen die na schooltijd meteen gaan sporten, 

naar muziekschool gaan etc. De mobiele telefoon wordt in de klas 

op de daarvoor bestemde plek neergelegd. Tijdens schooltijden 

en kleine pauzes zijn mobiele telefoons voor leerlingen niet 

toegestaan. Ook ander trendgevoelig “speelgoed” is op school 
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niet toegestaan. Kinderen nemen op eigen risico een mobiele 

telefoon mee naar school. Wanneer de telefoon kapot gaat, 

gestolen wordt etc. is de school niet aansprakelijk. Gedurende de 

lestijden gebruiken de leerkrachten hun mobiele telefoon voor 

foto’s en filmpjes te maken van leuke activiteiten. 

Naschools sporten 
Op dinsdag en donderdag is het mogelijk voor alle kinderen van 

groep 3 t/m 8 op het grasveld naast de school te komen sporten. 

De sportieve activiteiten starten om 14.15 uur o.l.v. dhr Willi van 

Bindsbergen en gaan door tot 15.15 uur. Het sporten is gratis. In de 

wintermaanden is er een winterstop.  

I.v.m. Corona vervalt het Naschools sporten voor onbepaalde tijd. 

Wij zullen u hierover via de nieuwsbrief/Social Schools blijven 

informeren. 

 

Onderwijstijd  
Wij zorgen in iedere groep voor een goed onderwijsprogramma 

en stemmen de invulling van de onderwijstijd per leerjaar af. 

Indien u een overzicht wenst van de exacte invulling van de 

onderwijstijd per leerjaar, kunt u dit opvragen bij de directie.  

Opleidingsschool  
Basisschool Sint Franciscus is een opleidingsschool. Dit houdt in dat 

we samenwerken met Hogeschool Iselinge te Doetinchem. We 

stellen hoge eisen aan ons onderwijs en we vinden het belangrijk 

om professionals voor de toekomst op te leiden. Stagiairs en 

stagiaires uit alle vier de leerjaren van de Educatieve Faculteit 

bereiden zich d.m.v. stage voor op hun latere beroepspraktijk.  

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor 

onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de student 

op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig 

om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een 

ander doel willen gebruiken, dan op het toestemmingsformulier 

vermeld staat, nemen we contact met u op.  

 

Voor het afstudeeronderzoek geldt een andere bewaartermijn (7 

jaar). Gebruik van beeldmateriaal voor afstudeeronderzoek valt 
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daarom buiten het gebruik waarvoor via het 

toestemmingsformulier toestemming verleend wordt. Wanneer 

gebruik van beeldmateriaal voor een afstudeeronderzoek nodig 

is, moet de student hier apart toestemming voor vragen.  

 

Ouderbijdrage (vrijwillig)  

Het basisonderwijs wordt in ons land volledig gefinancierd door de 

overheid. In principe moeten dus alle onkosten van een school uit 

deze overheidsgelden betaald worden. In de praktijk blijkt dat juist 

de ‘leuke’ dingen op school niet vergoed worden. Daarom is het 

een gewoonte geworden dat de Oudervereniging ouders vraagt 

om een vrijwillige bijdrage. De ouderbijdrage is voor dit jaar 

vastgesteld op € 25,00 per kind. 

Oudervereniging  

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders die samen 

met de leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten 

die op Sint Franciscus gevierd worden. De OR probeert ook de 

betrokkenheid van de ouders op school te stimuleren. Om alle 

feestelijkheden te kunnen organiseren wordt van alle ouders 

jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt 

geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad. 

De ouderraad is budgetverantwoordelijk en legt verantwoording 

af aan de schoolleiding en Liemers Novum. Dit alles is notarieel 

vast gelegd in de oprichtingsakte Oudervereniging. Daarnaast is 

er een onafhankelijke kascommissie die elk jaar het kasboek 

controleert. 

Voor het schooljaar 2021-2022 helpt de ouderraad bij het 

organiseren van de volgende activiteiten: 

Opening schooljaar - Schoolfotograaf - Naamdag St. Franciscus – 

Kinderboekenweek – Schoolontbijt – Sinterklaas – Kerst – Carnaval 

– Pasen – Koningsspelen – Sportdag - Avond4daagse – 

Schoolreisje - Bonte avond groep 8 – sluiting van het schooljaar. 

