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Geachte ouders / verzorgers

Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In overleg met en met instemming van de medezeggenschapsraad 

is deze schoolgids tot stand gekomen. De schoolgids is geplaatst op de website van de school. Op verzoek 

wordt een geprinte versie verstrekt.

Waarom een schoolgids?

Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat ouders weten wat ze van de school kunnen 

verwachten.

Wat staat er in deze schoolgids?

In deze gids kunt u lezen over de basis van waaruit onze school werkt, welke zorg er aan de kinderen 

wordt besteed, hoe het onderwijs is opgezet, wat u van de school kunt verwachten en wat er van de 

ouders verwacht wordt. We wensen u veel plezier bij het doorlezen van deze gids en hopen dat u zo een 

juiste indruk van onze school krijgt.

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacy-

wetgeving geldt vanaf die datum binnen de hele Europese Unie.

CNS Nunspeet beheert veel persoonlijke gegevens waarop de AVG van toepassing is. Met het oog daarop 

hebben we met de aangereikte middelen van Kennisnet beleid ontwikkeld, vastgesteld en gecommuniceerd 

naar de scholen. In het verlengde daarvan is een privacyreglement opgesteld.

De privacywetgeving is een duurzame aangelegenheid. Daarom zijn meerdere functionarissen aangewezen 

binnen CNS Nunspeet om de privacy steeds goed te waarborgen. Het algehele toezicht daar op gebeurt 

door een aan te stellen Functionaris Gegevensbescherming. 

We zorgen dat de interne processen privacy proof zijn en we zorgen dat de organisaties met wie we 

samenwerken de privacy kunnen garanderen. Het betekent ook dat we ouders zullen vragen wanneer 

gebruik van persoonlijke gegevens wel of niet gewenst is. Dit kan gaan over uiteenlopende zaken als foto’s 

op de website en het verstrekken van adresgegevens van klasgenoten.

Voor ouders en andere betrokkenen is het privacybeleid en het privacyreglement van CNS Nunspeet te 

vinden op de website. In alle schoolgidsen wordt daar naar verwezen.

Het werken aan verbetering van de privacy vergt een hele inspanning vanuit de organisatie. Tegelijk 

onderschrijven we het belang van veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. We 

hopen daarbij op de medewerking van zowel personeel als ouders.

Voorwoord



4 schoolgids 2018 - 2019

De Morgenster gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet. 

Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet

De Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) wordt gedragen door vier protestantse 

kerken in Nunspeet. Deze zijn:

- de Christelijke Gereformeerde Kerk;

- de Gereformeerde Kerk (behorend bij PKN);

- de Nederlands Gereformeerde Kerk;

- de Nederlands Hervormde Kerk (behorend bij PKN).

‘De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, 

uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid’. Iedereen die de grondslag van de vereniging onderschrijft, 

kan lid worden en zo meedenken met het protestants - christelijk basisonderwijs in Nunspeet.

De doelstelling van het CNS is het in stand houden van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Nunspeet. 

Op dit moment beheert de vereniging vijf basisscholen in Nunspeet en Elspeet, verdeeld over 8 locaties.

Het bestuur

Uit de leden van de vereniging wordt een bestuur gekozen. Dit bestuur bestaat uit negen personen. In de 

bijlage vindt u de namen en adressenlijst van de bestuursleden.

Directie en algemeen directeur 

Op iedere school is een directeur benoemd. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor alle beleidsterreinen van 

de school. De directeuren leggen verantwoording af aan de algemeen directeur. Die is eindverantwoordelijk 

voor de hele organisatie. Zijn taak is de visie van de vereniging op onderwijs en begeleiding van leerlingen 

verwezenlijken. De algemeen directeur legt door middel van managementrapportages verantwoording af 

aan het bestuur. De algemeen directeur is binnen de organisatie ook de adviseur van het bestuur. 

Geschiedenis van De Morgenster

Op 1 augustus 1997 fuseerden de basisscholen De Wegwijzer en de Ichthusschool tot De Morgenster. De 

Morgenster heeft de beschikking over twee gebouwen. Aan de locatie Frans Huismansstraat zijn de 

groepen 5 t/m 8 gehuisvest en aan de locatie Lijsterbesweg de groepen 1 t/m 4. De kinderen die onze 

school bezoeken, komen veelal uit de wijk rondom de school. 

Bij de start van het schooljaar 2018 - 2019 wordt de school door zo’n 180 leerlingen bezocht. Het 

schoolteam bestaat uit 20 personen.

De school (algemeen)1
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2.1 Inhoudelijk

Missie

De scholen voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Nunspeet nemen de Bijbel als norm voor hun houding 

t.o.v. God, de naaste en de schepping. Vanuit die levenshouding bieden zij in een veilige omgeving 

kinderen kwaliteitsonderwijs en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke 

en sociaal vaardige mensen. 

Visie

- De CNS scholen in Nunspeet willen vanuit een levende relatie met Jezus Christus leren met en van elkaar.

- Als dynamische organisatie gaan wij voor optimale ontwikkeling van de leerling.

-  CNS scholen zijn veranderingsbereid, waarbij gestuurd wordt op kwaliteit. Dit is gericht op alle 

facetten van de organisatie.

- We staan voor een open, eerlijke en initiatiefvolle communicatie

Onze school is een gemeenschap van ouders, personeelsleden en kinderen, waarbij de liefde tot God en 

de naaste centraal staat. Al onze relaties staan in dat perspectief en in die relaties is eerlijkheid onmisbaar.

Vier relaties zijn van groot belang: 

a) de relatie tot God;

b) de relatie tot de medemens;

c) de relatie tot de natuur (schepping);

d) de relatie tot zichzelf.

2 Uitgangspunten
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a)  Ieder kind is uniek en heeft voor God onvervangbare waarde. Ons handelen is erop gericht om het kind 

te brengen tot de kennis van God en Jezus Christus.

b)  We leren onze kinderen liefde, verdraagzaamheid en vergeving te beleven in hun omgang met alle 

medemensen. Hierbij is het aanvaarden van het gezag van grote betekenis.

c)  Op onze school leren we de kinderen respect op te brengen voor alles wat groeit en bloeit in de 

schepping. We stimuleren hen er op een verantwoorde manier mee om te gaan.

d)  We leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf, zodat hun positieve eigenwaarde bepalend is in 

hun ontplooiing van hun talenten. Alle kinderen moeten optimale kansen krijgen hun talenten te 

ontwikkelen.

In al deze relaties staat het kind centraal en wordt tegemoet gekomen aan de volgende behoeften van 

kinderen:

- de behoefte om beschouwd te worden als individu;

- de behoefte aan contact met anderen;

- kennis, gevoelens en handelingen delen;

- de behoefte aan zelfontplooiing;

- de behoefte aan de prikkel van gezonde wedijver.

Zo willen we kwaliteitsonderwijs geven en kinderen voorbereiden op hun latere plaats in de maatschappij.

2.2 Praktisch 

Wij willen als team met de kinderen omgaan vanuit dit geloof. Dat betekent dat we tijdens de Bijbellessen 

de boodschap van het Evangelie overdragen d.m.v. Bijbelvertelling, verwerking, liederen en gesprek.

2.3 Onderwijskundige visie

‘De Morgenster, de school waar je mag worden wie je bent.’

-  Wij vinden het welbevinden en de veiligheid van de kinderen een basisvoorwaarde.

-  Wij zijn als team prestatiegericht en streven ernaar dat welbevinden en leerprestaties hand in hand 

gaan. Een voorwaarde voor leren is dat een kind zich veilig voelt. Vanuit deze basis kan gewerkt worden 

aan onderwijs, dat aangepast is aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 

-  Wij vinden dat het onderwijs interessant, motiverend, uitdagend en betekenisvol moet zijn en moet 

plaatsvinden in een uitdagende werk - en leefomgeving.

-  We willen het zelfstandig werken, samenwerkend leren bevorderen

-  Een kind leert van nature graag en wij willen daar in ons onderwijs op aansluiten.

2.4 Kleding

Onze school is een christelijke school. Wij handelen in de geest van de grondslag van de vereniging voor 

CNS te Nunspeet. Wij staan op onze scholen uitingen van andere godsdiensten niet toe. Om die reden 

accepteren we ook geen uitdagende kleding (bijvoorbeeld naveltruitjes, sexueel getinte of uitdagende 

afbeeldingen). Dit geldt ook voor afbeeldingen op tassen, mappen, etuis e.d.



cns nunspeet 7

3.1 De organisatie van de school

Jaargroepen

De kinderen worden verdeeld in zogenaamde jaargroepen. Binnen deze setting wordt Handelingsgericht 

gewerkt. (HGW) Dat betekent dat de onderwijsbehoefte van het kind uitgangspunt is van ons handelen. Zo 

wordt het onderwijs zo veel mogelijk gegeven op het niveau, dat uw kind heeft. Elk van de groepen is 

toevertrouwd aan een leerkracht. Er is geen groep dezelfde: de leeftijden verschillen, de spontaniteit verschilt, 

de ondersteuning is verschillend, elke leerkracht is anders. We zoeken naar een verantwoorde omvang van 

de groepen, rekening houdend met de ondersteuning die binnen een groep moet worden geboden. De 

omvang van de groepen 3 - 8 wordt per jaar per school vastgesteld. Voor groepen 1 en 2 hanteren we een 

maximale groepsomvang van 30, met ruimte voor eventuele leerlingen op basis van verhuizing.

3.2  Ontwikkelingen in het team

U vindt in hoofdstuk 5 alle gegevens over de samenstelling van het team. Om de zorg voor de kinderen 

steeds meer op maat te laten zijn ziet u op de scholen onderwijs - en klassenassistenten, die extra ingezet 

worden om de zorg voor kinderen te ondersteunen. Ook de rol van de Intern Begeleider wordt steeds 

groter.

3.3 De activiteiten voor de kinderen

3.3.1 Het Bijbelonderwijs

We vertellen de verhalen uit de Bijbel, we zingen liederen en vieren de christelijke hoogtijdagen. We 

gebruiken de methode ‘Startpunt’’. In afstemming met de kerken in Nunspeet is er een jaarlijkse liedlijst 

waaruit iedere week in alle groepen een psalm, gezang of ander christelijk lied wordt aangeleerd. Elke 

maandagmorgen wordt er zendingsgeld ingezameld.

3.3.2 Activiteiten in de kleutergroepen

In de kleutergroepen werken de kinderen ’s morgens in groepen aan verschillende opdrachten, vaak naar 

aanleiding van een thema. Daarbij maken we gebruik van de methode ‘Schatkist’ voor taal en de methode 

‘Wizwijs’ voor rekenen. Ook wordt er veel in de kring gedaan, zoals kringgesprek, Bijbelverhaal, taal - en 

rekenspelletjes, muziek, vertellen en voorlezen.

We werken met een kiesbord en planbord. Het kiesbord gebruiken we voor de momenten waarop de 

kleuter zelf mag kiezen wat hij / zij doet. Op het planbord staan activiteiten die kleuters verplicht zijn om 

te doen. 

Door middel van het Bas - project, een leesbevorderingproject voor de jongste leerlingen, wordt het lezen 

gestimuleerd. Verder kunnen de kinderen van de groepen 1 en 2 iedere week een boek lenen in het kader 

van het Bas - project m.m.v. de bibliotheek.

‘s Middags vanaf 13.00 uur loopt een van de juffen op het plein. We verzoeken de ouders om bij het hek 

te blijven i.v.m. het overzicht op het plein. De eerste maandag na de vakantie mogen de kleuters hun eigen 

speelgoed meenemen naar school (liever geen geweertjes). Als er iets kapot gaat, is dat voor eigen risico. 

Bij verjaardagen van vader en moeder mogen de kleuters een kleurplaat maken. U kunt dit noteren op de 

lijst in de gang. Nieuwe kleuters krijgen rond hun verjaardag een berichtje dat ze een middag op school 

mogen komen kijken.

3.3.3 De basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

Lezen

In groep 3 wordt gewerkt met de methode ‘Veilig Leren Lezen. In het schooljaar 2015 - 2016 is de nieuwste 

versie aangeschaft.

De schoolorganisatie3
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In groep 3 en 4 ligt de nadruk op het technisch lezen. Vanaf groep 5 komt daar ook het begrijpend lezen 

en studerend lezen bij. 

Voor het voortgezet technisch lezen v.a. groep 4 gebruiken we de methode ‘Lekker Lezen’. De kinderen 

worden d.m.v. landelijk genormeerde toetsen regelmatig getoetst. Afhankelijk van hun ontwikkeling 

kunnen we de kinderen dan indelen bij het duo - lezen en bij het voortgezet technisch lezen maar ook 

extra hulp bieden als dat nodig is. In de hogere leerjaren ligt de nadruk steeds meer op het begrijpend - en 

studerend lezen. We gebruiken hiervoor de methode ´Nieuwsbegriṕ  en ‘Nieuwsbegrip XL’. Er wordt 

regelmatig voorgelezen en de groepen beschikken over een klassenbibliotheek.

Schrijven

Voor het vak schrijven is er een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 6. In groep 1 en 2 worden er voor-

bereidende schrijf - en motoriek oefeningen gedaan uit de map ‘Schrijven zonder pen’. Verder wordt er in 

deze groepen gewerkt aan een goede potloodhantering. Voor het schrijfonderwijs maken we gebruik van 

driekantige potloden, die een goede potloodgreep bevorderen. In groep 4 schrijven de kinderen met 

pennen. Voor de zwak motorische kinderen gebruiken we zgn. Stabilo pennen. Deze kinderen krijgen 

deze pen van school. 

Taal

We werken met de methode Taal op Maat. Deze methode voor de groepen 4 t/m 8 kenmerkt zich door 

flexibiliteit in het programma, differentiëren op drie niveaus, afwisseling in instructielessen en zelfstandige 

lessen. Na ieder thema volgt er een toets om te controleren of de kinderen de basisstof beheersen. 

Afhankelijk van toetsresultaten werken kinderen aan keuzeopdrachten. 

