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Woord vooraf 

Beste ouders, verzorgers, 

 

In deze jaarbijlage, als aanvulling op de schoolgids, treft u informatie over het schooljaar 2018/2019. Voor 

meer algemene informatie over onze school en haar uitgangspunten kunt u de schoolgids 2015-2019 raad-

plegen. Deze staat op de website van de school: www.bs-adelbrecht.nl. Wilt u de schoolgids of deze jaarbij-

lage graag op papier dan kunt u dat doorgeven aan de leerkracht, dan krijgt u een exemplaar uitgereikt. 

 

Naast de stand van zaken wat betreft onze onderwijsontwikkelingen, een korte uiteenzetting van ons Jena-

planonderwijs en informatie over onze plannen voor het komende schooljaar op gebied van onderwijs, vindt 

u een aantal praktische zaken zoals het vakantierooster. 

In voorgaande jaren zaten in de jaarbijlage ook groepslijsten met adresgegevens. Vanwege de nieuwe wet-

geving op het gebied van privacy hebben we deze er nu uit moeten laten. 

 

 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

 

Het team van basisschool Adelbrecht-Windekind. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.bs-adelbrecht.nl/
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1 Ons Jenaplanonderwijs 
 
Wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs 
Jenaplanonderwijs stelt zich als belangrijkste doel dat een kind zich ontplooit tot kritische autonome we-
reldburger. Vandaar dus dat wereldoriëntatie het “hart” van ons onderwijs wordt genoemd. WO is bij ons 
geen apart vak.  
Ons onderwijs in zijn geheel wereldoriënterend. Reken- taal- en leesvaardigheden worden door de oprich-
ter van Jenaplan, Peter Petersen, gezien als belangrijke instrumenten om op expeditie te gaan. Vandaar 
dat deze vakken bij ons op school in niveaugroepen als cursus en doormiddel van een methode aangebo-
den worden.  
In de stamgroep gaan kinderen samen op onderzoek naar de wortels van onze eigen cultuur, andere cultu-
ren en andere tijden. Ieder thema wordt geopend met een klassikale kapstokvraag: Stel, er wordt een  
jongen uit de middeleeuwen naar 2018 geflitst, wat maakt hij mee? Of. er wordt leven ontdekt op een an-
dere planeet, wat betekent dat voor ons? Je besluit op Mars te gaan wonen, wat neem je mee? Hoe is het 
om op de vlucht te zijn? Hoe vond jouw oma het vroeger op school? 
In elke klas gaan kinderen in gemengde groepjes, en soms ook alleen, op onderzoek uit. Ze leren al vanaf 
groep 1 met behulp van zelfbedachte subvragen op zoek te gaan naar informatie. Veel thema’s zijn maat-
schappelijk relevant en er wordt regelmatig een verband gelegd met de actualiteit. Algemene kennis van 
onze geschiedenis en topografische kennis zijn daarbij belangrijk. Maar wat we het allerbelangrijkste vin-
den, is dat kinderen kritisch leren denken, zich kunnen inleven in een ander, nieuwsgierig leren zijn naar 
andere culturen en andere tijden, leren relativeren en zich daardoor veiliger kunnen voelen in onze won-
derlijke wereld. Daarom nemen we ze mee op reis! Want, zoals Petersen het destijds als zei: “Een kind 
voelt zich veiliger in een wereld die hij kent en begrijpt.” Om de kinderen goed bij dit proces te kunnen 
begeleiden hebben enkele teamleden zich laten scholen door de cursus onderzoekend leren van het we-
tenschapsknooppunt Radboud en door het iXperium op het gebied van ICT, vraaggestuurd leren en pre-
sentatievormen. Tijdens onze studiedagen geven we ons Jenaplanonderwijs steeds verder vorm, waarbij 
we de essentie nooit uit het oog verliezen. Hieronder kunt u lezen wat dat voor onze onderwijsontwikke-
lingen betekent. 

              
  

 
 Wereldoriëntatie in ontwikkeling 

 
 
Cultuur in de school 
We nemen de kinderen  mee op reis, maar we halen de wereld waar mogelijk ook binnen de school. Ieder 
schooljaar wordt een cultureel programma samengesteld. In het programma komen verschillende discipli-
nes aan de orde zoals dans, drama, muziek en ons cultureel erfgoed. Het afgelopen jaar hebben we bijvoor-
beeld gebruik gemaakt van de begeleiding van theaterbureau Spring uit Amsterdam. Zij hebben, samen met 
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de kinderen en de leerkrachten, een spetterende kerstviering neergezet. Wat hebben alle kinderen zich van 
hun beste kant laten zien! Het was geweldig! 
In de school wordt verder gewerkt aan een vorm om het mooie werk dat kinderen maken te kunnen pre-
senteren in het gebouw. Zo wordt er een wand met lijsten gemaakt en staat er een groot scherm waaraan 
werk getoond kan worden. We vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwik-
kelen en te laten zien. 

 
 

 
Muziek in de school 
Olaf Fase verzorgt onze slagwerklessen. Olaf is een ervaren muzikant en werkt o.a. bij de slagwerkgroep 
Slagerij van Kampen. Hij weet op een luchtige, speelse manier de kinderen kennis te laten maken met deze 
manier van muziek maken. Naast de lessen in de bovenbouw kunnen er ook andere kinderen het slagwerk 
uitproberen tijdens de keuzecursus. 

 
Bij de groepen in de onderbouw komt Ruud elke 
week om met de kinderen muziek te maken. De 
kinderen maken kennis met verschillende instru-
menten en muziekstijlen. Ruud is zelf eigenlijk 
muziek en daar hebben wij als school al heel veel 
plezier aan beleefd. Zo hebben de kinderen van 
de Haaien vorig jaar zelfs een eigen musical ge-
schreven en uitgevoerd. Ruud begeleidt ook het 
koor. 
 