Daarnaast neemt de ouderraad een actieve houding aan ten 

opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het 

schoolplein en in de wandelgangen. Ouders kunnen dan ook hun 
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vragen of hun zorg uiten bij leden van de ouderraad en deze 

worden (in algemene aard) ingebracht tijdens de vergaderingen 

en gedeeld met de directeur.  

De O.R. bestaat momenteel uit 9 leden en is als volgt 

samengesteld:  

Greta Mulder                        voorzitter 

Monique Halma                   secretaris 

Simone Roelofs                     penningmeester 

Audrey Kummeling              lid 

Linda Steintjes                       lid 

Sanne Campschroer           lid 

Mariska Dimmendaal          lid 

Anke      lid 

Chantal     lid 

Eline      lid 

Eenmaal per maand vergadert de OR, waarbij een lid van het 

schoolteam ook altijd aanwezig is. De informatie naar de ouders 

toe, loopt via het "Infoblad" dat een aantal keren per jaar verschijnt 

(zie schoolkalender).  

Tevens is er ook de Versiergroep o.l.v. Jessica Gal die de school er 

door het jaar heen altijd weer prachtig en gezellig uit laten zien met 

de aankomende feestelijke activiteiten of seizoen als thema.  

Ondersteuningsteam  
Elke school heeft een ondersteuningsteam. 

In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken waarvan 

de ondersteuning de mogelijkheden van de school mogelijk te 

boven gaan. Hierbij kan het gaan om een mogelijke 

doorverwijzing naar een andere school of het organiseren van 

extra hulp voor het kind en/of het gezin.  

In het ondersteuningsteam zitten een directielid, de intern 

begeleider, de leerkracht , een orthopedagoog, een medewerker 
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vanuit het sociaal team van de gemeente en mogelijk nog 

andere deskundigen. 

Als uw kind besproken wordt in het Ondersteuningsteam wordt u 

daarbij altijd uitgenodigd. 

Passend Onderwijs  

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het is 

de bedoeling dat elke leerling de ondersteuning krijgt die nodig is 

om zo optimaal mogelijk van het onderwijs te kunnen profiteren. 
Onderdeel van de wet is dat alle basisscholen en speciale (basis) 

scholen in de regio samenwerken in het Samenwerkingsverband. 

Ook onze school valt onder dit samenwerkingsverband. Wat het 

samenwerkingsverband precies is en doet, ziet en hoort u in deze 

animatie.   
http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/hoe-werkt-het-

samenwerkingsverband/ 

Passend onderwijs in de klas  

Leerkrachten kunnen omgaan met verschillende leerlingen in de 

klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra 

ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten. Indien 

een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bespreekt de school 

dit met de ouders. 

 

  

http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/hoe-werkt-het-samenwerkingsverband/
http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/hoe-werkt-het-samenwerkingsverband/
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Het samenwerkingsverband en de school  
Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het 

samenwerkingsverband  naar de school te halen door het 

aanvragen van Ambulante Begeleiding. Dat kan ondersteuning 

zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het gebied 

van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, 

rekenen en combinaties daarvan. Indien de school zo’n aanvraag 

doet wordt u als ouder vooraf hierin gekend. Op school is een 

folder beschikbaar over preventieve ambulante begeleiding. 

Als na enige tijd blijkt dat de school niet zelf meer het goede 

onderwijsaanbod kan realiseren van uw zoon of dochter, kan een 

toelaatbaarheidsverklaring door de school worden aangevraagd 

bij het samenwerkingsverband. Dit kan gaan om een plaatsing op 

het speciaal basisonderwijs of om een plaatsing op het speciaal 

onderwijs van cluster 3 of cluster 4. Als zo’n 

toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan uw zoon of dochter 

door u worden aangemeld op de betreffende school. 

 

Schoolondersteuningsprofiel  
De onderwijsbehoeften van kinderen is het uitgangspunt op 

scholen en binnen het Samenwerkingsverband. In de Wet passend 

onderwijs wordt expliciet gesproken over onderwijsondersteuning 

van leerlingen. Elke school in het Samenwerkingsverband De 

Liemers PO maakt een plan waarin wordt beschreven welke 

ondersteuning de school kan aanbieden. Informatie over dit 

profiel vindt u in deze schoolgids. De medezeggenschapsraad 

(MR) van de school heeft adviesrecht over het 

schoolondersteuningsprofiel.  