In het taalonderwijs onderscheiden we vier deelgebieden :

-  spelling

-  mondeling taalgebruik

-  stellen en grammatica

-  woordenschat

Spelling

Methode: Spelling op Maat

Mondeling taalgebruik

De leerlingen worden begeleid bij een ingewikkeld proces : Het onder woorden brengen van hun eigen 

gedachten en/of ideeën, zodat een ander hen kan begrijpen. Dit wordt geoefend door gesprekken, maar 

ook door het houden van spreekbeurten.

Stellen en grammatica

Bij dit onderdeel gaat het om het vormen van goede zinnen. Zinsontleding, vreemde woordenkennis, 

spreekwoorden en gezegden krijgen de nodige aandacht. Met het maken van opstellen proberen we het 

taalgevoel te ontwikkelen. 

Rekenen

We gebruiken de methode ‘Alles Telt’. Ook deze methode past bij de ontwikkelingen op het gebied van 

Handelingsgericht werken. We werken met de maatschriften met minimale stof en plusschriften voor 

meer uitdaging. Het rekenonderwijs wordt ondersteund door een goed softwarepakket. In de groepen 3, 

4 en 5 gebruiken we methodeaanvullende materialen, leerlijnen en inzichten van ‘Met Sprongen Vooruit’. 

3.3.4 Wereldoriënterende vakken

In de groepen 1 t/m 4 worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs niet afzonderlijk 

gegeven. Daar worden onderwerpen behandeld die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. 

In groep 5 worden de lessen afzonderlijk gegeven, waarbij de vakken geschiedenis en aardrijkskunde 

vooral een voorbereidend karakter hebben.

Aardrijkskunde

Bij het vak aardrijkskunde in groep 5 t/m 8 leren de kinderen Nederland, Europa en verschillende landen 

buiten Europa kennen. Ook krijgen zij enig inzicht in thema’s als klimaat, natuurverschijnselen en derde 

- wereld - problematiek. We werken met de digibordmethode ‘Wereldzaken’, aangevuld met ‘Nieuwe 

Zaken’ (voor groep 7 en 8). 
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Geschiedenis

Met de kinderen wordt de geschiedenis van ons land behandeld van de steentijd tot heden. Daarin speelt 

beleving de hoofdrol. In de groep 1 t/m 5 ligt de nadruk op verkenning. De leerlingen richten zich op het 

vergelijken en ordenen van gebeurtenissen in het heden en verleden. In de groepen 6, 7 en 8 wordt de 

geschiedenis opgedeeld in tien tijdvakken, die chronologisch worden gevolgd.

Natuuronderwijs

Bij de lessen over de natuur wordt vanaf groep 3 de methode ‘Wijzer! Natuur en techniek’ gebruikt. In elke 

groep wordt een aantal thema’s behandeld waarbij de kinderen via digibord, werkbladen en kijk - en - doe 

- opdrachten inzicht krijgen in de ons omringende natuur. Verder volgen we ook de uitzendingen van de 

school - tv op dit gebied. In groep 3 en 4 kijken de kinderen wekelijks naar ‘Huisje, boompje, beestje’ en in 

groep 5 en 6 naar ‘Nieuws uit de natuur’. We vinden het ook van groot belang dat de kinderen daadwerkelijk 

in de natuur gaan kijken. Als de gelegenheid zich voordoet doen we mee met excursies. (bijv. wandelen 

met de boswachter, bezoek aan een kasteel).

Verkeer

De verkeerslessen worden gegeven onder de noemer van sociale redzaamheid w.o. verkeer. Vanaf groep 4 

t/m groep 7 wordt gebruik gemaakt van materialen van Veilig Verkeer Nederland. Stap Vooruit voor 

groep 4, Op Voeten en Fietsen voor groep 5 en 6, de Jeugdverkeerskrant voor groep 7. In groep 7 sluiten 

we deze lessen af met het landelijk verkeersexamen. 

Engels

Vanaf groep 5 werken we met de methode ‘Hello world’. De nadruk hierbij ligt op de dialoog. De leerlingen 

krijgen een beperkte woordenschat en leren vooral eenvoudige gesprekjes te voeren. 

Muziek

Muziek wordt in de groepen 3 t/m 8 gegeven door meester G. van de Put. Een half uur per week krijgen 

de kinderen de gelegenheid om muziek te maken: samen zingen, spelen op staaf - en ritme - instrumenten, 

enz. Ook wordt geleerd hoe je muziek moet noteren. 

Handvaardigheid en tekenen

Met handvaardigheid en tekenen laten we verschillende beeldelementen aan de orde komen, zoals: vorm, 

ritme, kleur, compositie, etc. Daarnaast is er een opbouw in materialen en technieken. Naast het product 

is het proces erg belangrijk. Het gaat erom dat de leerling zijn eigen creativiteit ontdekt en spelenderwijs 

diverse technieken en materialen leert hanteren. 

Sociaal - emotionele vaardigheden

We maken hierbij gebruik van de methode ´Leefstijĺ . Naast sociaal - emotionele vaardigheden komen 

ook gezondheidsvaardigheden aan bod. De Leefstijllessen zijn bedoeld om kinderen bewust te maken 

van hun eigen gedrag en te leren zichzelf en anderen te respecteren. Verder worden er vaardigheden 

ontwikkeld die kinderen leren om met elkaar om te gaan. U moet dan denken aan een goede luisterhouding 

en communicatieve vaardigheden. 

Leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling

We werken met ZIEN !, een pedagogisch leerlingvolgsysteem. ZIEN ! geeft op basis van een analyse van 

observaties concrete doelen en handelingssuggesties m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling. Zo 

worden leerkrachten geholpen bij het ondersteunen van leerlingen en groepen. 

ZIEN ! gebruiken we voor de groepen 3 t/m 8. In de groepen 1 en 2 wordt ook gewerkt aan de sociaal 

emotionele ontwikkeling van ieder kind, dit wordt niet specifiek met een methode gedaan, maar is 

verweven in alle activiteiten die worden aangeboden. Met behulp van KIJK! - een ontwikkelingvolgsysteem 

voor kleuters - worden diverse ontwikkelingsgebieden geobserveerd, waaronder de sociaal emotionele 

ontwikkeling

Leerlingvolgsysteem leerresultaten

We gebruiken op de Morgenster een leerlingvolgsysteem om de leerresultaten van alle kinderen te volgen, 

het zogenaamde CITO leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem is geïntegreerd in ons webbased 

administratieprogramma ParnasSys (zie www.parnassys.net). 

http://www.parnassys.net
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3.3.5 Overige lesactiviteiten

Computers 

Computers zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. We hebben gekozen om de computers niet 

centraal op te stellen, maar te verdelen over de groepen. Naast de boeken van de verschillende methodes 

wordt ook de software van steeds meer methodes ingezet om de stof digitaal te verwerken, extra te 

oefenen of te verdiepen. De software die we gebruiken bij de methodes zijn: Schatkist, Veilig leren lezen, 

Taal actief, Alles telt, Wereldzaken, NieuwsbegripXL. 

De groepen 3 t/m 8 hebben de beschikking over digitale schoolborden. Naast deze ondersteuning, 

worden de computers vanaf groep 5 ook ingezet om informatie te zoeken op het internet, werkstukken 

te maken met Word en spreekbeurten te houden met PowerPoint. Maar ook meer creatieve vormen als 

een Glogster, een strip of bijvoorbeeld, een website maken behoren tot de mogelijkheden. 

Ook wordt er vanaf groep 5 aandacht gegeven aan mediawijsheid. Op www.morgenster.net vindt u onder 

het kopje mediawijsheid het mediawijsheidbeleidsplan met recente artikelen en achtergronden. Het gaat 

er bij mediawijsheid niet om kinderen te beschermen of af te schermen van negatieve invloeden, maar 

om hen te leren hoe met de media om te gaan. Met het geven van mediawijsheidslessen worden twee 

doelen nagestreefd: 

Doelstelling 1: De Morgenster wil de kinderen kennis, vaardigheden en mentaliteit aanleren waarmee de 

kinderen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel 

gemedialiseerde wereld.

Doelstelling 2: De Morgenster zorgt voor digitale veiligheid door het invoeren van een anti - digitaal pestbeleid, 

een internetprotocol en een goed werkend filter. In de groepen 7 en 8 werken de leerlingen ook met 

tablets. Het gebruik van tablets wordt gericht toegepast en is met name gericht op rekenen, taal en spelling.

Huiswerk

In de groepen 6, 7 en 8 komt het regelmatig voor dat leerlingen thuis aan een opdracht moeten werken. 

Groep 8 krijgt wekelijks een huiswerkopdracht. Wij vinden dat de kinderen in principe zelf verantwoordelijk 

zijn voor het maken of leren van het huiswerk. Natuurlijk is een steuntje in de rug van de ouders/verzorgers 

daarbij van groot belang.

Kring - en klassengesprekken

We houden deze gesprekken om de kinderen te leren op de juiste wijze naar elkaar te luisteren. Regels die 

we daarbij hanteren zijn doorgaans in alle groepen gelijk. Het onderwerp is afkomstig uit de belang-

stellingssfeer van het kind. De leerkracht begeleidt het gesprek. In groep 1 t/m 4 doen we dit enkele keren 

per week, in groep 5 t/m 8 gebeurt dit doorgaans eenmaal per week.

Spreekbeurten/Boekbespreking

Om de spreekvaardigheid te bevorderen, houden de kinderen in groep 5 een boekbespreking in de klas. 

Vanaf groep 6 houden de kinderen een spreekbeurt. 

Schooltelevisie

We volgen met de kinderen schooltelevisie - programma’s die passend zijn voor de groep. Enkele programma’s 

die we bekijken zijn: ‘Huisje - boompje - beestje’, ‘Nieuws uit de natuur’, en geschiedenis of aardrijkskunde-

programma’s.

Kleutergymnastiek

Als het goed weer is, spelen de kleuters buiten. Buiten spelen is een onderdeel van de kleutergymnastiek. 

Bij slecht weer gymmen de kleuters binnen. Wilt u gymschoenen, liefst met klittenbandsluiting meegeven? 

Het is de bedoeling dat de gymschoenen op school blijven. Het uit - en aankleden voor en na het gymmen 

in het speellokaal, is altijd een probleem. Dit neemt veel tijd in beslag. Als de kinderen dit zelf kunnen, 

komt dit de kleutergymnastiek ten goede. Misschien kunt u ook thuis oefenen, zodat we de tijd op school 

optimaal aan bewegen kunnen besteden. 

Gymnastiek voor groep 3 t/m 8

De groepen 3 tot en met 8 maken gebruik van de gymzaal van Sporthal de Brake. Ook wordt gebruik 

gemaakt van het sportveld achter de school (Frans Huismansstraat). De leerlingen van de groepen 3 tot 

en met 8 gaan naar de sportzaal De Brake. Voor de gymlessen in de zaal zijn gymschoenen die alleen in de 

zaal gedragen worden verplicht. De leerlingen dragen een sportbroek met shirt of een turnpakje. De 

tijden van de gymnastieklessen kunt u vinden in de bijlage.

http://www.morgenster.net
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Sportdag

Voor de groepen 7 en 8 is er tijdens de Koningsspelen een gemeentelijke sportdag op sportpark ‘De 

Wiltsangh’. Nadere informatie volgt in de Nieuwsbrief. 

Zwemmen

De kinderen uit groep 5 gaan op maandagmiddag zwemmen in De Brake. Hoewel er wel naar gestreefd 

wordt, kunnen we niet garanderen dat deze lessen een diploma opleveren. In de bijlage vindt u de tijden.

3.3.6 Andere schoolse activiteiten

Themadiensten

Elk schooljaar worden in de kerken in Nunspeet twee themadiensten gehouden. In samenwerking met de 

kerken wordt dan een bepaald thema behandeld. Die week horen de kinderen verhalen over het thema, 

leren daarbij liederen en maken een werkstuk. Predikanten bezoeken de scholen en praten met de 

kinderen over het thema. Op zondagmorgen staat het thema centraal in de kerkdiensten. De gemaakte 

werkstukken kunt u bekijken in de kerk die u bezoekt. De themadienst op zondagmorgen is dus een 

afsluiting van de themaweek. 

Daarnaast verlenen de predikanten medewerking aan de opening van het schooljaar. Deze opening vindt 

elk jaar plaats in de eerste schoolweek.

Fruitdag 

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten. Daarom hebben we de woensdag 

bestempeld als ‘fruitdag’. Wilt u op deze dag de kinderen gezonde tussendoortjes mee geven? We willen 

u dit niet verplichten, want wij vinden dat de eerste verantwoording in deze bij u ligt. Wel hopen we dat 

u hier gehoor aan wilt geven.

Dierendag

Op Dierendag mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 knuffeldieren meenemen naar school. In de lessen 

besteden we dan aandacht aan dieren en hun verzorging.

Excursies

Voor zover dit bij het lesprogramma aansluit, organiseren groepen excursies naar interessante instellingen 

in de omgeving. (bijv. bibliotheek, bezoek Zandenbos o.l.v. de recreatiegids en excursies in het kader van 

natuur, geschiedenis - en aardrijkskunde - onderwijs). 

Sinterklaasfeest

In december bezoekt de Sint met zijn knechten ook onze school, het betreft dan vooral locatie Lijsterbesweg. 

Sint en Pieten worden op het schoolplein ontvangen en toegezongen. Vervolgens worden de groepen van 

de locatie Lijsterbesweg bezocht. Ook wordt een kort bezoek gebracht aan de Frans Huismansstraat. De 

kinderen van de onderbouw krijgen een cadeautje dat door de ouderraad verzorgd wordt. De kinderen van 

de bovenbouw trekken lootjes en kopen voor elkaar een cadeautje ter waarde van drie à vier euro. 

Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren 

Aan Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren wordt in de groep aandacht besteed. 

Gezamenlijke viering Pinksterfeest

Dit jaar vieren we het Pinksterfeest met alle groepen in de kerk. U krijgt hier t.z.t. een uitnodiging van.