 

 
Keuzecursus 
Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw organiseren we verschillende blokken keuzecursus . Kinderen 
kunnen kiezen uit diverse activiteiten zoals koken, drama, handvaardigheid en techniek. Afgelopen jaar zijn 
er ICT-toepassingen geïntegreerd in de keuzecursus.  Ouders , leerkrachten en ook leerlingen begeleiden de 
groepen. Het doel van keusecursus is het ontdekken en ontwikkelen van talenten.   
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Vieringen 
Op onze Jenaplanschool wordt bewust tijd gemaakt voor feesten, vieringen en andere activiteiten. Omdat 
we een Christelijke school zijn besteden we veel tijd aan Kerst, Pasen en Sint Maarten. Tijdens Sint Maarten-
viering wordt het verhaal over Sint Maarten verteld. Tijdens diverse vieringen treedt het schoolkoor op. 
Kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen hieraan deelnemen. De opening en afsluiting van het schooljaar en 
schoolthema’s vieren wij samen met de hele school.  
 
 
Kringen 
Gesprek vinden we belangrijk. Onze kringen bieden de ruimte voor reflectie, gedachtenwisseling en discus-
sie. Leerlingen brengen zelf onderwerpen in. Zij bespreken een nieuwsonderwerp, een boek, een hobby of 
een interesse. Afgelopen jaren zijn we getuige geweest van prachtige kringen met verrassende thema’s 
waar kinderen anderen hun klasgenoten hebben uitgedaagd om eens even goed na te denken. Maatschap-
pelijke thema’s als klimaatverandering, het effect van het programma ‘Luizenmoeders’ en ‘nieuwe inzichten 
over het heelal’ hebben in de bovenbouw de revue gepasseerd.  

  
Schoollunch 

Januari staat jaarlijks in het teken van de gezonde schoollunch. Onze kinderen maken dan kennis met ‘ander’ 
eten in een restaurantachtige situatie. Elke week nemen twee klassen plaats in het schoolrestaurant. Een 
groep ouders verzorgt zowel een gezonde soep als rauwkost, allerlei soorten brood en een heerlijk toetje. 
Alle leerkrachten eten deze dagen samen met de kinderen. 
 
Sport 

Bewegen is belangrijk! Onze sportdocent Willem van Deelen verzorgt voor alle groepen de gymlessen. Hij 

coördineert alle sport en spelactiviteiten op school. Zo zit Willem ook in de organisatie van Koningsdag  de 

gezamenlijke sportdag voor alle kinderen van groepen 5 t/m 8 van de scholen die vallen onder de Stichting 

Primair Onderwijs Groesbeek. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan deze dag zwemmen in de Lubert en We 

hebben n.a.v. vragen en tips van ouders de organisatie van de zwemactiviteit iets aangepast zodat het nog 

veiliger en overzichtelijker wordt. 

Om kennis te maken met verschillende sporten zijn het afgelopen jaar veel workshops georganiseerd door 
de sportverenigingen, zoals handbal, judo, tennis, enz. 
 
 
Gezonde traktaties 
In het vorige schooljaar hebben we expliciet aandacht geschonken aan gezonde traktaties en een gezonde 
lunch. We zien nog steeds heel veel leuke, verrassende en gezonde traktaties voorbijkomen. Wat een crea-
tieve ideeën hebben ouders en kinderen hiervoor. 
 
 
 
 Participeren in de buurt:  

 
’t Groeske-Kindermoestuin  
Buurtpark t Groeske is inmiddels niet meer bij de school weg te denken. In het kalenderjaar 2017 was het 
buurtpark het goede doel van het Jan Lindersfonds. Omdat we met de school zo veelvuldig gebruik maken 
van het park hebben wij ook ons steentje bijgedragen om geld in te zamelen voor het park. Zo hebben we 
de Natte Kermis georganiseerd i.s.m. zwembad De Lubert en hebben we mooie spuletjes verkocht op de 
Kerstmarkt in het park. 
De moestuin wordt door vaste vrijwilligers, Ria Hopman, Leo Peters en Marloes Mandl en Floor Thomassen 
gerund. Wekelijks gaan zij met leerlingen van groep 6 van de Adelbrecht en leerlingen van de Carolus aan 
de slag om te zaaien, schoffelen, snoeien en oogsten. Van de geoogste groenten worden de heerlijkste 
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gerechten gekookt. Soms worden er hapjes gemaakt voor de leerlingen van de school, soms komen de be-
woners van Mariëndaal helpen bij de bereiding van de gerechten. De kas, de grote trots van de moestuin-
groep, heeft mooie ervaringen gebracht. Er is een prachtig ontwerp om de moestuin weer wat uit te brei-
den, gemaakt door Ria en Kirsten Kuijpers (moeder van Berend). De moestuin kan echter niet zonder vrij-
willigers. Ria heeft aangegeven te zullen stoppen en daarom zijn we heel dringend op zoek naar mensen 
met groene vingers. Ook zoeken we iemand die de contacten tussen de vrijwilligers van de moestuin en hun 
plannen, de omgeving en de school kan realiseren. Als we daarvoor mensen hebben gevonden kunnen de 
kinderen blijven genieten in de moestuin! Bent u of kent u zo iemand? Neem dan contact op met de school!  
 
 
 
 
Kloostertuin 
Afgelopen jaar hebben we met regelmaat met een groepje leerlingen een bezoek gebracht aan de 
Kloostertuin. Ook kinderen van de Carolusschool gaan dan mee. We gaan dan samen knutselen, we zingen 
Kerstliedjes of lezen een verhaal voor. De activiteiten zijn heel divers. De kinderen die meegaan komen ook 
uit verschilende groepen. Doel hiervan is om verbinding te leggen met andere organisaties in de buurt.  
 