Schoolplan  

In het schoolplan staan voor de komende jaren 

beleidsvoornemens, uitgangspunten en doelstellingen verwoord. 

Een deel beschrijft het beleid op bestuursniveau en een deel op 

schoolniveau. In het jaarplan staan alle afspraken en plannen 

voor het komende jaar. U kunt dan denken aan lesroosters, 

vakantieregeling, activiteiten, teambegeleiding en nascholing van 

leerkrachten. De plannen zijn enerzijds richtinggevend en sturend, 

anderzijds wordt daarmee verantwoording afgelegd aan de 

inspectie. Door de fusie tussen SPO de Liemers en Proles naar 
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LiemersNovum, is er tevens voor gekozen om het schoolplan op te 

gaan stellen als het Strategisch Beleidsplan van LiemersNovum is 

vastgesteld. Het nieuwe schoolplan gaat per 1 januari 2020 in. 

Vakanties/studiedagen  

Deze vindt u terug in onze kalender en worden ook aangegeven 

in de nieuwsbrieven en Social Schools.  

Veiligheid  

Zorg voor een veilige schoolomgeving voor de kinderen en de 

leerkrachten spreekt eigenlijk vanzelf. Het spreekt ook vanzelf dat 

op deze veiligheid voortdurend moet worden toegezien. We zijn 

daarom als school aangesloten bij een Arbodienst die ons 

behulpzaam is bij de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn 

op school. Jaarlijks wordt de school gecontroleerd op tal van 

aspecten. Dit gebeurt aan de hand van een controlelijst. 

Vervolgens worden eventuele tekortkomingen doorgesproken en 

verholpen. Ook is er daarbij aandacht voor de buitensituatie: 

speeltoestellen, tegels, bergplaatsen voor fietsen worden 

gecontroleerd. Er zijn op school een aantal Bedrijf Hulpverleners 

(Bhv’ers) aangesteld om in geval van calamiteiten (brand, 

wateroverlast e.d.) op de juiste wijze hulp te kunnen bieden. Deze 

Bhv’ers zijn opgeleid om levensreddende handelingen te 

verrichten, een beginnende brand te blussen en hoe in geval van 

nood snel de school ontruimd moet worden. Bij ons op school zijn 

de volgende mensen opgeleid als BHV-er: Daphne Schregardus 

en Patricia Stemerding. Om te zorgen dat hun kennis op peil blijft 

worden ze jaarlijks bijgeschoold. Eenmaal per jaar wordt er een 

ontruimingsoefening gehouden. Zo’n ontruiming wordt voorbereid 

met een medewerker van de plaatselijke brandweer. De Bhv’ers 

hebben hierbij een sturende en controlerende taak. 

Verjaardagen  
Hoera! Er is iemand jarig. Feest! Natuurlijk mag daar bij getrakteerd 

worden. U mag de kinderen een traktatie mee laten nemen voor 

hun groep. De traktatie hoeft overigens helemaal niet zoet, veel of 

groot te zijn. Onze voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties. Denk 

ook aan eventuele allergieën en intoleranties bij kinderen uit de 

klas.  
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Verlof- en verzuimregeling  

Wanneer uw kind ziek is, dan geeft u dit voor 08.30 uur door aan 

school (bij voorkeur voor 08.15 uur). Het kan natuurlijk ook 

voorkomen dat uw kind naar de huisarts moet, of om een andere 

reden niet naar school kan komen. Meldt u dit ook voor 8.30 uur 

via Social Schools. Als we geen bericht hebben gehad dan belt 

de leerkracht voor 9.30 uur naar huis. We gaan ervan uit dat 

bezoek aan de tandarts, orthodontist, logopedist enz. zo veel 

mogelijk na schooltijd gepland wordt.  