Verjaardag leerkracht 

De verjaardag van de juf of meester wordt in de eigen groep gevierd. De kinderen mogen die dag verkleed 

op school komen.

Koningsspelen en Koningsdag

Eind april sporten en spelen we met alle andere basisscholen in Nederland ter ere van onze koning. Op 

Koningsdag organiseert de Oranjevereniging Nunspeet allerlei activiteiten. Ook de Koningsdagwerkgroep 

(ouderraad) en de combinatiefunctionaris van de gemeente zijn hierbij betrokken. De leerlingen zijn op 

Koningsdag vrij. 
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Schoolreis

In samenwerking met de ouderraad worden er schoolreizen georganiseerd voor de groepen 1 t/m 7. 

Informatie over de reizen en de kosten hiervan worden u van tevoren meegedeeld. 

Schoolkamp

De leerlingen van groep 8 gaan 3 dagen op kamp. 

Afscheid groep 8

Dinsdag 16 juli 2019 is voor groep 8 de laatste schooldag op De Morgenster. Na een gezellige dag, sluiten 

we de schoolperiode af met een afscheidsavond voor leerlingen, ouders, en personeel. Vast onderdeel van 

de avond is de musical.

Buitenschoolse sportactiviteiten

Ook in de buitenschoolse sfeer doen we aan verschillende sportactiviteiten mee, zoals het voetbal -, 

tafeltennis - en korfbaltoernooi. 

We vinden het fijn als u uw belangstelling toont om onze leerlingen aan te moedigen. Data en tijden leest 

u in de nieuwsbrief en op de website. Als er ouders zijn die een team willen en kunnen trainen, dan horen 

we dat natuurlijk graag.
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4.1 De aanmelding van nieuwe leerlingen

Het hele schooljaar door kunt u uw kind aanmelden. Aan de aanmelding vooraf kunt u eerst 

kennismaken met de school en directie en krijgt u een rondleiding door de school. Mocht u uw kind 

vervolgens willen aanmelden dan gaat dat aan de hand van een inschrijfformulier.

De toelating is niet afhankelijk van geloofsovertuiging. Ouders dienen wel de grondslag en doelstelling 

van de school te respecteren. Natuurlijk kunt u het hele jaar door uw kind(eren) bij de directie van de 

school aanmelden.

4.2 De ontwikkelingen en vorderingen van het kind

De kinderen worden in hun ontwikkeling gevolg door de Cito - toetsen en de methodegebonden toetsen 

af te nemen. Minimaal twee maal worden deze toetsen verwerkt in een groepsplan, waarin wordt 

weergegeven op welke manier er de komende periode les gegeven gaat worden. Elk kind zal dan zo veel 

mogelijk op eigen niveau de leerstof aangeboden krijgen (HGW) Van ieder kind wordt een dossier 

gemaakt. Wanneer een kind om wat voor reden dan ook vroegtijdig de school verlaat, wordt een 

onderwijskundig rapport opgesteld t.b.v. de nieuwe school.

4.2.1 De rapportage

De vorderingen van de leerlingen van groep 1 en 2 worden vastgelegd op een observatiekaart. De 

vorderingen kunnen met de leerkracht besproken worden:

- tijdens de rapportavonden

- tijdens de spreekuren 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapportkaart mee. Hier staan 

woordbeoordelingen en cijfers op. Ook hierover kunt u tijdens kijkavonden en spreekuren met de 

leerkracht van uw kind spreken.

4.3 Zorg

4.3.1 Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht gegaan. Kernpunten uit deze nieuwe wet 

zijn dat:

-  Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;

-  Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor 

een passende plek);

-  Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan 

leerlingen vanuit onderwijs en zorg.

Passend Onderwijs betekent dat alle kinderen onderwijs ontvangen dat aansluit op hun onderwijs-

behoeften. Waar mogelijk worden de kinderen opgevangen in de basisschool en zo het onderwijs - 

zorgaanbod thuisnabij te realiseren.

Schoolondersteuningsprofiel

Ons school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe (zie ook www.zeeluwe.nl). Alle scholen 

binnen deze regio/dit samenwerkingsverband hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er 

tenminste op alle scholen geleverd wordt: de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle 

scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis - en school-

specifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel (sop). U kunt 

dit profiel opvragen bij onze school. 

De kinderen4



14 schoolgids 2018 - 2019

Aanmelden van een leerling

Bij de aanmelding moeten de ouders alle belangrijke informatie over hun kind kenbaar maken aan de 

school, ook de mogelijke extra ondersteuning die hun kind op school nodig heeft. Tevens moeten ouders 

aangeven of hun kind bij meerdere scholen is aangemeld en welke de eerste school van aanmelding is. 

De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te bekijken of het kind kan worden toegelaten. Deze 

termijn kan met 4 weken worden verlengd. Tijdige aanmelding (bij voorkeur 10 weken voor de start van 

het schooljaar) is dus erg belangrijk. 

Er wordt op de Morgenster bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening gehouden met de 

behoefte van het kind en de mogelijkheden van de school en de andere scholen in de regio. 

Er kunnen redenen zijn waarom wij een leerling niet kunnen plaatsen. Deze redenen zijn te vinden in het 

schoolondersteuningsprofiel van onze school.

Kunnen wij een kind niet toelaten, dan moet ons schoolbestuur het kind een passende onderwijsplek op 

een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht. Het 

zoeken naar een alternatieve, passende onderwijsplek, doen we uiteraard in overleg met ouders. Meer 

informatie kunt u vinden in ons aanmeld - en intakeprotocol.

Handelingsgericht werken

Een belangrijk aspect ten aanzien van de invoering van passend onderwijs is dat binnen onze school-

vereniging is afgesproken dat alle scholen handelingsgericht werken (HGW). De centrale vraag bij HGW 

is: ‘Wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school, de komende 

periode nodig ?’ Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar 

wat het aan problemen ervaart, maar naar wat uw kind aan mogelijkheden heeft en vervolgens aan 

ondersteuning nodig heeft om dat te ontwikkelen. Daarbij is de inbreng van u als ouder belangrijk. 

Ouders en de school zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder een kind zich zo 

optimaal mogelijk op allerlei gebieden kan ontwikkelen. Samen met ouders worden afspraken gemaakt 

over de ondersteuning door de school en de rol van de ouders daarbij. Dit alles in goed overleg, waarbij 

rekening wordt gehouden met elkaars expertise ten aanzien van opvoeding en onderwijs.

Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteunings-

behoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de regio gezocht naar een ander 

reguliere basisschool die wel mogelijkheden heeft voor de juiste ondersteuning van uw kind. In dit traject 

wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Ook de intern begeleider van de school en een 

intern of extern deskundige (bijvoorbeeld een orthopedagoog of jeugdarts) zal bij dit proces betrokken 

zijn. Mocht er geen andere reguliere basisschool zijn die een kind passend onderwijs kan bieden, dan kan 

een kind (tijdelijk) een passende plek vinden in het speciaal (basis) onderwijs zijn.

Speciaal (basis)onderwijs

Voor een plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs moet de school, samen met ouders, een 

toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de directeur - bestuurder van ons samenwerkingsverband 

(samenwerkingsverband Zeeluwe). Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe 

(zie ook www.zeeluwe.nl). 

4.3.2 Hoogbegaafdheid 

Op onze school en binnen onze schoolvereniging is er een specifiek onderwijsaanbod voor meer - en 

hoogbegaafde leerlingen. Het doel is om alle meer - en hoogbegaafde kinderen binnen de gemeente 

Nunspeet passend onderwijs en passende ondersteuning te bieden. Op één van de CNS - scholen 

(Immanuelschool) is specifieke expertise op het gebied van hoogbegaafdheid aanwezig. Deze expertise is 

ook beschikbaar voor de Morgenster. Op bovenschools niveau kunnen meer - en hoogbegaafde kinderen 

deelnemen aan een plusklas. De leerkracht van deze klas is speciaal opgeleid in het omgaan met 

hoogbegaafdheid. 

Doel van de plusklas is dat de leerlingen in de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken zich aan elkaar 

kunnen spiegelen, zich verder kunnen ontwikkelen, hun zelfvertrouwen kunnen verbeteren en de 

natuurlijke drang om te leren (weer) opbouwen. 

Ook het onderdeel studievaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen komt elke 

week aan bod. Iedere leerling werkt hierbij op zijn eigen niveau en zet zich ook in om met elkaar een 

ontdekkende, lerende omgeving te vormen. De kinderen werken bovendien met behulp van zelfopgestelde 
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leerdoelen en zijn veel ontdekkend bezig. Op deze manier ontwikkelen we vaardigheden die zij nodig 

hebben om op een zelfstandige en kritische manier met de leerstof om te gaan en zich optimaal te kunnen 

ontwikkelen op ieder gebied. Ook op gebieden waar zij nog wat meer moeite mee hebben. Zo kunnen we 

als school voor ieder kind een lerende en stimulerende omgeving vormen. De leerlingen uit de groepen 4 

t/m 7 bezoeken de plusklas op de Immanuëlschool en de leerlingen uit groep 8 bezoeken de plusklas in 

de Nuborgh College Veluvine.

4.3.3 Schoolspecifiek 

Binnen elke groep bevindt zich een divers gezelschap van kinderen. Divers als we het hebben over 

verschillen in bijvoorbeeld interesses, werkhouding, motivatie, leervermogen en - prestaties. Daarbij 

komt dat elk kind zich op zijn eigen manier ontwikkelt; bij de een gaat de ontwikkeling geleidelijk, bij de 

ander met sprongen. In het leer - en ontwikkelingsaanbod wordt ingegaan op de hiervoor beschreven 

verschillen in ontwikkeling. We maken bijvoorbeeld gebruik van leermethodes met veel differentiatie-

mogelijkheden, zodat kinderen met een speciale onderwijsbehoefte extra oefenstof of extra verdiepings-

stof op hun niveau kan worden aangeboden. Om zicht te krijgen op de (leer)ontwikkeling van kinderen 

maken wij gebruik van verschillende vormen van signalering en toetsing.

Gedurende de kleuterperiode worden kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden in de gaten 

gehouden. Indien een kind enige achterstand vertoont, wordt getracht deze achterstand te verhelpen 

door het aanbieden van extra zorg. Aan het eind van de kleuterperiode wordt gekeken welke kinderen 

aan het aanvankelijk onderwijs (groep 3) toe zijn. Kinderen die nog erg jong zijn, of kinderen die in het 

voorbereidend onderwijs zich nog niet voldoende ontwikkeld hebben, worden verder getoetst. Vervolgens 

wordt dan bekeken wat in het belang van het kind het beste is om te doen. In de groepen 1 en 2 worden 

de taal - en rekenvoorwaarden getoetst om in beeld te krijgen wat de kinderen kunnen. Er vindt tevens 

een motorische screening plaats. 

In de groepen 3 t/m 8 worden lees(technisch en begrijpend) -, spellings - en rekenvaardigheid regelmatig 

getoetst. Zo krijgen wij een goed beeld van welke leerlingen zich sneller of trager ontwikkelen om 

vervolgens daar waar nodig extra zorg aan te bieden. Het valt onder de verantwoordelijkheid van school 

welke leerlingen overgaan van de ene groep naar de andere groep.

In overeenstemming met de afspraken zoals die verwoord zijn in het ondersteuningsplan van Zeeluwe 

gaan we als volgt te werk wanneer blijkt dat we niet tegemoet kunnen komen aan de specifieke 

onderwijsbehoefte van een kind:
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1.  Na signalering en eventueel overleg in de teamvergadering, wordt door de groepsleerkracht (in 

overleg met de intern begeleider) bekeken op welke wijze in de klassensituatie extra zorg kan worden 

aangeboden. De zorg wordt omschreven in een groepshandelingsplan.

2.  Overleg tussen leerkracht(en) en intern begeleider vindt regelmatig in de vorm van onder andere 

leerling - en overgangsbesprekingen plaats. Ook bespreken wij met onder - en bovenbouwleerkrachten 

twee keer in het jaar de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

3.  Indien nodig - in ieder geval vanaf stap 2 - wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor een 

kind. In het ontwikkelingsperspectief wordt ingeschat welke ontwikkelingsmogelijkheden het kind 

heeft op langere termijn en welk eindniveau van het kind verwacht kan worden. Ook staat aangegeven 

hoe de school, het kind én de ouders daaraan kunnen werken. Het ontwikkelingsperspectief geeft aan 

welk onderwijs en welke extra ondersteuning een kind nodig heeft om het te verwachten eindniveau 

te halen. De school kijkt naar de thuissituatie, doet eventueel aanvullend onderzoek en gebruikt 

medische gegevens als dat nodig is. Ouders hebben recht op inzage in het ontwikkelingsperspectief 

en zetten hun handtekening voor akkoord. 

4.  Alle zorg wordt geëvalueerd en wanneer nodig aangepast.

4.3.4 Dyslexie 

Wanneer uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat uw kind ondanks intensieve begeleiding, een grote 

achterstand heeft bij het lezen en/of spellen (Cito - score E bij lezen, spelling en begrijpend lezen) kan er 

sprake zijn van dyslexie. 

Uit het dossier van de school moet blijken dat het een hardnekkige achterstand is, die ook na een 

intensieve begeleiding door de school blijft bestaan. Ook mag er geen sprake zijn van andere 

belemmeringen, zoals gedrags - of leerstoornissen of een psychische stoornis. 

Naar aanleiding van eventuele aanvullende lees - en spellingtesten van de intern begeleider, wordt samen 

met de leerlingbegeleider van Expertisecentrum Adapt bepaald of er een nader onderzoek naar dyslexie 

plaats zal vinden. Als er een onderzoek plaats vindt kan er een dyslexieverklaring voor uw kind worden 

afgegeven. 

Mocht uw kind de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie krijgen, dan kan uw kind in aanmerking 

komen voor vergoede dyslexiebehandeling. Met ingang van 1 januari 2015 wordt vergoede dyslexiezorg 

bekostigd door de gemeenten. Centraal Nederland is één van de organisaties die met de gemeente 

Nunspeet een overeenkomst heeft gesloten.