 

 
 
 Kwaliteit en beleid 

 

Kwaliteitskaarten 

Om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen worden afspraken en doelen beschreven in een kwaliteitskaart 
met indicatoren en kernkwaliteiten. Deze kaarten worden iedere vier jaar ‘gescoord’. Zo zien wij of de ge-
wenste kwaliteit nog behaald wordt.  
 
Analyse gegevens 
Naast de kwaliteitskaarten gebruiken we ook andere gegevens om onze schoolontwikkeling in kaart te bren-
gen. Zo maken we gebruik van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en 
leerkrachten. Ook worden toetsresultaten gebruikt om te onderzoeken waar meer aandacht voor moet zijn 
en waar we tevreden over kunnen zijn. Ook de evaluatie van onze eigen actieplannen levert natuurlijk veel 
informatie op. 
 
Werken met een ontwikkelperspectief 
Voor alle kinderen die een eigen leerlijn volgen wordt een ontwikkelperspectief (OPP) gemaakt. De afstem-
mingscoördinatoren volgen de ontwikkelingen binnen het ondersteuningsnetwerk SPOG (ONS) voor het 
maken van een ontwikkelperspectief volgens de eisen van de inspectie en passend bij de school. Juf Andrea 
is de afstemmingscoördinator van onze school. 
 
 
Een zorgroute 

Termen als ‘handelingsgericht werken’ en ‘beredeneerd aanbod’ hebben een duidelijke plek in de school. 
De zorg voor alle leerlingen verbetert door de invoering van ‘Eén zorgroute’. Er wordt gewerkt met peda-
gogische groepgsoverzichten en didactische groepsplannen.  
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Terugblik ontwikkelingen 2017/2018 
 
Taal binnen WO in de stamgroep 
Doormiddel van talige opdrachten in de vorm van bijvoorbeeld een brief, een verhaal, een gedicht of een 
krant en door het houden van presentaties over de uitkomsten van het onderzoek, wordt de kapstokvraag 
bij de afsluiting van het thema geëvalueerd. Creatief schrijven bieden we daarom niet meer aan in een 
cursus, maar wordt functioneel ingezet als verwerkingsopdracht van een thema. Er is een leerlijn voor taal 
in de stamgroep uitgezet van groep 1 t/m8.  . 
 
Cursus Lezen 
In de midden- en de bovenbouw is dit jaar veel aandacht en tijd besteed aan het versterken van de leesmo-
tivatie en het leesplezier van de leerlingen. We zijn gestart met het opzetten van een eigen schoolbieb. Er 
zijn al veel mooie boeken ingebracht door ouders en kinderen. Heel fijn! De groepen 3 en 4 kregen veel 
begeleiding bij het lezen door de hulp van ouders en tutors uit de hogere groepen. Bedankt allemaal voor 
jullie inzet! We zijn gestart met de nieuwe leesmethode ‘Lijn 3’. De kinderen zijn  enthousiast over de me-
thode. Ze kunnen zich het lezen op verschillende manieren eigen maken. Het materiaal van de methode is 
aantrekkelijk en de kinderen kunnen spelenderwijs aan de slag tijdens de leeslessen. We zijn erg tevreden 
over de leesresultaten bij het tekstlezen. In de kleutergroepen maken de kinderen ook al kennis met de 
letterkaarten van Lijn 3. 
 

ICT in ontwikkeling 
Omdat we veel aandacht hebben gehad voor de onderdelen lezen en spelling zijn er door elke groep in het 
Ixperium mogelijkheden onderzocht om binnen die vakgebieden ICT nog meer toe te passen. Daarnaast is 
er ook gekeken naar de nieuwe mogelijkheden voor presentatietechnieken. We hebben er al verschillende 
mooie resultaten van mogen zien! In groep 6 is er een pilot digitaal rekenen geweest. Bij de ontwikkelingen 
van 2018/2019 leest u hier meer over. 
In juni is er ook een ouderavond georganiseerd i.s.m. Carolus en Domino over mediawijsheid. De inhoud 
van de avond was heel sterk en er kwam een goed gesprek op gang onder de aanwezige ouders. Deze avond 
is zeker voor herhaling vatbaar! 
 

 
Samenwerking Carolus en Domino 

De afgelopen jaren organiseerden we vaker activiteiten samen met de Carolusschool en met Domino. We 
zien dat kinderen elkaar beter kennen, waardoor de contact binnen en buiten de school beter verlopen. 
Wanneer het de ontwikkeling van het kind ten goede komt gaan er soms ook leerlingen voor een deel van 
de dag meedraaien bij de andere (voor)school. Ook dat werpt zijn vruchten af! We hebben gedeeltelijk 
samen de carnavalsoptocht gelopen, gaan we in gecombineerde groepjes naar de Kloostertuin, organise-
ren thema’s of vieringen samen, enz. Die samenwerking zal steeds meer zichtbaar zijn. 
0 tot 6 jaar 
In ons gebouw zijn verschillende organisaties die werken met kinderen tussen 0 en 6 jaar. Het afgelopen 
schooljaar zijn de medewerkers die in ons gebouw werken met deze doelgroep gericht een aantal keren bij 
elkaar geweest. We hebben besproken hoe we activiteiten meer op elkaar kunnen laten aansluiten wanneer 
dat wenselijk is. Verder hebben we ook ieders visie nog eens benoemd en hebben we die op elkaar afge-
stemd.  
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IXperium 

Alle groepen hebben dit schooljaar een bezoek gebracht aan het IXperium in Nijmegen. Omdat er in de 

schoolontwikkeling veel aandacht zou zijn voor lezen en spelling waren de activiteiten daar ook op gericht. 

Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn geïnspireerd weer naar school gegaan. Verschillende toepassin-

gen die we daar hebben geleerd zien we nu ook weer terug tijdens de lessen. Voor groep 7-8 lag de nadruk 

op wereldoriëntatie en presentatievormen.  

 
 
 

 Weet je nog dat… 

 

 We dit jaar een topschoolreis hebben gehad met de groepen 3 t/m 6 in de Efteling? 