Buitengewoon verlof wordt alleen toegestaan in bijzondere 

gevallen, zoals bij: Huwelijk, overlijden of een jubileum. U kunt 

verlof aanvragen via een formulier dat u bij de directie kunt 

ophalen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht. De directie is 

verplicht de leerplichtambtenaar te informeren in geval van 

ongeoorloofd verzuim.  
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Vervanging bij ziekte  
Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, wordt hij/zij 

vervangen. Dit wordt centraal geregeld vanuit een 

vervangingspool. Het voordeel van de vervangingspool was dat 

er bijna altijd een vervanger was. Helaas is er een groot tekort aan 

leerkrachten en dus ook aan vervangers. Daarom moeten we elke 

keer afwachten of er een vervanger komt. Als er uit de 

vervangingspool geen vervanger is, dan moeten we soms 

groepen opsplitsen, komen er leerkrachten die vrij zijn extra 

werken of moeten we kinderen naar huis sturen. Mocht dit laatste 

het geval zijn, dan krijgt u hierover altijd minimaal een dag van 

tevoren bericht via Social Schools. Wanneer u uw kinderen ’s 

ochtends naar school brengt, kunt u erop vertrouwen, dat wij in 

geval van ziekte van de leerkracht op school een oplossing 

bedenken. 

Verwijsindex  
Met de meeste kinderen en jongeren in de provincie Gelderland 

gaat het gelukkig goed. Er is echter een categorie kinderen dat 

risico’s loopt of met problemen kampt. Het is belangrijk dat we die 

kinderen in beeld krijgen en houden. Kinderen hebben recht op 

bescherming, op een goede opvoeding en een adequate 

opleiding. Maar als dat in gevaar komt, vraagt dat om een 

gezamenlijke aanpak van de organisaties die met dit kind/deze 

jongere te maken hebben. Sommige jongeren of kinderen 

hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele 

samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en 

instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor. De 

Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere 

professionals de persoonsgegevens registreren van de kinderen 

(tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat 

geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere 

hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind 

(jongere) bezig houdt. Met het afgeven van een signaal in de 

verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld 

gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten 

te vinden. Een registratie in de verwijsindex gebeurt met 

medeweten van de ouder(s)/verzorger(s). 
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Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal 

onderwijs  
Als blijkt dat de school niet het goede onderwijsaanbod kan 

realiseren voor uw zoon of dochter zal de school een 

Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het 

samenwerkingsverband bij de Commissie Leerling Ondersteuning 

(CLO). 

Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven kan uw 

zoon of dochter worden aangemeld op de betreffende school. 

Daarvoor zijn voor de Schilderspoort (SBO) een aantal vaste 

instroomomenten afgesproken: direct na de zomervakantie, na 

de kerstvakantie en per 1 april. 

Deze vaste instroommomenten gelden niet voor het Speciaal 

Onderwijs. 

 

Voor deze procedure is ook een informatiefolder beschikbaar. 

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring 

 

Website  

Op www.sintfranciscus.nl vindt u alle, vooral praktische informatie 

die betrekking heeft op basisschool Sint Franciscus. De schoolgids 

is hier te vinden, schooltijden, gymtijden en informatie van de 

OR/MR kunt u ook op de site vinden. Ook zijn alle nieuwsbrieven 

hier terug te lezen. 

Ziek onder schooltijd  
Soms komt een kind ’s morgens gezond op school en krijgt tijdens 

de schooluren last van hoofd-, buik- of oorpijn. Ook kan het 

bijvoorbeeld door een insect geprikt worden. In zijn algemeenheid 

is een leerkracht niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. 

Ons uitgangspunt is dat een kind dat ziek is naar huis mag. De 

leerkracht of de schoolleiding zal, in geval van ziekte, altijd 

contact opnemen met de ouders om te overleggen wat er moet 

gebeuren (is er iemand thuis om het kind op te vangen, wordt het 

kind gehaald of moet het gebracht worden, moet het naar de 

huisarts?). Bij geen gehoor en bij twijfel zullen wij altijd contact 

opnemen met de huisarts. 

http://www.swvdeliemers-po.nl/wp-content/uploads/2013/05/aanvraag-toelaatbaarheidsverklaring.pdf
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Zorgplicht  

Vanaf 1 augustus 2014 is de school ervoor verantwoordelijk om 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende 

onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Als ouder 

hoeft u dus niet meer zelf op zoek naar een passende 

onderwijsplek voor uw kind. U meldt uw kind aan bij de school die 

uw voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo 

passend mogelijk aanbod regelen.  Kan de school waar uw kind is 

aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning 

voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om 

(binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel 

een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de 

leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan 

een beroep op het speciaal (basis) onderwijs worden gedaan.  
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Team 

Hieronder vindt u de mailadressen van de teamleden. 