Voor het slagen van de behandeling is de betrokkenheid en inbreng van zowel school als die van de 

ouder(s) wel van groot belang en zal van het kind en hun ouder(s) een behoorlijke inspanning vergen. 

School ontvangt geen vergoeding om bij te dragen in de behandeling. Daarom zullen de begeleidings-

activiteiten op het behandelcentrum en thuis plaatsvinden. 

Als uw kind een lichte vorm van dyslexie blijkt te hebben, zal de school (eventueel in overleg met de 

schoolbegeleider en het kind) een plan van aanpak opstellen, voor een behandeling van het kind op 

school zelf. Dit plan zal dan met de ouders besproken worden.

4.4 Externe leerlingbegeleiding 

In Zwolle functioneert Expertisecentrum Adapt. Onze school maakt m.n. gebruik van Adapt voor 

incidentele begeleiding bij het veranderen van bepaalde vakgebieden, begeleiding en advies voor 

individuele hulp en begeleiding van kinderen met leer - en/of gedragsproblemen. 

Een van de belangrijke taken van Adapt is de leerlingbegeleiding. Een aantal keer per jaar vindt er overleg 

plaats met een leerlingbegeleider van Adapt. In dit overleg worden kinderen besproken waarbij een 

zorgwekkende situatie is ontstaan op leer - en/of gedragsgebied. In overleg kan dan besloten worden om 

het kind te laten onderzoeken door dezelfde begeleider. Met toestemming van de ouders zal er vervolgens 

gestart worden met de aanvraag van onderzoek. Aan de ouders wordt gevraagd om een vragenlijst in te 

vullen en binnen korte termijn zal vervolgens het onderzoek op school plaatsvinden. 

Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek, wat wordt besproken met ouders, leerkracht en IB-er, 

wordt vervolgens bepaald welke ondersteuning een kind nodig heeft.

4.5 Jeugdarts en schoollogopedist 

Tijdens de schoolperiode krijgt uw zoon/dochter een aantal keren te maken met medewerkers van de afdeling 

jeugdgezondheidszorg (JGZ) en logopedie van de GGD Noord - en Oost - Gelderland. De onder zoeken die 
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worden uitgevoerd zijn een vervolg op de onderzoeken die uw kind op het consultatiebureau heeft gehad. 

Tijdens de onderzoeken wordt gekeken naar verschillende zaken die te maken hebben met de groei en 

ontwikkeling van kinderen. De logopedist kijkt speciaal naar taalontwikkeling, uitspraak, stem, vloeiend-

heid van spraak en mondgewoonten. Wanneer er iets niet goed gaat in de ontwikkeling van uw kind dan 

kan vroegtijdig actie ondernomen worden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw kind slechter gaat zien, of 

dat uw kind groeiproblemen krijgt, of uw kind heeft bijvoorbeeld moeite met verstaanbaar praten. Ook 

kan het zo zijn dat u zelf met vragen over de opvoeding en/of gezondheid van uw kind zit. Deze en andere 

onderwerpen kunnen tijdens het onderzoek van de arts, assistente, jeugdverpleegkundige of logopedist 

aan bod komen. Alle onderzoeken vinden plaats op basis van vrijwilligheid. U wordt vooraf geïnformeerd 

wanneer een onderzoek plaatsvindt. De volgende onderzoeken vinden bij ons op school plaats:

- 5 - jarigen (duur 15 min) 

  Op verzoek van leerkracht of ouders kan er een logopedische screening van o.a. taal, uitspraak, stem, 

gehoor, vloeiendheid van spraak en mondgewoonten plaatsvinden(uitgevoerd door logopedist). 

- 5 - jarigen (duur 25 min) 

  Preventief gezondheidsonderzoek met vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen; de 

ouders zijn bij dit onderzoek aanwezig (uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige, zonodig of indien 

wenselijk uitgevoerd door de jeugdarts). De verpleegkundige kijkt naar gezondheid en ontwikkeling, 

meet lengte en gewicht en doet een gehoor - en oogtest.

- Groep 7

  De kinderen in groep 7 krijgen van de assistente JGZ een interactieve groepsles over een gezonde leefstijl. 

De onderzoeken vinden op school plaats, tijdens de schooluren. U krijgt tijdig bericht wanneer uw kind 

aan de beurt is voor onderzoek.

Vaccinaties

Iedere negenjarige krijgt een uitnodiging voor: de BMR - vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond en 

de DTP - vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Ieder twaalfjarig meisje krijgt een uitnodiging voor: de 

HPV - vaccinatie tegen baarmoederhalskanker 

4.5.1 Extra onderzoek of gesprek 

Soms is het wenselijk dat een kind tussentijds een extra onderzoek krijgt. Dit onderzoek kan worden 

uitgevoerd door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of logopedist (afhankelijk van het onderwerp). In 

overleg met u als ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen de arts van het consultatiebureau voor kleuters, de 

groepsleerkracht van de school en de schoollogopedist(e) om een extra onderzoek en/of controle vragen. 

Ouders/verzorgers kunnen dit uiteraard ook zelf doen. Het is belangrijk vroegtijdig met vragen of 

moeilijkheden te komen, dan kan er vaak gemakkelijker iets aan gedaan worden. 

4.5.2 Vragen over gezondheid 

Ouders en leerkrachten hebben soms tussentijds vragen over de gezondheid van kinderen. Dit kunnen 

allerlei soorten vragen zijn. Wij verzoeken u bij vragen contact op te nemen met de afdeling 

jeugdgezondheidszorg van de GGD. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur op 

telefoonnummer: 088 - 443 31 00. E - mail: jgz@ggdnog.nl 

4.5.3 Zieke leerlingen 

Wanneer een leerling ziek is, moet dit direct bij de school gemeld worden. Indien de leerling langere tijd 

niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, 

rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de 

deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen 

in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere 

leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. 

Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. 

Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met 

de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij 

hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leer-

achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. 

Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke kinderen, kunt u informatie vinden op de website 

van Ziezon, www.ziezon.nl, het landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.
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4.6 Schoolmaatschappelijk werk 

Soms hebben leerlingen problemen, waardoor het op school niet zo goed met ze gaat. Ze zijn 

bijvoorbeeld erg druk in de klas, of hebben vaak ruzie. Ze zijn heel stil en teruggetrokken, of hebben 

geen vriendje of vriendinnetje. Ze gaan gebukt onder de problemen van hun ouders, of hebben last van 

angsten, verdriet of verwarring. Een leerkracht die een probleem bij een kind constateert, bespreekt dit 

met de ouders en met de intern begeleider van de school. Soms komt de leerkracht samen met de 

intern begeleider tot de conclusie dat er sociaal emotionele problemen spelen. Dan is er vaak hulp 

nodig die de school zelf niet kan bieden. Is er externe hulp nodig maar het is nog niet duidelijk welke 

hulp of waar die te vinden is, dan vraagt de school de schoolmaatschappelijk werker om hulp. Het 

schoolmaatschappelijk werk adviseert scholen over externe hulp en biedt zelf kortdurende hulp in de 

vorm van gesprekken met leerkracht en/of ouders/kind. De schoolmaatschappelijk werker van onze 

school is Ilse Hartman. Zij is te bereiken via de intern begeleider op school of via 06 - 13 96 84 07. E - 

mail: i.hartman@cjgnunspeet.nl

4.7 Leerling Overleg Breed 

Twee keer per jaar vindt een zgn. LOB (Leerlingen Overleg Breed) plaats. Dat is een overleg tussen de 

intern begeleider, de externe leerlingbegeleider van Adapt, de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de 

schoolmaatschappelijk werker. Uiteraard wordt u als ouder ook bij dit overleg betrokken.

4.8 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 

Ook al gaat de opvoeding van kinderen vaak ‘vanzelf’, voor ouders kan het fijn zijn om een steuntje in de 

rug te krijgen bij het opvoeden van hun opgroeiende kinderen. Met uw vraag over de opvoeding van uw 

kind kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Misschien werkt het al goed als u uw verhaal 

rustig aan iemand kunt vertellen. Is er meer nodig dan zoekt het CJG samen met u de juiste weg. Ook de 

intern begeleider van school kan een beroep doen op diverse professionals die actief zijn in het Centrum 

voor Jeugd en Gezin in Nunspeet.

Welke professionals werken o.m. in het CJG?       

1.  Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) o.a. medewerkers van het consultatiebureau ondersteunen ouders 

met jonge kinderen tot 4 jaar. Belangrijke informatie t.a.v. de ontwikkeling van het kind wordt met 

toestemming van ouders uitgewisseld tussen Icare en de school waar het kind naar toe zal gaan. 

2.  GGD Noord - en Oost - Gelderland Jeugdgezondheidszorg: De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de 

gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar en helpt bij vragen. Tot 4 jaar kunnen ouders 

terecht bij het consultatiebureau van Icare. Het digitale dossier van ieder kind gaat mee naar de GGD. 

De JGZ werkt in teams die bestaan uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente jeugd-

gezondheidszorg en een logopedist. Deze medewerkers hebben op verschillende momenten en op 

verschillende manieren contact met u of de kinderen. Bijvoorbeeld tijdens een individueel 

gezondheidsonderzoek of tijdens een inloopspreekuur.

3.  Basisteam CJG (vanuit stichting Jeugd Noord Veluwe): voor alle vragen rondom opgroeien en 

opvoeden. Vanuit het basisteam is er een contactpersoon voor de scholen in Nunspeet: Ilse Hartman 

(schoolmaatschappelijk werker) 06 - 13 96 84 07. E - mail: i.hartman@cjgnunspeet.nl 

Ouders, IB-ers en leerkrachten kunnen ook contact opnemen met andere medewerkers van het CJG. De 

contactgegevens staan op www.cjgnunspeet.nl

4.9 Leerplichtambtenaar / Leerlingzaken

Leerplicht

De leerplicht geldt voor alle in Nederland woonachtige kinderen tussen 5 en 16 jaar oud. Vanaf 4 jaar 

mogen kinderen naar school, vanaf 5 jaar is het voor hen verplicht om onderwijs te volgen. U, als ouder, 

bent verantwoordelijk voor het inschrijven op een school die voor uw kind geschikt is. Gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van de leerplichtwet. In de gemeente Nunspeet voert Leerlingenzaken 

Noord - Veluwe deze taak uit.
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Kwalificatieplicht

De leerplicht gaat over in de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de 

dag waarop een leerling een zogenaamde startkwalificatie heeft gehaald of de leerling 18 jaar is geworden. 

Een startkwalificatie is een havo -, vwo - of mbo niveau 2, 3, of 4 - diploma. Een vmbo - diploma is geen 

startkwalificatie. Dit is volgens de wet op de De Regionale Meld - en Coördinatiefunctie (RMC) verplicht.

Verlof en vrijstelling

Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen leerlingen extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel 

verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Leerlingen hoeven dan voor een dag of voor 

een beperkt aantal dagen niet naar school. Ouders/verzorgers hebben de verantwoordelijkheid om 

terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Op de website van Leerlingenzaken Noord - Veluwe 

vindt u formulieren om verlof aan te vragen.

Meer informatie 

Meer informatie over de leerplicht en het Regionale Meldpunt - en Coördinatiepunt kunt u opvragen bij 

Leerlingzaken Noord - Veluwe.

Bezoekadres:  Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk

Postadres:   Postbus 271, 3840 AG Harderwijk

Telefoon    (0341) 47 44 80

E - mail    leerlingzaken@regionoordveluwe.nl

4.10 Verwijsindex 

Als school werken wij, net als de andere scholen in Nederland, met de verwijsindex. Alle scholen zijn 

daartoe verplicht gesteld door de overheid. In onze regio heet dat ‘Verino’. Verino is een afkorting van: 

Verwijsindex Noord Veluwe. 

Wat is de verwijsindex? 

De verwijsindex is een digitaal systeem waar alle scholen, verschillende hulpverleners en organisaties 

rondom kinderen en jongeren (tot 23 jaar) namen van kinderen/ jongeren in kunnen zetten (registreren) 

waar ze zich zorgen over maken. In de verwijsindex wordt alleen de naam, adres, geslacht en geboortedatum 

van een kind/jongere (dus geen ‘verhalen over een kind’) genoteerd. Om te voorkomen dat er door 

scholen en hulpverleners ‘langs elkaar heen’ wordt gewerkt, koppelt de verwijsindex de verschillende 

soorten informatie aan elkaar en brengt de verschillende hulpverleners/de school met elkaar in contact 

over hetzelfde kind/de jongere. 

Voor alle duidelijkheid: Alleen degene die de naam van een kind/jongere registreert kan die gegevens in 

de verwijsindex lezen. Niemand anders kan daar dus zomaar op kijken! 

Als de school zorgen heeft over een kind/jongere, worden die eerst met de ouders besproken. Blijven er 

dan zorgen bestaan, dan kan de school het kind/de jongere registreren in de verwijsindex. De school mag 

dat doen zonder toestemming van de ouders. Wel zal de school deze stap bespreken met de ouders. Dit 

alles, zodat de benodigde hulp goed kan worden afgestemd op het kind/de jongere.



20 schoolgids 2018 - 2019

5.1 Groepsindeling en gegevens personeel

De groepsindeling op  

De Morgenster ziet er  

als volgt uit: 

5.2 Schoolleiding

Het Managementteam van 

De Morgenster bestaat uit 

drie personen:

-  Dhr. A. van de Poppe

-  Mw. B. Timmerman

-  Mw. M. van Rumpt

 
 
5.3 Duurzaamheidsverlof

Bij duurzaamheidsverlof (o.a. het vroegere Bapo) kan een collega één of meer dagdelen per week vrijgesteld 

zijn van lesgevende taken. Er kan op dat moment dus een andere leerkracht voor de groep staan.

5.4 Specifieke taken

5.4.1 Informatie en communicatie technicus (ICT-er)

De ICT-er ziet toe op het gebruik van de computers in het onderwijs. Hij schaft in overleg apparatuur aan, 

zorgt ervoor dat de software geïnstalleerd wordt, onderhoudt de machines en stimuleert de andere 

leerkrachten om gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn op dit gebied. Verder is hij een 

vraagbaak en probeert eventuele problemen op te lossen. ICT-er is de heer L. Kaljouw.