 We dit jaar weer heel veel op ontdekkingstocht konden in ‘t Groeske? 

 In Kindermoestuin ’t Groeske er dankzij ons geweldige team van vrijwilligers een kas is geplaatst? 

 Er een heel mooie zandbak gebouwd is waar alle kinderen van het gebouw gebruik van mogen ma-

ken? 

 We een maand lang heerlijk in het schoolrestaurant hebben gegeten? 

 We dit jaar weer met de hele school genoten hebben van vieringen en wereldoriëntatie-dagen? 

 We regelmatig leuke dingen gedaan hebben met de bewoners van de Kloostertuin? 

 We een geweldige Superheldendag hebben gehad in de kleutergroepen? 
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Vooruitblik ontwikkelingen 2018/2019 
 
 
Wereldoriëntatie 
De eerste studiedag zal geheel in het licht staan van wereldoriëntatie. We gaan ons thematische curricu-
lum nog eens herzien. De vraag is: Welke thema’s moeten er in ieder geval aan bod komen. Hierbij verlie-
zen we de essentie niet uit het oog: een kind verlaat onze school als een kritische wereldburger in de dop. 
Dragen de thema’s daar voldoende aan bij? We gaan daarbij ook het vraaggestuurd leren verder invoeren. 
Met hulp van het Ixperium ontwikkelen we zowel bij leerkrachten als bij kinderen onze mogelijkheden om 
op verschillende wijze een presentatie te maken. 
 
 
Taal binnen WO in de stamgroep 
Bij het voorbereiden van een thema wordt de leerlijn voor taal binnen WO in de stamgroep steeds geraad-
pleegd. De leerkracht draagt er zorg voor dat binnen een cyclus van twee jaar alle aspecten van creatief 
schrijven die gepland staan voor de betreffende stamgroep aan de orde zijn geweest. Omdat we nog in de 
implemetatiefase zitten zullen we dit regelmatig evalueren. 
 
Eigenaarschap 
Een rekendoel opstellen? Een keuzecursus organiseren? Een kring voorzitten? Je eigen toets inplannen? 
Een eigen onderzoek opzetten? 
Onze kinderen worden steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces. Zelfstandigheid en autonomie zijn 
een groot goed. We willen dat kinderen ervaren dat ze steeds meer verantwoordelijkheid kunnen dragen 
en daar ook het voor vertrouwen krijgen 
 
Cursus Lezen 
In onze cursus voortgezet technisch lezen wordt de focus verlegd van het technisch naar het steeds meer 
begrijpend en studerend lezen. In groep 3/4 is de instructie gericht op het technisch lezen, in groep 7/8 
geheel op begrijpend en studerend lezen. 
 

  
We zijn ons aan het oriënteren op technisch leesinstructies waarbij er ruimte is voor differentiatie binnen 
de groep. Dit zodat kinderen op eigen wijze, tempo en niveau leren lezen. Bij onze werkwijze ligt de focus 
altijd op de leesmotivatie.  Het plezier in lezen staat voorop, vandaar dat wij bezig zijn met het uitbreiden 
van ons aanbod. Samen met SBO Carolus wordt er gewerkt aan een schoolbibliotheek. 
 
 
 

Groep 3/4 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 5/6 Groep 7/8

Studerend lezen Technisch lezen
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Cursus spelling/grammatica 
Al jaren is er veel aandacht voor het spellingonderwijs op onze school. Omdat we vinden dat het nog beter 
kan hebben we de keuze gemaakt om te starten met een nieuwe methode. Na een periode van oriëntatie, 
voorlichting en uitproberen hebben we de keuze gemaakt voor de methode Staal. Deze methode combi-
neert grammatica, spelling en werkwoordspelling.  We zullen hierin worden begeleid door een externe spe-
cialist, zodat we bij vragen direct kunnen bijsturen. 
 
 
Cursus rekenen en Momento 
We zijn tevreden over onze rekenmethode Wereld in Getallen. Er bestaat de mogelijkheid om deze me-
thode digitaal te gebruiken met behulp van het programma Momento. In groep 6 is hier vorig jaar een pi-
lot mee gedaan en we zijn hier enthousiast over. Kinderen maken hun werk op een tablet en krijgen direct 
te zien wat goed gaat en waar ze de fout in gaan. Leerkrachten kunnen dan direct zien wie, bij welk onder-
deel, instructie kan gebruiken. In ieder geval groep 3 en groep 7 gaan rond november over op de tablet.  
In het kader van passend onderwijs willen we zo snel mogelijk schoolbreed overgaan op Momento. 
  
 
Scholing 

Binnen het team leeft Jenaplan als basis voor het onderwijs. Een deel van het team heeft daarvoor in het 
verleden de Jenaplanopleiding gevolgd. De collega’s die de opleiding nog niet hebben gevolgd gaan dit jaar 
deelnemen aan een vernieuwde versie van de regionale janaplanopleiding. 
 
21e eeuwse vaardigheden 
Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe 
competenties. Kinderen moeten leren werken met alle technologie om de essenties in de huidige én toe-
komstige samenleving tot uitvoering te brengen.  
 
Peter Petersen, grondlegger van het Jenaplanonderwijs, zag de school 
als ‘oefenplaats’ voor een betere samenleving. Maar wat vraagt de hui-
dige samenleving van kinderen? En welke vaardigheden worden er over 
vijftig jaar van hen gevraagd? 
Als de Adelbrecht een oefenplaats wil zijn voor kinderen, moeten wij 
ook media inzetten als middel bij vaardigheden als ondernemen, sa-
menwerken en creëren. 
 