U kunt de teamleden na 14.45 uur telefonisch bereiken op het 

telefoonnummer van de school: 0316-247226. 

Directie 

Eva van den Berg 

directie.franciscus@liemersnovum.nl 

Interne begeleiding 

Thea Scharenborg 

ib.franciscus@liemersnovum.nl 

Ict-coördinator 

Laura Buiting 

ict.franciscus@liemersnovum.nl 

Groepsleerkrachten 

Groep 1-2A 

desiree.kohinor@liemersnovum.nl 

henriette.vanhaarlem@liemersnovum.nl (duurzame inzetbaarheid 

vervanging) 

Henriette is tijdelijk afwezig en wordt vervangen door: 

anita.korte@liemersnovum.nl  

Groep 1-2B 

nancy.gudde@liemersnovum.nl  

Groep 3 

suzanne.franssen@liemersnovum.nl 

henriette.vanhaarlem@liemersnovum.nl  

Henriette is tijdelijk afwezig en wordt vervangen door: 

anita.korte@liemersnovum.nl 
 

Groep 4-5  

patricia.stemerding@liemersnovum.nl  

Groep 6 

ans.wolters@liemersnovum.nl  

barbara.slaghek@sintfranciscus.nl  

mailto:directie.franciscus@liemersnovum.nl
mailto:ib.franciscus@liemersnovum.nl
mailto:ict.franciscus@liemersnovum.nl
mailto:desiree.kohinor@liemersnovum.nl
mailto:henriette.vanhaarlem@liemersnovum.nl
mailto:anita.korte@liemersnovum.nl
mailto:nancy.gudde@liemersnovum.nl
mailto:suzanne.franssen@liemersnovum.nl
mailto:henriette.vanhaarlem@liemersnovum.nl
mailto:anita.korte@liemersnovum.nl
mailto:patricia.stemerding@liemersnovum.nl
mailto:ans.wolters@liemersnovum.nl
mailto:barbara.slaghek@sintfranciscus.nl
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Groep 7 

kevin.krechting@liemersnovum.nl 

Groep 8 

daphne.schregardus@liemersnovum.nl 

 

Onderwijsassistent 

guillaume.philippo@liemersnovum.nl 

monique.zaaijer@sintfranciscus.nl 

Leraarondersteuner 

karin.lubbers@liemersnovum.nl 

Ondersteuning repro 

Bennie Lendering 

Administratie 

Trudy Pes 

admin.franciscus@liemersnovum.nl 

Bezetting 
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2A Désirée Désirée Henriëtte* Désirée Désirée 

1-2B 
(vanaf kerst) 

Nancy Nancy Nancy Nancy Nancy 

3 Henriëtte* Suzanne Suzanne Suzanne Suzanne 

4-5  Patricia Patricia Patricia Patricia Patricia 

6 Ans Ans Barbara Ans Ans 

7 Kevin Kevin Kevin Kevin Kevin 

8 Daphne Daphne Daphne Daphne Daphne 
* Henriëtte is tijdelijk afwezig en wordt vervangen door Anita. 

 

Overig Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Onderwijsassistent  Monique Guillaume 

Monique 

Guillaume Guillaume  

Leraarondersteuner Karin   Karin  

Administratie Trudy     

Ondersteuning 

Repro 

 Bennie  Bennie  

IB  Thea  Thea  

Directie Eva  Eva  Eva Eva 

mailto:kevin.krechting@liemersnovum.nl
mailto:daphne.schregardus@liemersnovum.nl
mailto:guillaume.philippo@liemersnovum.nl
mailto:monique.zaaijer@sintfranciscus.nl
mailto:karin.lubbers@liemersnovum.nl
mailto:admin.franciscus@liemersnovum.nl
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