5.4.2 Intern Begeleider (IB-er)

De IB-er houdt o.a. toezicht op de zorg voor leerlingen. Haar taak is erop gericht om, samen met de 

betrokken leerkracht, leerlingen met een speciale vraagstelling binnen de eigen school te helpen. Zij 

stimuleert en begeleidt de leerkrachten om extra zorg aan deze kinderen te bieden; stelt in overleg met 

de leerkracht handelingsplannen en/of ontwikkelperspectieven op; heeft regelmatig overleg met 

leerkrachten tijdens o.a. leerling - besprekingen; doet waar nodig pedagogisch/didactisch onderzoek en is 

betrokken bij eventuele verwijzing van kinderen naar het speciaal onderwijs.

5.4.3 Ziekte van de leerkracht

Wanneer een leerkracht ziek wordt, zal er vervanging worden gezocht. Doorgaans zijn we in staat een 

invaller/invalster aan te trekken, maar soms kan het voorkomen dat we geen invallers kunnen krijgen. 

Kunnen we geen invaller/invalster krijgen, dan proberen we intern een oplossing te zoeken, maar het kan 

ook voorkomen dat een groep ‘s morgens of ’s middags vrij is. Dit laatste proberen we natuurlijk zo vroeg 

mogelijk met u te communiceren.

De leerkrachten5

Locatie Lijsterbesweg: 

Groep 1 - 2a: 

juf Hennie ma. di. wo. do.

juf Janet vr.

Groep 1 - 2b:

juf Jeannette ma. di. wo. (om de 

week)

juf Janet wo. om de week

juf Anita do. vr.

Groep 3: 

juf Maaike ma. di. wo.

juf Willeke do. vr.

Groep 4: 

juf Ali ma. di.

juf Bea wo. do. vr.

Locatie Frans Huismanstraat:

Groep 5:

juf Carolien ma. di. wo. (om de 

week)

juf Anja wo. (om de week) do. vr.

Groep 6: 

juf Jessica ma. - di.

meester Erwin wo. do. vr.

Groep 7:

juf Tiny

Groep 8:

meester Leo
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6.1 Medezeggenschap

In het kader van de Wet op Medezeggenschapsraden kent CNS Nunspeet medezeggenschap toe aan het 

personeel dat in dienst is en aan ouders van de leerlingen die op school zitten. Bij de Vereniging CNS 

Nunspeet is de medezeggenschap geregeld bij:

- De Medezeggenschapsraad (MR)

-  De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Zowel de GMR als de MR bestaat uit een 

personeelsdeel en een ouderdeel. In de reglementen staan de bevoegdheden (instemming - en 

adviesbevoegdheden) beschreven. In maart 2006 is het GMR - en MR - reglement opnieuw vastgesteld. 

6.1.1 Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit leden afkomstig uit het personeel en de ouders. De ouderleden van de MR worden 

gekozen door de ouders van de leerlingen die op school zitten. De leerkrachten kiezen uit hun midden de 

vertegenwoordigers. Binnen CNS Nunspeet is er in het algemeen voor gekozen om advies - en instemmings-

recht over schoolspecifieke zaken aan de MR te geven. Hieronder volgt de samenstelling van de MR.

Namens het personeel:

mw. J.H. Kroese*(secretaris), mw. A. van Keulen, mw. C. den Hertog

Namens de ouders: 

mw. H. Timmer, dhr. A. v.d. Steeg 

* ook GMR - lid

6.1.2 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Van alle bij CNS Nunspeet aangesloten scholen vindt een afvaardiging plaats naar de GMR. Iedere school 

vaardigt een personeelslid en een ouder af. De medezeggenschap van de GMR heeft betrekking op zaken 

die alle scholen of het personeel aangaan. Als u vragen heeft over MR en/of GMR of u wilt inzage in de 

reglementen van de MR en GMR, dan kunt u daarvoor bij de directie of de MR - leden terecht.

6.2 Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders die zich bij veel activiteiten in en buiten de school onmisbaar maken. Zij 

helpen bij het opzetten en uitwerken van activiteiten, zoals schoolreisjes, schoolfeest, Koninginnedag, kerst-

viering, paasviering e.d. Zes keer per jaar wordt er vergaderd. Hieronder volgt de samenstelling van de OR:

Voorzitter:   Bianca van de Velde - Bokma

Secretaris:   Therese Pluim

Penningmeester:  Jessica Satink - Verbeek

6.3 Ouderparticipatie

Ieder jaar hebben we weer ouders nodig voor:

- voorlezen en spelletjes in groep 2;

- speel - /leerspelletjes in groep 3;

- extra maandelijkse schoonmaakbeurten;

- eindejaarsschoonmaak bij de kleutergroepen.

Aan het begin, maar ook later in het cursusjaar, krijgen de kinderen een nieuwsbrief mee. Via een 

antwoordstrook kunt u zich dan aanmelden, maar tussentijds aanmelden kan natuurlijk ook.

6.3.1 Luizenbrigade

Wij hebben een luizenbrigade die de kinderen op neten (eitjes van luizen) controleert. De luizenbrigade 

is opgezet met hulp van de GGD en het Luizenprotocol is goedgekeurd door de MR. Dit protocol ligt ter 

Voor de overige leden zie 

‘Adressen’ in de bijlage.

De ouders6
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inzage op school. Er wordt na elke vakantie gecontroleerd. Elke controle wordt van tevoren aangekondigd. 

Mochten er luizen / neten worden geconstateerd dan wordt u gebeld. In de school vindt dan na ongeveer 

twee weken een hercontrole plaats.

Wij willen graag wat aan het luizenprobleem doen, het is ook belangrijk dat u thuis de kinderen controleert 

en eventueel behandelt. Op school ligt het een en ander ter inzage. Met elkaar staan we sterk tegen de luis.

6.4 Communicatie met de ouders

Hier volgt een kort overzicht van de communicatie tussen ouders & school: 

-  Hier volgt een kort overzicht van de communicatie tussen ouders & school : 

-  De communicatie tussen ouders - school vindt in principe plaats op school. 

-  We organiseren eens per 2 maanden een spreekuur of rapportavond. 

-  In het begin van het schooljaar (voor de herfstvakantie) starten we met kennismakingsavonden. Met 

alle ouders wordt een kort kennismakingsgesprek gevoerd. 

-  We organiseren een informatieavond (voor de herfstvakantie), waarin we - naast de informatie per 

groep - ook de plannen die we als team hebben zullen ontvouwen. 

-  We organiseren open lesmomenten. 

-  We willen graag laagdrempelig zijn. M.a.w. kom gerust even langs om een gesprek te voeren, navraag 

te doen en/of een afspraak te maken. 

6.4.1 Spreekuur/rapportavond

Twee keer per jaar organiseren we een rapportavond. U kunt dan het werk van uw kind(eren) bekijken en 

met de leerkracht van uw kind spreken. Op deze avond is ook het rapport of de observatiekaart aanwezig. 

Diverse keren per jaar houden we een spreekuur. De kinderen krijgen daarvoor een uitnodiging mee. Als 

u van het spreekuur gebruik wilt maken, geeft u het antwoordstrookje van de uitnodiging weer mee naar 

school en wij vullen dan de tijd in waarop wij u verwachten. Het spreekuur is ingesteld voor die zaken die 

u onder vier ogen met de leerkracht van uw kind wilt bespreken. We stellen het op prijs als u hiervan 

gebruik maakt. Samen hebben we immers het meeste zicht op wat uw kind nodig heeft. 

6.4.2 Kennismakingsavond

In het begin van het cursusjaar organiseren we een kennismakingsavond. Tijdens deze kennismaking 

willen we alle ouders even spreken en de wederzijdse verwachtingen uitwisselen. 

6.4.3 Ouderavond 

Doorgaans wordt er eenmaal per jaar een ouderavond gehouden. Op zo’n avond worden, in overleg met 

de OR/MR activiteiten gedaan die voor ouders van belang zijn.

6.4.4 Periodieke informatie

Aan het begin van ieder schooljaar presenteren we u de schoolgids en een jaarkalender met alle nodige 

gegevens betreffende de school. (digitaal) Op de vernieuwde website (www.morgenster.net) vindt u 

informatie over de ‘lopende’ zaken, nieuws, actuele data m.b.t. activiteiten, belangrijke documenten en 

het nieuws van de groepen (met foto’s). 

6.4.5 Informatie gescheiden ouders

Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden, biedt de wet een duidelijke richtlijn wat betreft 

informatieverstrekking aan ouders. De school is verplicht beide ouders op gelijke wijze te informeren. De 

positie van beide ouders is dus gelijk. Onze werkwijze is als volgt: de school verstrekt informatie van o.a. 

rapporten en nieuwsbrieven aan de ouder waar het kind woont. Deze ouder dient de informatie door te 

geven aan de andere ouder. Desgevraagd, in uitzonderlijke situaties, geven wij de informatie direct aan de 

ouder, waar het kind niet woonachtig is. Als het verstrekken van informatie aan een van beide ouders niet 

is toegestaan (bv. via een gerechtelijke uitspraak), moet het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie 

worden overlegd.

6.4.6 Klachtenregeling en procedure

Klachten

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde schoolzaken. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over 

begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van 

de schoolorganisatie. Wij gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. 
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U kunt bij ontevredenheid de leerkracht(en) en de schoolleiding aanspreken. Als u er met de leerkracht 

en de schoolleiding niet uitkomt, of als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt 

u deze voorleggen aan het bevoegd gezag. Indien u na deze stappen nog van mening bent dat er ook op 

een ander niveau over de klacht moet worden gesproken, bijvoorbeeld omdat u ontevreden bent over de 

afhandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze school. Deze 

contactpersoon heeft geen bevoegdheid de melding te onderzoeken, maar zorgt voor de eerste opvang 

van de melder en kan (indien gewenst) deze begeleiden bij het indienen van een klacht bij de Landelijke 

Klachtencommissie. 

U kunt echter ook rechtstreeks de klachtencommissie benaderen. Het bestuur van onze vereniging heeft 

zich voor de uitvoering van de klachtenregeling aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Primair 

en Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, ingesteld door de Besturenraad, de 

organisatie van het Christelijk Onderwijs. Het adres is: Landelijke Klachtencommissie, Postbus 907, 2270 

AX Voorburg. Deze commissie is op donderdag van 09.00 - 11.00 uur en op vrijdag van 09.00 - 13.00 uur 

telefonisch bereikbaar op nummer: 070 - 348 11 48.

Klachten ongewenste omgangsvormen

Het kan gebeuren dat we ons niet veilig voelen in bepaalde situaties. Het kan gebeuren dat u of uw kind 

zich lichamelijk of geestelijk bedreigd voelt. (pesten, discriminatie, agressie of geweld.) Wanneer er op 

school sprake is van machtsmisbruik heeft onze school een klachtenregeling. Hierin staat hoe een klacht 

over machtsmisbruik wordt behandeld. De klachtenregeling beschrijft ook de taken en bevoegdheden 

van de contactpersonen en de vertrouwenspersonen van onze schoolvereniging.

Contactpersoon en vertrouwenspersoon

Op de Morgenster zijn twee contactpersonen: mevrouw T. Ras en mevrouw J. Kroese. Bij hen kunt u altijd 

terecht om een klacht of een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. De contactpersoon 

weet ook of uw klacht misschien op een andere plek thuis hoort en verwijst u dan naar de goede persoon. 

De gesprekken met de contactpersoon zijn vertrouwelijk. De contactpersoon is er om u bij te staan, zij 

begeleidt u als klager en onderneemt in overleg met u actie.

Voor De Morgenster is er ook een vertrouwenspersoon aangetrokken om op te treden in gevallen wanneer 

dat wenselijk is. U kunt de vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De 

vertrouwenspersoon is mw. N. Hendriks. Telefonisch is zij bereikbaar op nr: 06 - 51 97 51 54. Haar werkadres 

is: Grasdorpstraat 2, 8012 EN Zwolle (VIAA). De contactpersoon zal in overleg met u bekijken of het 

inschakelen van de vertrouwenspersoon wenselijk is. De contactpersoon kan bij klacht behandeling 

samenwerken met de vertrouwenspersoon. De contact persoon kan de vertrouwenspersoon ook om 

advies vragen en een geval anoniem voorleggen. De vertrouwenspersoon kan naast het geven van 

informatie en advies ook optreden als bemiddelaar. Ten slotte: U kunt ook zelf rechtstreeks contact 

opnemen met de vertrouwenspersoon bij (vermeend) machtsmisbruik.

Meldplicht seksueel geweld

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwens - personen zullen een klacht van ouders/leerlingen 

zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk 

sprake is van een zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de politie/officier van 

justitie. 

Pesten op school 

Het is niet erg wanneer een kind af en toe geplaagd wordt. Het is een onderdeel van het volwassen worden 

en het is goed dat een kind leert om weerbaar te worden. Erger wordt het, als een kind bewust en frequent 

gepest wordt. Kinderen krijgen dan niet meer de kans om zichzelf te zijn, waardoor schoolgang een 

verschrikking kan worden. Wanneer de leerkracht merkt dat een kind zich in zo’n situatie bevindt, 

probeert hij of zij er alles aan te doen om het pesten te stoppen. Echter niet altijd worden signalen in die 

richting opgevangen. De ouders worden dan ook dringend verzocht zo snel mogelijk dit soort zaken te 

melden. Wacht niet te lang! Op school wordt bij pesten het pestprotocol gehanteerd. Dit ligt voor een 

ieder ter inzage op school.

Schorsing, verwijdering 

Indien het gedrag van een kind zodanig is dat daardoor goed onderwijs belemmerd wordt of dat er onveilige, 

bedreigende situaties ontstaan, kan in overleg met de algemeen directeur een leerling voor een aantal dagen 



24 schoolgids 2018 - 2019

geschorst worden. Dit kan vooral gebeuren als er sprake is van een dusdanige acute verstoring van de orde 

of rust op school dat het beter is dat de leerling voor een bepaalde periode niet op school komt. In 

uitzonderlijke gevallen kan een kind van school verwijderd worden. Dit gebeurt pas nadat de ouders en 

andere betrokkenen hierover gehoord zijn. De directeur en de intern begeleider zullen dan - i.o.m. de 

leerplichtambtenaar - hun uiterste best doen om voor deze leerling een andere school te vinden.