Kennisnet heeft hiervoor het model ‘21st Century Skills’ ontwikkeld. Kij-
kend naar de Jenaplanessenties is er grote gelijkenis te zien: 
  
Onderwijsassistent 
Zoë van der Haagen is onze nieuwe onderwijsassistent. Zij zal komend schooljaar extra ondersteuning ge-
ven  op gebied van WO-opdrachten, rekenen, taal, lezen en spelling. Het kan bijvoorbeeld gaan om in-
structie voor kinderen die in plusprogramma’s werken, juist wat herhaling nodig hebben of geholpen 
moeten worden bij een plan van aanpak. Mia van Thiel zal ook dit jaar weer ondersteuning bieden bij met 
name de groepen 3-4. Marjolein Kraan geeft leesondersteuning in groep 5-6.  
 

Stagiaires 

Onze school is een school die open staat voor stagiaires. Wij bieden ruimte en mogelijkheden aan studenten 
van verschillende opleidingen: PABO, ROC, HAN, en Universiteit (ALPO, pedagogiek) om op onze school hun 
stage te lopen. Hierdoor staan wij midden in de maatschappij en blijven wij ook op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het onderwijs. Vanaf dit schooljaar is onze school officieel een 
opleidingsschool. Dat betekent dat we een andere samenwerking krijgen met de PABO. Studenten voeren 
bij ons niet meer de standaard opdrachten uit vanuit de opleiding, maar sluiten aan bij de ontwikkeling van 
de school en de student zelf. Zo snijdt het mes aan 2 kanten. Ook het komende jaar zullen er weer veel 
studenten in de school te vinden zijn, die met ons meewerken aan de ontwikkeling van ons onderwijs. 
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4.Lief en leed 2017/2018 

 
Afscheid 
Meneer Nico, juf Anita en meneer Joris 

Na een lange onderwijsloopbaan van ruim 40 jaar heeft meneer Nico afscheid genomen van ‘zijn’ Adel-
brecht Windekind. Verschillende generaties Groesbeekse kinderen hebben van hem les gehad. Nico staat 
bekend als een leerkracht met humor en een groot hart voor de kinderen. Hij is recht door zee met een hart 
van goud. Hij wees de collega’s regelmatig op zijn motto: ‘Wees vooral lief voor de kinderen’. Dat advies 
nemen we ons zeker ter harte. Nico, bedankt voor alle jaren aan inzet en betrokkenheid, aan humor en aan 
passie! We wensen Nico een heel fijne tijd! 
Juf Anita heeft vanaf het begin van het schooljaar veel energie gestoken in een zoektocht naar wat het beste 
bij haar past. Ze heeft ontdekt dat dat betekent dat ze niet verder gaat op onze school. Juf Anita heeft zes 
jaren met passie en enthousiasme voor haar groep gewerkt. We hebben vanuit haar rol als leesspecialist 
veel van haar geleerd op het gebied van leesonderwijs. Het relaxed lezen, zoals dat wordt toegepast in de 
bovenbouw, is ontstaan vanuit haar onderzoek en past erg goed bij onze school. Dat zal zeker worden voort-
gezet. Anita, bedankt voor je warme hart voor de kinderen en de school! We wensen je heel veel succes en 
werkplezier! 
Meneer Joris heeft zijn passie gevonden in het Agora-onderwijs dat in Groesbeek wordt opgestart. Hierin 
kan hij nog meer kwijt van zijn visie op onderwijs. Hij heeft meegewerkt aan het opstarten van Agora in 
Groesbeek en zal daar gaan starten als coach. Joris, we wensen je heel veel succes en plezier bij deze 
mooie stap! 
 
 
 
Geboortes en zwangerschap 
Aan het begin van de zomervakantie in 2017 is juf Charmain moeder geworden van een prachtige dochter, 
genaamd Bobby. Juf Marieke is in mei bevallen van een wolk van een kindje genaamd Myrthe. Ook juf Linda 
B is weer zwanger. Zij verwacht haar kindje rond september. Heel veel geluk en gezondheid allemaal! 
 
Scholing en opleiding 
Juf Linsey en Charmain hebben met goed gevolg de opleiding voor bewegingsonderwijs afgerond. Heel knap 
gedaan. En Juf Eline is afgelopen zomervakantie geslaagd voor haar masterstudie onderwijswetenschap-
pen! Van harte gefeliciteerd. Wat een mooie prestaties!   
In het begin van het schooljaar is een deel van het team begeleid door het IXperium in een workshop over 
vraaggestuurd leren. Dit past heel goed bij onze school, omdat het uitgaat van het eigenaarschap van de 
leerlingen bij de invulling van een project of een thema. Deze vorm is heel veel toegepast en we zien dat de 
motivatie van de kinderen hierdoor enorm toeneemt!  
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5.Oudercontact 
 

Startgesprekken 

Goede communicatie tussen ouders en leerkrachten is van groot belang voor het welbevinden en de ont-

wikkeling van het kind. We voelen ons hier samen met ouders verantwoordelijk voor. Om de communicatie 

zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we wat kleine aanpassingen gedaan. Zo startten we aan het 

begin van het schooljaar met een startgesprek tussen ouders en leerkracht. Hierop hebben we veel posi-

tieve reacties ontvangen. Het blijkt prettig te zijn om bij de start van het schooljaar te bespreken wat er 

nodig lijkt te zijn om de kinderen het juiste te bieden. Hiervoor is zowel de input van de school als van de 

ouders van belang!  

 

Ook het komende schooljaar ziet het contact er in grote lijnen als volgt uit: 

 

2e week van het schooljaar Algemene ouderinformatieavond voor groep 1 t/m 8: hier wordt u door de 

leerkracht geïnformeerd over de werkwijze in de nieuwe groep, welke stof komt er aan bod, enz. 

  

4e week van het schooljaar Kennismakingsgesprekken voor groep 3 t/m 7: alle ouders worden uitgeno-

digd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Er wordt besproken welke informatie vanuit de 

overdracht bekend is en wat de aanpak voor de komende periode zal zijn voor uw kind.  