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van pesten, ongewenste intimiteiten, psychisch of fysiek geweld, 

kunt u ook dagelijks terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs tussen 08.00 - 17.00 uur via het 

centrale telefoonnummer: 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).

Heeft u nog vragen?

De complete klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt bij de 

directie ter inzage. Meer informatie over de werkwijze van de klachtencommissie en/of de klachtenregeling 

van de school kunt u verkrijgen bij de contactpersonen van de school. Zij geven graag antwoord op uw 

vragen. U kunt een afspraak met één van hen maken.

Klachtroutes

Bovenstaande informatie wordt hieronder nog vermeld in een schema:

De meeste klachten verlopen langs 

de informele weg.

Informele klacht

1. Gesprek met leerkracht. Oplossing? nee 

2. Gesprek met directeur. Oplossing? nee

3. Gesprek met bevoegd gezag (overkoepelende directie). 

Oplossing? nee (dan kan een formele klacht ingediend worden)

Klachten kunnen (in speciale 

gevallen) uiteraard ook direct

het formele traject aflopen.

Formele klacht 

1. De contactpersoon brengt actief het contact tot stand tussen de vertrouwenspersoon en de kla(a)g(st)er.

2. De Vertrouwenspersoon onderzoekt of er op schoolniveau naar een oplossing is gezocht. 

De vertrouwenspersoon kan de klager de overweging geven om: 

- geen klacht in te dienen.

- klacht in te dienen bij de klachtencommissie

- aangifte te doen bij politie / justitie

3. De klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie.

Alleen schriftelijk ingebrachte klachten worden behandeld.

4. De klachtencommissie deelt aan bevoegd gezag, klager en aangeklaagde mee dat de klacht wordt 

onderzocht. Ook de directeur van de betrokken school ontvangt bericht.

De klachtencommissie houdt een hoorzitting binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. 

Zij kan externe deskundigen inroepen.

De Klachtencommissie heeft 4 weken de tijd voor het opstellen van een advies. 

(met een verleng ingsmogelijkheid van 4 weken)

Het bevoegd gezag heeft 4 weken de tijd voor het opmaken van een eindoordeel. 

(met een verlengingsmogelijkheid van 4 weken)

Uitspraak en afronding
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6.5 Diversen

6.5.1 Ziekmeldingen 

Als uw kind niet op school kan komen vragen wij u dit voor 8.30 uur te melden op school. Als uw kind de 

gym - of zwemles niet kan bijwonen of medicijnen gebruikt horen wij dat graag van u.

6.5.2 Buitengewoon verlof

Aanvragen voor buitengewoon verlof dienen schriftelijk gericht te worden aan de directie. Speciale 

formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar op school. Op deze formulieren staat de wettelijke verlofregeling 

vermeld, zodat u kunt zien of u recht heeft op verlof. In het algemeen moet er sprake zijn van buitengewone 

omstandigheden, zoals

-   sterfgevallen;

-   ernstige ziekte van ouders;

-   huwelijk;

-   huwelijksjubileum.

Buitengewoon verlof geldt nadrukkelijk niet voor de planning van (tussentijdse) vakanties, omdat daar-

door de voortgang van het leerproces onnodig wordt onderbroken. In speciale gevallen kan in overleg 

met de leerplichtambtenaar extra buitengewoon verlof gegeven worden. Is dit verlof meer dan tien dagen 

dan wordt met de ouders en de leerkracht een huiswerkregeling getroffen.

6.5.3 Tussenschoolse opvang

De verantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de school (directie). De uitvoering wordt verzorgd 

door de overblijfcoördinatoren. De kinderen kunnen van 12.00 uur tot 13.00 uur overblijven. Ze moeten 

zelf eten en drinken meenemen. De overblijfcoördinator zorgt voor een goede registratie. De maaltijd 

wordt begonnen en geëindigd met gebed. De kinderen maken alleen gebruik van de aangewezen ruimtes.

De kosten

Een strippenkaart met 10 strippen kost € 15,00 en een strippenkaart met 20 strippen kost € 30,-. Een enkel 

kaartje kost € 2,-. De strippenkaarten zijn te koop bij de overblijfmoeder. Geld voor een enkel kaartje altijd 

meegeven naar school. 

Voor aanmelden of nadere informatie kunt u contact opnemen met onze overblijfcoördinatoren:

- mw. M. Lachenal, telefoon 0341 - 26 25 28, locatie Frans Huismansstraat; 

- mw. T. Pluim, telefoon 06 - 38 56 57 78, locatie Lijsterbesweg.
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6.5.4 Voor - en naschoolse opvang

Met ingang van 1 augustus 2007 zijn alle scholen verplicht om voor de voor - en naschoolse opvang zorg 

te dragen. De CNS - scholen hebben daarom een contract afgesloten met SKN (Stichting Kinderopvang 

Nunspeet). Als u gebruik wilt maken van de voor - en/of naschoolse opvang kunt u op school alle 

benodigde informatie verkrijgen. Er liggen een informatieboekje en aanmeldingsformulieren voor u klaar. 

Na invulling van die formulieren kunt u die rechtstreeks inleveren bij SKN. Zij regelen dan verder alle 

zaken, zoals vervoer enz., met u.

6.5.5 Studenten

Onze school stelt stageplaatsen ter beschikking aan de VIAA in Zwolle. Er is een samenwerkingscontract 

afgesloten om de studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Uw kind zal dus zo nu en dan ook les krijgen 

van een stagiair. Daarnaast vragen diverse ROC’s steeds vaker om een stageplaats. Het gaat hierbij dan om 

studenten die later willen aan werken als groepsleider, klassenassistent of activiteitenbegeleider in een 

instelling. Het aantal studenten dat wij toelaten is afhankelijk van de mogelijkheden die we hebben. We 

bekijken dat jaarlijks.

6.5.6 Zendingsgeld

Elke maandagochtend mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Het is een stukje praktische 

uitwerking van datgene waar we de kinderen op De Morgenster op willen wijzen: zorg voor de naaste 

veraf en dichtbij. Het geld van de groepen wordt aan diverse doelen besteed. Via onze nieuwsbrief wordt 

u van de besteding van ons zendingsgeld op de hoogte gebracht. 

6.5.7 Kleding, enz. merken

Het gebeurt regelmatig dat er op school spullen van kinderen blijven liggen. Dit kan variëren van 

kledingstukken tot bekers. Het blijkt soms moeilijk om de eigenaar te achterhalen. Wij raden u dan ook 

aan om vooral in de onderbouw kleding, bekers etc. te merken.  
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7.1 Verbetering van het onderwijs

Het onderwijs is een dynamisch gebeuren. Daar moeten we als school op reageren. Daarnaast zijn we 

kritisch op ons eigen functioneren. Deze regelmatige zelfreflectie levert verbeterpunten op. Die worden 

opgenomen in het schoolplan.

7.2 Passend Onderwijs 

Met ingang van 01 - 08 - 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht (zie ook (www.passendonderwijs.nl). 

Ons school participeert in het samenwerkingsverband de Onderwijszorgkoepel Noord - Veluwe (zie ook 

www.onderwijszorgkoepel.nl).

Passend Onderwijs betekent dat alle kinderen onderwijs ontvangen dat aansluit op hun onderwijs-

behoeften. Waar mogelijk worden de kinderen opgevangen in de basisschool. Wij doen er alles aan 

om het onderwijs - zorgaanbod thuisnabij te realiseren. Daartoe heeft onze school een school-

ondersteuningsprofiel opgesteld. In dat document staat vermeld welke voorzieningen zijn getroffen voor 

leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Handelingsgericht werken (HWG) is hierbij een aanpak om 

de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. De centrale vraag bij HGW is: ‘Wat heeft dit kind, van deze 

ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school, de komende periode nodig ?’ 

Zie verder hoofdstuk 4.

7.2.1 Hoogbegaafdheid

Vanuit de Immanuëlschool is de stap gezet om in Nunspeet tot een passende voorziening voor hoog-

begaafde leerlingen te komen. Het doel is: het realiseren van een zodanige voorziening in Nunspeet dat 

hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs ontvangen binnen de gemeentegrenzen. Het bestuur van 

CNS wil voorkomen dat ouders noodgedwongen kiezen voor onderwijs in de regio, omdat Nunspeet 

geen geschikte onderwijsvoorziening heeft.

 

Wat betreft de organisatie is gekozen voor een vaste HB klas van 15 leerlingen en op de middagen daaraan 

toegevoegd de plusleerlingen vanuit de CNS basisscholen. De leerlingen van de HB klas vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de Immanuëlschool. Vanwege de beschikbare ruimte is de onderwijslocatie Da 

Costa Nunspeet. Professionele ondersteuning is structureel geregeld via Novilo. 

Voor de realisatie heeft benoeming plaatsgevonden van gespecialiseerde leerkrachten voor totaal wtf 1,2 

waarvan 0,2 is bestemd voor ondersteuning van de plusleerlingen op CNS scholen. Daarnaast is een 

onderwijsassistent benoemd voor wtf 0,75. 

Selectie van leerlingen voor de HB klas gebeurt in overleg met IB er en betreffende ouders. Aspirant 

leerlingen worden geselecteerd op basis van specifieke leerling kenmerken en een indicatief intelligentie 

onderzoek (4 subtests van de WISC). Waar nodig vindt een uitgebreider intelligentie onderzoek plaats. 

De definitieve toelating wordt bepaald door een commissie bestaande uit een HB leerkracht, een IB-er en 

een directeur. 

De ontwikkeling van het 

onderwijs in de school
7
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8.1 Het leerlingvolgsysteem

Van groep 1 t/m 8 worden de ontwikkelingen/vorderingen van een aantal gebieden systematisch gevolgd. 

Dit gebeurt met landelijk genormeerde toetsen van CITO. De ontwikkelingen worden vergeleken met 

landelijke gemiddelden. In het volgende overzicht is te zien welke toetsen er in welke groepen worden 

gebruikt. Voor de afname van de verschillende toetsen verwijzen we u naar de toetskalender die als 

bijlage in deze gids is toegevoegd.

Toets Omschrijving Groep

CITO rekenen Voorbereidende rekenvaardigheden 1 en 2

CITO taal voor kleuters Voorbereidende taalvaardigheden 1 en 2

CITO spelling Spelvaardigheid 3 t/m 8

CITO rekenen Rekenvaardigheid: algemeen, meten tijd en geld 3 t/m 8

Cito DMT Technisch leesvaardigheid 3 t/m 8

AVI Technisch leesvaardigheid 3 t/m 8

CITO begrijpend lezen Begrijpend leesvaardigheid 5 t/m 8

CITO woordenschat Omvang woordenschat 3 en 4

Op deze wijze kunnen de kinderen als klas en individueel gevolgd worden. De resultaten worden 

bijvoorbeeld gebruikt: 

- het onderwijs af te stemmen op het niveau van het kind.

- als onderdeel van een beoordeling voor het rapport;

- tijdens oudergesprekken of 

- tijdens adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs.

De intern begeleider beoordeelt samen met de groepsleerkracht of extra begeleiding noodzakelijk is. Uit 

toetsen van het leerlingvolgsysteem blijkt dat de prestaties van de leerlingen gedurende de schoolperiode 

voldoen aan het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling - populatie mag worden verwacht. 

8.2 Centrale eindtoets basisonderwijs

De leerlingen van groep 8 maken de centrale eindtoets basisonderwijs. Zie ook www.centraleeindtoetspo.nl 

De centrale eindtoets is één van de eindtoetsen die, in aanvulling op het schooladvies, informatie geeft over 

welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating 

tot het voortgezet onderwijs. Uit de toetsresultaten van de afgelopen zes jaar blijkt dat de prestaties van de 

leerlingen aan het einde van de schoolperiode tenminste op het niveau liggen, dat op grond van de 

kenmerken van de leerling - populatie mag worden verwacht.

Resultaten van het onderwijs

CITO eindtoets Gemiddelde standaardscore De Morgenster Landelijk gemiddelde

2009 537,1 535,0

2010 538,4 534,9

2011 537,8 535,1

2012 533,9 535,1

2013 537,1 534,7

2014 535,6 534,4

2015 534,9 534,9

2016 535,7 534,9

2017 539,3 535,6

2018 537,6 534,9

De resultaten van het onderwijs8
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8.3 Schoolkeuze en Voortgezet onderwijs

De schoolkeuze wordt mede bepaald door drie elementen: 

-   de capaciteiten van een kind;

-   de kwaliteit van de basisschool;

-   de thuissituatie.

Het middelste punt heeft onze bijzondere aandacht. We stellen ons ten doel het maximale uit elk kind te 

halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs 

terechtkomt en op die school goed mee kan komen. 

In groep 8 moeten ouders en kinderen een keuze maken voor een school voor voortgezet onderwijs. De 

eindtoets Basisonderwijs (CITO) is hierbij een hulpmiddel. Deze wordt afgenomen in februari. Informatie 

over de toets, de mogelijkheden van voortgezet onderwijs en de gang van zaken rondom de schoolkeuze 

en aanmelding krijgt u op een informatieavond in december. In de maand januari krijgen de leerlingen 

een advies over de naar onze mening geschiktste vorm van voortgezet onderwijs. In een gesprek wordt dit 

advies toegelicht. Van de Cito - toets ontvangen alle ouders begin maart de uitslag. Belangrijk is hierbij de 

standaardscore. De toelatingscommissie van het voortgezet onderwijs gebruikt deze score mede als 

criterium van toelating. De aanmelding dient voor 1 april gedaan te zijn. 

We streven naar een goede aansluiting met een voor elk kind geschikte vorm van voortgezet onderwijs. 

Dit proberen we te realiseren door diverse contacten met het voortgezet onderwijs. Hierbij moet u 

denken aan:

- het onder de aandacht brengen en bezoeken van open dagen;

- doorspreken van de leerlingen met de toelatingscommissie;

- uitnodiging kennismakingsbezoek aan de nieuwe school;

- het doorgeven van de leerresultaten in de eerste jaren van het VO. 

- bezoeken van bijeenkomsten door leerkrachten tussen BO en VO.

In onderstaande tabel kunt u zien naar welk soort onderwijs de schoolverlaters de afgelopen jaren gegaan zijn.

Cursus /  

percentages
LWOO VMBO (BBG) VMBO (KBG) VMBO (theo) Schakelklas

HAVO / 

VWO

2009 - 2010 4 % 11 % 0 % 37 % 7 % 41 %

2010 - 2011 3 % 16 % 16 % 6 % 6 % 53 %

2011 - 2012 5 % 12 % 20 % 25 % 10 % 28 %

2012 - 2013 0 % 13 % 19 % 23 % 3 % 42 %

2013 - 2014 6 % 0 % 25 % 29 % 0 % 40 %

2014 - 2015 0 % 5 % 18 % 41 % 5 % 31 %

2015 - 2016 7 % 7 % 10 % 30 % 3 % 43 %

2016 - 2017 0 % 7 % 10 % 21 % 3 % 59 %

2017 - 2018 8 % 0 % 28 % 12 % 4 % 44 %

8.4 Kwaliteitszorg

Om de resultaten van het onderwijs te waarborgen en te verbeteren hebben we in ons schoolplan onze 

kwaliteitszorg beschreven. Aan de hand van een cyclisch systeem optimaliseren we alle kwaliteitsgevoelige 

processen. Dit doen we o.a. door het planmatig evalueren van onze activiteiten, toetsresultaten, plannen, 

etc. Ook de enquêtes die we geregeld afnemen bij ouders, kinderen en leerkrachten spelen hierbij een rol. 

We streven ernaar om een integraal kwaliteitszorgsysteem op te zetten zodat we transparantie kunnen 

bieden over wie, wat, waarom, wanneer doet.
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9.1 Kosteloos materiaal

Op school wordt veel met kosteloos materiaal gewerkt. Heeft u closetrollen, doppen, dozen e.d. die u niet 

meer gebruikt, dan kunt u die met uw kind mee naar school geven. 

9.2 Lijm - en verfvlekken

Om vlekken in kleding te voorkomen, gebruiken we in de onderbouw schorten. Op school hebben we een 

lijmoplosser. Als er toch nog een vlek in een kledingstuk komt, kunnen de volgende tips u misschien 

helpen: als de lijm nog zacht is: uitwassen in koud water; als de lijm hard is: de lijmvlek in koud water met 

veel zout leggen, het zout goed inwrijven en een nacht laten weken, wrijf de natte stof in met ossengal en 

wrijf over de vuile plek. Spoel de stof goed uit en laat het drogen.

9.3 Schoolmarkt

Jaarlijks organiseren we i.s.m. de ouderraad een schoolmarkt. Het plein wordt dan omgetoverd in een 

echte markt met spelletjes, springkussen, kraampjes enz. Ieder jaar wordt gekeken waar de opbrengst van 

de schoolmarkt aan besteed wordt. De afgelopen jaren waren de doelen heel divers: schoolreisje, kamp, T 

- shirts en de schoolvlag. 

9.4 Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf om foto’s te maken. 

9.5 Schoolverzekering

De CNS - scholen in Nunspeet zijn collectief verzekerd voor ongevallen. Alle schoolactiviteiten, evenals de 

binnen redelijke termijn af te leggen tijd van huis naar school, vallen hieronder. Het is geen verzekering 

tegen materiële schade. Wij adviseren u dan ook een goede WA - verzekering voor uw kind(eren) af te 

sluiten.

9.6 Schoolfonds

Elk jaar vragen wij van de ouders een vrijwillige bijdrage per kind voor het schoolfonds. Vele activiteiten 

voor kinderen worden uit dit schoolfonds bekostigd. In overleg met de GMR en CNS bestuur wordt de 

hoogte van dit bedrag vastgesteld. U betaalt per kind € 25,- met een maximum van € 60,- als u drie of 

meer kinderen op school heeft. Komt een kind in de loop van het cursusjaar op school, dan verwachten 

wij dat per maand € 2, - betaald wordt voor de resterende maanden. Aan het begin van het schooljaar 

krijgt u een factuur via school en kunt u het bedrag storten op rekeningnummer NL 09 RABO 03475.40.805 

t.n.v. ouderraad Morgenster onder vermelding van ‘schoolfonds’.

9.7 Mobieltjes en MP3 spelers

Hoewel mobieltjes, MP3 spelers e.d. tot de standaarduitrusting van menig kind behoren, mag er tijdens 

de schooltijden geen gebruik van worden gemaakt.

Algemeen9
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Groep 1 t/m 4 (3572 uur per vier jaar)

’s morgens 08.30 uur - 12.00 uur

’s middags 13.15 uur - 15.15 uur

woensdagmorgen 08.30 uur - 12.15 uur

groep 1 en 2 maandag - en

 vrijdagmiddag vrij

groep 3 en 4 vrijdagmiddag vrij

Groep 5 t/m 8 (4008 uur per vier jaar)

’s morgens 08.30 uur - 12.00 uur

’s middags 13.15 uur - 15.15 uur

woensdagmorgen 08.30 uur - 12.15 uur

Groep 3 t/m 8 heeft ’s morgens 15 minuten pauze.

Hiermee voldoen we aan het wettelijk vereiste aantal 

lesuren. 

Zwemonderwijs

Groep 5: maandag van 13.30 uur tot 14.15 uur, vervoermiddel fiets

Bewegingsonderwijs

Groep 1/2: dagelijks speellokaal / buiten 

Groep 3: maandag 13.30 - 14.15 uur

Groep 4: maandag  14.15 - 15.00 uur 

Groep 5: vrijdag 13.30 - 14.30 uur 

Groep 6: vrijdag 09.30 - 10.30 uur

Groep 7: vrijdag  10.45 - 11.45 uur

Groep 8a: vrijdag  14.15 - 15.15 uur 

Alle gymlessen van groep 3 t/m 8 vinden 

in de Brake plaats.

Vakanties

Herfstvakantie  22 t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie  24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 2 maart 2019

Paasvakantie  19 t/m 22 april 2019

Meivakantie  29 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart  30 en 31 mei 2019

Pinkstervakantie  10 t/m 14 juni 2019

Zomervakantie  22 juli t/m 30 augustus 2019 

B1 Schooltijden
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De volgende toetsen zullen het komende schooljaar worden afgenomen: 

Groep(en) Leergebieden Toets Maand

4 t/m 8 Technisch lezen Cito DMT, AVI september

3 Technisch lezen Audant, Audisynth, Grafemen, Fonemen, Woorden lezen, Tekst lezen oktober - november

4 t/m 8 Technisch lezen Cito DMT januari

1 en 2 Taalontwikkeling Cito Taal voor kleuters januari

1 en 2 Rekenontwikkeling Cito Rekenen januari

4 t/m 8 Spelling Cito Spelling januari

3 Spelling Cito Spelling februari

5 t/m 8 Begrijpend lezen Cito Begrijpend lezen januari - februari

3 t/m 8 Rekenen Cito Rekenen januari

3 en 4 Woordenschat Cito Woordenschat januari - februari

3 Technisch lezen Audant, Audisynth, Grafemen, Fonemen, Cito DMT, AVI februari - maart

8 Meerdere leergebieden Cito Eindtoets april

1 en 2 Taalontwikkeling Cito Taal voor kleuters mei - juni

1 en 2 Rekenontwikkeling Cito Rekenen mei - juni

3 t/m 7 Technisch lezen Cito DMT, AVI mei - juni

4 t/m 7 Begrijpend lezen Cito Begrijpend lezen mei - juni

3 t/m 7 Spelling Cito Spelling mei - juni

3 t/m 7 Rekenen Cito Rekenen mei - juni

3 en 4 Woordenschat Cito Woordenschat mei - juni

Toetskalender cursusjaar ’18 - ’19B2
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Personeel

Naam   E - mail

Mw. J.A.T. Bisschop jessicabisschop@cnsnunspeet.nl

Dhr. G. J. Bouw (conciërge) gerritjanbouw@cnsnunspeet.nl

Mw. B. Timmerman - Bruins beatimmerman@cnsnunspeet.nl

Mw. A. Duenk - van Pijkeren alieduenk@cnsnunspeet.nl

Mw. W. Hannessen - Meyer willekehannessen@cnsnunspeet.nl

Mw. C.J.G. den Hertog - Verveer caroliendenhertog@cnsnunspeet.nl

Mw. H. v. d. Horst - de Zwaan hennievanderhorst@cnsnunspeet.nl

Dhr. L. Kaljouw leokaljouw@cnsnunspeet.nl

Mw. A. van Keulen - Polinder anjavankeulen@cnsnunspeet.nl

Mw. J.H. Kroese (IB-er) jeannettekroese@cnsnunspeet.nl

MW L. Merkus - Witteveen lauramerkus@cnsnunspeet.nl

Mw. A. Niebeek (onderwijsassistent) arnaniebeek@cnsnunspeet.nl

Mw. J. Polman janetpolman@cnsnunspeet.nl

Dhr. A. van de Poppe (directeur) aartvandepoppe@cnsnunspeet.nl

Dhr. G. van de Put (muziek)

Mw. S.G. Ras - Stel tinyras@cnsnunspeet.nl

MW. L de Ruiter (onderwijsassistent) liedyderuiter@cnsnunspeet.nl

Mw. M. Van Rumpt - Hoogwerff Kroon maaikevanrumpt@cnsnunspeet.nl

Mw. A. Schipper anitaschipper@cnsnunspeet.nl

Mw. K. van ’t Slot - Platte (onderwijsassistent) karinvantslot@cnsnunspeet.nl

Mw. J. V.d. Streek (onderwijsassistent) jannekepolinder@cnsnunspeet.nl

Ouderraad

Naam   

Namens de ouders

Thea Keizer - Hensen (voorzitter) 

Bianca van de Velde - Bokma (secretaris) 

Jessica Satink - Verbeek (penningmeester) 

(Leden)

Rian Bakker - Vis  

Arjanne Bosch - Kroneman 

Marion Bruijnes  

Nathalie Drost - Froma 

Jolanda Haverkamp - Kluinhaar 

Therese Pluim - Bronkhorst 

Jeanet van de Schootbrugge - van de Brug 

Femke Witteveen - Fidder 

Medezeggenschapsraad: 

Naam   

Namens de ouders

Mw H. Timmer - Jaarsma 

Dhr. A. van de Steeg 

Mw. S.J.G.H. Zoet - Bouw 

Namens het personeel

Mw. C.J.G. den Hertog - Verveer 

Mw. J.H. Kroese (secretaris) 

Mw. A. van Keulen - Polinder

Bestuur CNS:

Dagelijks bestuur:

Hr. A.H. Russchen

Mw. H.M. de Goede

Hr. J. v.d. Meer

Algemeen bestuur:

Hr. J. v. Harten

Mw. L. Leeflang

Mw. M. de Zwaan

ContactgegevensB3
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Liedlijst CNS 2018 - 2019

Wk. Datum Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8

35 27 - 08 t/m 28 - 08 Openingsdienst Openingsdienst Openingsdienst Openingsdienst

36 03 - 09 t/m 07 - 09 Steek je hand omhoog Ik ben veilig Vrije keus Vrije keus

37 10 - 09 t/m 14 - 09 Mijn God is zo groot Ik volg de Heer Psalm 8 : 1 NB Ps . 150 : 1 NB

38 17 - 09 t/m 21 - 09 Martha Martha Psalm 100 : 1 NB Gezang 319 : 1 Gezang 293 : 1

39 24 - 09 t/m 28 - 09
Alles heeft de Here God 

gemaakt
Ps 116 : 1 OB Psalm 75 : 1 OB Psalm 25 : 2 OB

40 01 - 10 t/m 05 - 10 Noach bouwt een schip Psalm 134 : 1 NB Heer onze Heer Gezang 149

41 08 - 10 t/m 12 - 10 Jozef zoekt zijn grote broers Kom aan boord Psalm 119 : 53 NB Psalm 138 : 1 NB

42 15 - 10 t/m 19 - 10 Vrije keus Vrije keus Een vaste burcht Een vaste burcht

43 22 - 10 t/m 26 - 10 Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

44 29 - 10 t/m 02 - 11 Daniël Simson, Simson Ps 121 : 1 OB Psalm 42 : 1 NB

45 05 - 11 t/m 09 - 11 Themaweek Themaweek Themaweek Themaweek

46 12 - 11 t/m 16 - 11 Themaweek Themaweek Themaweek Themaweek

47 19 - 11 t/m 23 - 11 Here der Heren Gezang 184 : 1 Gezang 75 : 1 Psalm 118 : 1 NB

48 26 - 11 t/m 30 - 11
Als je veel van  

iemand houdt
Gezang 1 : 1 Opwekking Kids 201 Opwekking 553

49 03 - 12 t/m 07 - 12 Kerst Kerst Kerst Kerst

50 10 - 12 t/m 14 - 12 Kerst Kerst Kerst Kerst

51 17 - 12 t/m 21 - 02 Kerst Kerst Kerst Kerst

52/1 24 - 12 t/m 04 - 01 Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

2 07 - 01 t/m 11 - 01 In een scheepje over zee Psalm 48 : 6 NB Psalm 98 : 1 OB Psalm 84 : 2 NB

3 14 - 01 t/m 18 - 01 Ben je groot Gezang 57a : 1 Er is er maar één Psalm 122 : 1 OB

4 21 - 01 t/m 25 - 01 Kleine dochter van Jaïrus Ben je groot of ben je klein Uw woord is een lamp
Hij zegent jou  

(oke4 kids)

5 28 - 01 t/m 01 - 02 Wil je wel geloven Psalm 75 : 1 OB Gezang 251 : 1
Zijn trouw is voor altijd  