  

November/december Oudergesprekken op aanvraag voor groep 3 t/m 7. Wanneer het vanuit de school 

wenselijk is dat er een gesprek plaatsvindt wordt u daarvoor persoonlijk uitgenodigd. Wanneer u het zelf 

prettig vindt om met de leerkracht in gesprek te gaan, kunt u daarvoor een afspraak maken. Uiteraard kan 

dat ook buiten deze periode om als daar behoefte aan is.  

De ouders van kinderen in groep 2 worden allemaal uitgenodigd. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat 

in de eerste periode aan ontwikkeling is gezien. 

De ouders en kinderen van groep 8 worden ingepland voor het 

adviesgesprek. Hiervoor plannen we 20 minuten per kind i.p.v. de 

gebruikelijke 15 minuten. 

  

Februari Oudergesprekken voor groep 1 t/m 8. Alle ou-

ders worden ingepland. Tijdens dit gesprek wordt de ontwikke-

ling van het kind besproken. Ouders en kinderen van groep 7 krij-

gen hier een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. In 

groep 6 geven we nu aan wat de verwachte uitstroom naar het 

voortgezet onderwijs zou zijn als de ontwikkeling zich doorzet zo-

als we verwachten. Hier kan natuurlijk nog veel in veranderen, 

maar we hebben gemerkt dat het wenselijk is om de verwachting 

op tijd met elkaar te bespreken. 

  

Juni Oudergesprekken op aanvraag voor groep 1 t/m 7. Wanneer het vanuit de school wenselijk is dat 

er een gesprek plaatsvindt, wordt u daarvoor persoonlijk uitgenodigd. Wanneer u het zelf prettig vindt om 

met de leerkracht in gesprek te gaan kunt u daarvoor een afspraak maken. Uiteraard kan dat ook buiten 

deze periode om als daar behoefte aan is.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIj9e89IDVAhXEmLQKHU2uC8QQjRwIBw&url=http://www.vbstuimelaar.be/activiteit/groeiblaadjes-oudercontact-voor-ouders-van-onze-kleuters/&psig=AFQjCNF9U9z4TYM9tDAqiWHRLcZa1vpTJw&ust=1499851480667805
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Evenals andere jaren wordt met de ouders van startende kinderen na ongeveer 6 weken een gesprek ge-

voerd om te bespreken hoe het is gegaan. Bij de kinderen van groep 1 wordt een huisbezoek afgelegd in de 

loop van het schooljaar. Hiervoor neemt de leerkracht contact op. 

U bent natuurlijk vrij om door het jaar heen contact op te nemen als er wat is, zodat er een gesprek gepland 
kan worden. Leerkrachten zullen dat ook doen als dat nodig is.  
 
 
MR 
Ook dit schooljaar zijn de ouders vertegenwoordigd in de MR door Katrien Medendorp (moeder van Martijn, 
Isabel en Julia), voorzitter Ronald van der Kraan (vader van Guusje en Chiel), Aarnoud Kraan (vader van Suze 
en Loïs). Namens de leerkrachten waren juf Erlijn en juf Amarence vertegenwoordigd in de MR. Komend 
schooljaar zal juf Monique zich daarbij voegen. We hebben weer op een prettige, kritische manier samen 
gekeken hoe we het onderwijs op onze school het beste kunnen vormgeven en organiseren. Bedankt voor 
jullie inzet! 
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6. Praktisch 
  

 

 Partners in ons gebouw 

 

Domino 
De samenwerking met Domino krijgt steeds duidelijker vorm. De kinderen van 0 tot 6 jaar vinden elkaar 
steeds vaker op het leerplein en werken/spelen daar samen. Ook buiten zijn ze regelmatig samen te vinden. 
Ook komend schooljaar worden verschillende thema’s samen opgezet en wordt bekeken welke vieringen 
er samen georganiseerd kunnen worden. In de gezamenlijke overlegmomenten bespreken we welke prak-
tische zaken we op elkaar af kunnen stemmen. Daarnaast bespreken we of we onze visie op samenwerking 
en de doorgaande lijn terugzien in de werkwijze. 
  
In ons gebouw is de buitenschoolse opvang van Domino gevestigd. Hier worden kin-
deren na schooltijd door professionele krachten opgevangen en begeleid. Bij vol-
doende aanmelding zal er ook opvang vóór schooltijd gerealiseerd worden. Infor-
matie kunt U via Domino of de school krijgen. De peutergroep Jan Klaassen van Do-
mino is ook in ons gebouw gehuisvest. Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrij-
dagochtend zijn de peuters bij juf Stella, juf Sonja en juf Sandra. Verder kunnen kin-
deren van 0 tot 4 jaar worden opgevangen in het kinderdagverblijf in ons gebouw. 
Daar worden zij begeleid door Sariena, Anja en Jeanine. 
 

Carolusschool 

In het kader van passend onderwijs zal het komende jaar gekeken worden of er in ons gebouw kansen liggen 
om hier op innovatieve wijze vorm aan te geven. De unieke situatie van SBO, regulier primair onderwijs en 
kinderopvang onder één dak, moet mogelijkheden bieden om voor ieder kind in Groesbeek een passende 
plek te bieden. 
Op onderwijskundig gebied zal bekeken worden hoe wij gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. Dit 
betekent dat alle partijen met elkaar in overleg gaan en hun kennis delen. 
 