(oke4 kids)

6 04 - 02 t/m 08 - 02 Diep, diep diep als de zee Psalm 110 : 4 NB Psalm 142 : 1 OB Psalm 98 : 1 NB
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B4
Wk. Datum Groep 1 - 2 Groep 3 - 4 Groep 5 - 6 Groep 7 - 8

7 11 - 02 t/m 15 - 02 Jezus is de Goede Herder Opwekking Kids 241 Opwekking Kids 241 Opwekking 789

8 18 - 02 t/m 22 - 02 Vrije keus God is de beste Ik ben veilig in Jezus armen Psalm 79 : 5 OB

9 25 - 02 t/m 1 - 03 Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

10 03 - 03 t/m 08 - 03 Dank U wel Psalm 142 : 1 OB Opwekking Kids 153 Opwekking 719

11 11 - 03 t/m 15 - 03 Als je Bid Dag en nacht Heer Gezang 473 : 1 Ps 65; 1 NB

12 18 - 03 t/m 22 - 03 Vrije keus Vrije keus Vrije keus Vrije keus

13 25 - 03 t/m 29 - 03 Dit is de dag Gezang 178 : 1 Psalm 130 : 1 NB Gezang 463 : 1

14 01 - 04 t/m 05 - 04 Paasliederen Paasliederen Paasliederen Paasliederen

15 08 - 04 t/m 15 - 04 Paasliederen Paasliederen Paasliederen Paasliederen

16 15 - 04 t/m 19 - 04 Paasliederen Paasliederen Paasliederen Paasliederen

17 22 - 04 t/m 26 - 04 Paasliederen Wilhelmus Wilhelmus Wilhelmus : 6

18 29 - 04 t/m 03 - 05 Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

19 06 - 05 t/m 10 - 05 Maak een vrolijk geluid God kent jou vanaf het begin Psalm 79 : 7 NB Gezang 148 : 1

20 13 - 05 t/m 17 - 05 Johannes de Doper Psalm 121 : 1 OB Opwekking Kids 185 Opwekking 709

21 20 - 05 t/m 24 - 05 Hij is machtig Jozef zoekt zijn grote broers Psalm 42 : 1 OB Gezang 293 : 1

22 27 - 05 t/m 31 - 05 De Here zegent jou Psalm 136 : 1 NB Opwekking Kids 150 Opwekking 710

23 03 - 06 t/m 07 - 06 Themaweek Themaweek Themaweek Themaweek

24 10 - 06 t/m 14 - 06 Vakantie Vakantie Vakantie Vakantie

25 17 - 06 t/m 21 - 06 Themaweek Themaweek Themaweek Themaweek

26 24 - 06 t/m 28 - 06 Vrije keus Kleuren Wereldwijs Ps 108 : 1 OB

27 01 - 07 t/m 05 - 07 Vrije keus Vrije keus Vrije keus Vrije keus

28 08 - 07 t/m 12 - 07 Openingsdienst liederen Openingsdienst liederen Openingsdienst liederen Openingdienst liederen

29 15 - 07 t/m 19 - 07 Openingsdienst liederen Openingsdienst liederen Openingsdienst liederen Openingsdienst liederen
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Locatie Frans Huismansstraat

Locatie Lijsterbesweg

PlattegrondenB5

kleuter-gym lokaal

gemeen-

schaps-

ruimte

i.b.:  intern begeleider

p:  personeelskamer

d:  directiekamer

s:  sanitair

b:  berging

k:  keuken
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Artikel 1 - Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

a. CNS: Christelijke Nationale Scholen.

b. School: basisschool De Morgenster.

c. Directie: de directeur van de school in de zin van de Wet op het Basisonderwijs.

d. Leerkrachten: Al het onderwijzend personeel verbonden aan de school.

e. Leerlingen: Leerlingen in de zin van de Wet op het Basisonderwijs.

f. Ouders: Ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen.

g.  Medezeggenschapsraad: een vertegenwoordiging van ouders en teamleden van de school, gekozen 

door en uit de ouders, respectievelijk het team.

h.  Ouderraad: de vertegenwoordiging van de ouders, bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 personen, 

gekozen uit en door de ouders met vertegenwoordiging vanuit het schoolteam.

i. Dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester van de ouderraad.

Artikel 2 - Doel

De ouderraad heeft tot doel de samenwerking tussen ouders en school, evenals de onderlinge contacten 

tussen de ouders, te bevorderen. Zij probeert dit doel te bereiken door het actief ondersteunen van het 

schoolteam bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten volgens het schoolprogramma, het 

ondernemen van activiteiten gericht op onderhouden, verbeteren en waar mogelijk uitbreiden van de 

schoolvoorzieningen, alsmede het organiseren van, dan wel ondersteunen bij informatie en 

themabijeenkomsten en feestelijke gelegenheden. 

Artikel 3 - Samenstelling

De ouderraad bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 personen, gekozen door en uit de ouders van de 

leerlingen van de school. Verder heeft het personeel een adviserende en informerende stem aangaande 

ouderraadgerelateerde zaken.

Artikel 4 - Leden ouderraad en zittingsduur

Bij een vacature in de ouderraad wordt er een oproep geplaatst in de nieuwsbrief. Hierop kunnen 

geïnteresseerden zich aanmelden. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, komt er een stemming. De 

zittingsduur in de ouderraad is vier jaar. Na deze vier jaar kan de termijn uiteraard nog verlengd worden.

De zittingsduur wordt beëindigd

a. door opzegging van het ouderraadslid

b. zodra van de ouder geen kind meer op de basisschool zit.

Artikel 5 - Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Artikel 6 - Takenlijst voorzitter

De voorzitter

- Coördineert de werkzaamheden van het dagelijks bestuur en de hele ouderraad.

- Draagt zorg voor een stipte naleving van het huishoudelijk reglement.

- Bekrachtigt de notulen en overige verslagen van de raad.

- Leidt de vergaderingen.

- Zorgt voor vervanging bij afwezigheid.

Artikel 7 - Takenlijst secretaris

De secretaris 

- Voert de correspondentie, 

- Draagt zorg voor de voorbereiding van de vergaderingen, alsmede de verslaglegging daarvan

- Beheert het archief.

Reglement OuderraadB6
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Artikel 8 - Takenlijst penningmeester

De penningmeester

- Beheert de financiën van de ouderraad.

-  Draagt zorg voor een nauwgezette boekhouding onder overlegging van de bewijsstukken voor de 

transacties.

-  Niet - onmiddellijk benodigde gelden worden op een bankrekening gestort, terwijl voor kleine 

uitgaven een zogenoemde ´kleine kaś  kan worden gevormd.

-  Is gehouden de leden van de raad, alsmede de leden van de kascontrolecommissie, te allen tijde 

inzage van kas en bescheiden te geven. 

-  Ontwerpt de begroting voor het volgende schooljaar en legt deze ter beoordeling voor aan de 

ouderraad.

Artikel 9 - Ouderbijdrage

Om de ouderraad in de gelegenheid te stellen voldoende activiteiten te organiseren voor de leerlingen, 

wordt de ouders gevraagd een bedrag per kind te betalen. Deze betaling gebeurt via een machtiging. De 

hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld door het CNS.

Artikel 10 - Verslag

Het jaarverslag en de begroting worden op school in een map gedaan zodat ouders deze kunnen inkijken.

Artikel 11 - Vergaderingen en agendá s

De voltallige ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Mocht er aanleiding toe zijn, dan ook 

tussentijds. Bovendien kan het dagelijks bestuur bij elkaar komen (als dat nodig is). De agenda voor 

vergaderingen, moeten minimaal een week voor de vergadering zijn verspreid. De agendá s moeten in elk 

geval de volgende punten bevatten - Opening.

- Goedkeuring notulen vorige vergadering.

- Rondvraag.

- Sluiting.

Artikel 12 - Besluitvorming

Als er over personen of zaken moet worden gestemd, moet een absolute meerderheid worden behaald. 

Wanneer de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Over personen moet 

schriftelijk en geheim worden gestemd. Als twee of meer leden van de raad dit wensen kan ook over 

zaken schriftelijk gestemd worden. 

Artikel 13 - Relatie tot medezeggenschapsraad en schoolteam

De ouderraad houdt de medezeggenschapsraad na elke vergadering op de hoogte van hun activiteiten 

d.m.v. het doorsturen van de notulen naar de voorzitter van de MR. De MR zal de OR op de hoogte 

houden van de activiteiten die de OR aangaan. Op beide locaties liggen in de personeelskamer een MR - 

en OR - map, daarin worden de verslagen opgeslagen en zijn in te zien. De ouderraad mag/kan advies 

uitbrengen aan de medezeggenschapsraad en het schoolteam over alle aangelegenheden de school 

betreffende, met uitzondering van aangelegenheden van individuele aard. 

Artikel 14 - Wijzigingen van dit reglement

Dit reglement kan worden gewijzigd op voorstel van de ouderraad.

Artikel 15 - Ontbinding van de ouderraad

De ouderraad wordt ontbonden als de Morgenster niet meer verder kan bestaan of als het minimum 

aantal leden niet wordt gehaald.

Artikel 16 - Invoering

Dit reglement treedt in werking per 11 januari 2011

Artikel 17 - Algemene bepaling

Een exemplaar van dit reglement wordt opgenomen in de schoolgids.
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Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Ook al gaat de opvoeding van kinderen vaak ‘vanzelf’, voor ouders kan het fijn zijn om een steuntje in de 

rug te krijgen bij het opvoeden van hun opgroeiende kinderen. Met uw vraag bent u bij het Centrum 

jeugd en Gezin op de juiste plek! Misschien werkt het al goed als u uw verhaal rustig aan iemand kunt 

vertellen. Is er meer nodig dan zoeken we samen met u de juiste weg. Ook de intern begeleider van school 

kan een beroep doen op diverse professionals die actief zijn in het Centrum voor Jeugd en Gezin in 

Nunspeet. 

Welke professionals werken o.m. in het CJG?    

1.  Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

  o.a. medewerkers van het consultatiebureau ondersteunen ouders met 

jonge kinderen tot 4 jaar. Belangrijke informatie t.a.v. de ontwikkeling van het kind wordt met 

toestemming van ouders uitgewisseld tussen Icare en de school waar het kind naar toe zal gaan. 

2. GGD Noord - en Oost - Gelderland Jeugdgezondheidszorg:

GGD Noord - en Oost - Gelderland is kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar en 

helpt bij vragen. Tot 4 jaar kunnen ouders terecht bij het consultatiebureau van Icare. Vanaf 4 jaar zijn 

wij er voor hen. Het digitale dossier van ieder kind gaat mee naar de GGD.

Spraak en taal

Ouders/verzorgers en de leerkracht krijgen een vragenlijst over de spraak - en taalontwikkeling van 

vier/ vijf jarigen. Een logopedist beoordeelt de vragenlijsten en ziet het kind zo nodig voor logopedisch 

onderzoek. De logopedist let hierbij op: spraak, taal, stem, luistervaardigheid en mondgedrag. Als er 

een behandeling nodig is, verwijst de logopedist het kind door in overleg met ouders. 

Gezondheids - onderzoek 5 jarigen

De jeugdverpleegkundige voert een gezondheidsonderzoek uit bij vijfjarigen. Ouders kunnen 

daarvoor ook zelf onderwerpen inbrengen. De verpleegkundige kijkt naar gezondheid en ontwikkeling, 

meet lengte en gewicht en doet een gehoor - en oogtest. Als het nodig is en in overleg met de ouder 

schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in of neemt de vraag mee naar het CJG team. 

Vaccinatie

Iedere negenjarige krijgt een uitnodiging voor: de BMR - vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond 

en de DTP - vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Ieder twaalfjarig meisje krijgt een uitnodiging 

voor: de HPV - vaccinatie tegen baarmoederhalskanker 

Groepsles

De kinderen in groep 7 krijgen van de assistente JGZ een interactieve groepsles over een gezonde 

leefstijl. 

Centrum voor jeugd en gezinB7



 

Themabijeenkomst

Het CJG (met medewerkers van ook de GGD) kan op verzoek een gastles of ouderavond verzorgen 

over o.a. de thema’s voeding en bewegen, mediawijsheid, seksualiteit en mondgezondheid. 

Inloopspreekuur

Een paar keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur op school. Ouders, 

leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over bv.: 

opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is 

schakelt de jeugdverpleegkundige in overleg met de ouder de jeugdarts in of neemt de vraag mee 

naar het CJG team. 

Extra gezondheidsonderzoek

Gedurende de hele schooltijd kan een kind zo nodig extra onderzocht worden. Dit kan als ouders of 

leerkrachten vragen hebben over de gezondheid of ontwikkeling van een kind. De jeugdarts kan 

rechtstreeks verwijzen naar tweedelijns zorg - of hulpverleners. 

Zorgoverleg

De JGZ kan deelnemen aan het zorgteam op school. 
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Gezonde School

De Gezonde School - adviseur kan de school helpen om actief en effectief met gezondheid aan de slag 

te gaan. Op een manier die past bij de school. De website www.gezondeschoolnog.nl geeft een 

overzicht van activiteiten en interventies in de regio. Zes keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit. 

Benieuwd wat de JGZ allemaal doet op de basisschool? Lees het in ons magazine Jeugdgezondheidszorg 

voor het basisonderwijs.

Meer weten over de GGD? Kijkt u op www.ggdnog.nl Wilt u een afspraak maken met de jeugdarts of 

- verpleegkundige? T: 088 - 443 31 00 (maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00) E: jgz@ggdnog.nl 

3. Basisteam CJG (vanuit stichting Jeugd Noord Veluwe)

Voor alle vragen rondom opgroeien en opvoeden. Vanuit het basisteam is er een contactpersoon voor de 

scholen in Nunspeet: Ilse Hartman. i.hartman@cjgnunspeet.nl 

Ouders, IB-ers en leerkrachten kunnen ook contact opnemen met andere medewerkers van het CJG. De 

contactgegevens staan op www.cjgnunspeet.nl 
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