 

 Stichting Primair Onderwijs Groesbeek 

 

Het bestuur  
De school staat onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek. De Stichting beheert 
acht scholen voor het basisonderwijs. Het betreft de volgende scholen:  

 ‘t Vossenhol, Van Ruysdaelweg 8, 6562 XE Groesbeek 

 Adelbrecht-Windekind, Cranenburgsestraat 112A, 6561 AR Groesbeek  

 Breedeweg, Schoolweg 23, 6562 GD Groesbeek 

 Op de Heuvel, Ericastraat 39, 6561 VX Groesbeek  

 Op De Horst, Plakseweg 3, 6562 LR Groesbeek  

 Titus Brandsma, Patrijsweg 2, 6571 BV Berg en Dal  

 De Sieppe, Paulus Potterweg 79, 6562 XK Groesbeek  

 SBO Carolus, Cranenburgsestraat 112A, 6561 AR Groesbeek  

 
Het bestuur heeft een managementteam dat wordt gevormd door: 
 Henriët Rosman 
 Muriël van Bergen 
 Edgar van den Bosch 
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Integraal Personeelsbeleid 

De gesprekkencyclus, als onderdeel van het integraal personeelsbeleid, dat op SPOG-niveau vastgesteld is, 
wordt gevolgd. Alle functionerings/beoordelingsgesprekken worden volgens de richtlijnen gevoerd, zodat 
iedereen zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. 
 

Verpleegkundige van Jeugd Gezondheids Zaken (JGZ) in school 

Anneke van Hes, sociaal-verpleegkundige van de GGD, begint al een bekend gezicht op school te worden. 
Eén keer per maand is zij op school aanwezig. Anneke zal zichzelf nog voorstellen in het klappertje en aan-
geven op welke dagen zij aanwezig zal zijn.Ouders en leerkrachten kunnen bij haar terecht voor vragen over 
opvoeding en gezondheid. 
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3. Adelbrecht-Windekind en de cijfers 

Alle cijfers zijn gebaseerd op de gegevens die in juni 2017 beschikbaar waren. 

 

De leerlingen per 01-08-2018 
Aantal leerlingen     225 

Aantal stamgroepen     9 

Aantal leerlingen in de beide groepen 7 / 8  53 

Aantal leerlingen in de beide groepen 5 / 6  53 

Aantal leerlingen in de beide groepen 3 / 4  54 

Aantal leerlingen in de 3 groepen 1 / 2   65 

 

In de loop van het jaar worden nog 25 leerlingen verwacht voor de kleutergroepen. 
 
Er zijn negen stamgroepen. Vanaf groep drie zitten de kinderen een gedeelte van de dag in de stamgroep 
en een gedeelte in de niveaugroep. De drie groepen 1-2 zijn stamgroepen. De Adelbrecht-Windekind heeft 
de beschikking over negen vaste lokalen, een handvaardigheidslokaal, een speellokaal en een kinderkeuken.  
 

De leerkrachten 
Er werken twaalf leerkrachten in de groepen. De meeste groepen hebben een stamgroep- en een niveau-
groepleerkracht. Wij proberen het aantal leerkrachten per groep zo klein mogelijk te houden. Het is moge-
lijk dat er door vervanging e.d. meer leerkrachten in een groep komen, maar wij gaan van het idee uit dat 
in een school waar goed op elkaar afgestemd is en een goed pedagogisch klimaat heerst, wisselingen van 
leerkracht, vooral voor midden- en bovenbouwers, niet meer zo bepalend zijn. Ieder kind kent de leerkrach-
ten en weet hoe het moet handelen en wat van hem/haar verwacht wordt. Andersom geldt dat ook. In het 
schooljaar 2018-2019 zetten we een vakleerkracht gym in op 3 dagen per week. 
 
Formatie 2018/2019 

  Apen  Giraf-fen  Stok-
staartjes  

Zeehon-
den  

Lieve-
heersb.  

Haaien  Olifan-ten  Dolfijnen  Leeuwen  

M  Anneke/ 
Linda B  
  

Yfke  Monique  Linsey  Linda D  Charmain / 
Marieke 

Christel  Gijs  Erlijn  

D  Yfke/ 
Linda B 

Eline  Monique  Linsey  Linda D  Charmain  Christel  Gijs  
(Ov Ma-
rieke)  

Erlijn  

W  Anneke  Eline  Monique/ 
Linda B  

Linsey  Linda D  Charmain/ 
Sanne  

Christel  Gijs  Amarence  

D  Anneke  Eline  Monique  Linsey  Linda D  Sanne / 
Marieke 

Christel  Gijs  Amarence  

V  Anneke  Eline  Monique  Linsey  Yfke / 
Linda B 

Sanne / 
Marieke 

Christel  Gijs  
(Ov Linda)  

Amarence  

 Wisselingen gedurende het jaar ivm verlof.  
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3.1 Lestijden 

Groep 1 t/m 8         08.30 – 12.00 uur en 12.15 – 14.00 uur 
 Op maandag tot en met vrijdag. In de ochtend is de inloop tussen 8.15 en 8.30 uur. 
 
Aantal uren les:  Kinderen moeten in acht jaar 7520 uur naar school. Dat is gemiddeld 940 uur per jaar. 

Op alle dagen zijn de schooltijden gelijk. 

 

3.2 Vakantierooster 2018-2019 

Studiedag 13 september 

Studiedag 14 september 

Herfstvakantie 15 oktober t/m 21 oktober 

Studiedag 6 december 

Kerstvakantie  24 december t/m 6 januari 

Studiedag 6 februari 

Studiedag 25 februari 

Voorjaarsvakantie 4 t/m 10 maart 

Meivakantie   22 april t/m 5 mei 

Studiedag 17 mei 

Hemelvaart 30 t/m 31 mei 

2e Pinksterdag 10 juni 

Studiedag 11 juni 

Zomervakantie  8 juli t/m 16 augustus 

 

De wereldoriëntatiedagen zijn op 12 oktober en op 7 juni. De (koningsdag)sportdag is op 19 april. De vrijdag 

voor de carnavalsvakantie en de zomervakantie sluit de school voor iedereen om 13.00 uur.  

 

3.3 Toetsen van leerlingen en opbrengsten 

Groep 1-2  Er vinden observaties plaats m.b.t. gedrags-, spraak-, taal-, motorische-, 
sociale-, emotionele- en cognitieve ontwikkeling. Deze bevindingen wor-
den geregistreerd in het leerlingvolgsysteem voor kleuters, 

 Volgens het protocol dyslexie worden leesvoorwaarden en letterkennis 
getoetst in groep 2 

 Wanneer er nader gekeken moet worden naar de vaardigheden van een 
kind kunnen we gebruik maken van diverse toetsen 

Groep 3 t/m 8  CITO Rekenen-Wiskunde 

 CITO Begrijpend Lezen 

 CITO Begrijpend Luisteren 

 CITO spelling 

 AVI en DMT 

 CITO Studievaardigheden 

 Groep 3; dyslexieprotocol met signaleringsmomenten in de herfst en 
winter 

 Groep 8; neemt deel aan de CITO eindtoets in april 
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 Wanneer er nader gekeken moet worden naar de vaardigheden en ont-
wikkeling van een kind kunnen we ook gebruik maken van diverse toet-
sen 

 Naast de CITO toetsen worden er regelmatig methode gebonden toetsen 
afgenomen 

 
CITO-scores en adviezen 
De Adelbrecht-Windekind scoort de laatste jaren boven of rondom het landelijk gemiddelde. De laagste 
CITO-score die gehaald kan worden door een leerling is 500, de hoogste 550. Hieronder volgt een over-
zicht van de CITO-scores van de afgelopen vier jaar en een overzicht van de uitstroomadviezen.  
 

  CITO score 
(gemiddelde 
AW groep 8)  

Landelijk gemid-
delde 

2014-2015 537,2 535,5 

2015-2016 537,7 534,9 

2016-2017 535,2 535,6 

2017-2018 535,5  534,9  

 
Ons streven is het optimale uit ieder kind te halen. Ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften pro-
beren wij, binnen onze mogelijkheden, zo goed mogelijk te begeleiden. Dit biedt natuurlijk geen garantie 
voor het eindniveau van de leerlingen. Door de ontwikkelingen in het onderwijs blijven meer kinderen 
met speciale behoeften binnen het reguliere onderwijs. Op onze school zien we die verandering zeker 
ook. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat deze kinderen met een aangepast aanbod gewoon bij hun 
vriendjes/vriendinnetjes in de groep kunnen blijven.  
 

  PRO VMBO 
B/K 

VMBO 
G/T 

VMBO 
T/H 

HAVO H / V VWO 

2014-2015 1 3 10 - 5 - 8 

2015-2016 0 2 6 - 12 - 7 

2016-2017 0 2 5 6 6 3 5 

2017-2018  1 6 6  6  - 3 3  

 
Leerlingondersteuning 
We werken met groepsplannen voor rekenen, spelling en technisch lezen. In een groepsplan wordt de klas 
in drie groepen verdeeld: een instructiegevoelige, -afhankelijke en –onafhankelijke groep. Het onderwijs 
wordt op deze verschillende groepen afgestemd.  
 
We werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP). Een dergelijk perspectief wordt opgesteld wanneer 
een kind niet goed mee kan komen met de reguliere leerstof op minimaal twee vakgebieden. Mocht het 
kind ‘losgekoppeld’ moeten worden van de minimumstof, dan wordt een OPP opgesteld. Hierin worden 
aangepaste doelen beschreven, worden kenmerken van het kind in kaart gebracht en wordt er een 
einddoel opgenomen (uitstroomniveau voortgezet onderwijs). Het OPP wordt in overleg met ouders, 
leerkracht en kind opgesteld en ondertekend.  
 

Gymuren 
Al onze gymlessen worden komend schooljaar verzorgd door onze eigen sportdocent Willem van Deelen. 
Op maandag en woensdag geeft Willem les aan de groepen 1-2. De kinderen van groep 1-2 gaan, vooral in 
de winter, iedere dag naar de speelzaal. Zij hebben allemaal de gymschoenen met naam op school in de 
mand. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben gym op dinsdag en donderdag. Zij nemen de gymtas op die 
dagen mee naar school en weer mee terug naar huis. 
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GGD 
Graag stellen we het GGD-team Jeugdgezondheidszorg aan u voor.  
Jeugdverpleegkundige Anneke v Hes  avanhes@ggdgelderlandzuid.nl                       
Jeugdarts Floor Verhoef      fverhoef@ggdgelderlandzuid.nl 
Doktersassistent          Anneke Drieënhuizen   adrieenhuizen@ggdgelderlandzuid.nl 
Logopedist Mirjan van der Pol mvanderpol@ggdgelderlandzuid.nl  
U kunt hen ook bellen via de afdeling Jeugdgezondheidszorg (088) 144 71 11 (werkdagen tussen 8.30 - 
14.00 uur) 
 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt dit schooljaar op vrijdag 5 oktober. Die dag worden de individuele en de groeps-
foto’s gemaakt. Ook maken we die dag tijd voor het maken van foto’s van broertjes en zusjes die bij ons op 
school zitten. 
 
ReShare 
De ouderraad houdt de ReShare kledinginzameling dit schooljaar van 29 oktober t/m 2 november en van 
13 mei t/m 20 mei. Spaar uw oude kleding, schoenen en knuffels op, want de klas die de meeste kilo’s 
inzamelt wacht een leuke verrassing. En u steunt het werk van de ouderraad.  
 
  

mailto:avanhes@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:adrieenhuizen@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:mvanderpol@ggdgelderlandzuid.nl
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Koffieochtend 
De afgelopen jaren werd er een koffie-ochtend georganiseerd waarbij ouders op 
een laagdrempelige manier met de directie in gesprek konden gaan. Dit leverde 
mooie gesprekken op. We merken dat de opkomst bij deze ochtenden erg laag 
was. Dat heeft ons ertoe doen besluiten om het komende schooljaar geen koffie-
ochtend in te plannen. Wanneer u toch graag in gesprek wilt, neemt u dan even 
contact op? Dan maken we gewoon een afspraak. 
 
Rapporten 
Uw kind krijgt het rapport mee op donderdag 15 februari en op vrijdag 21 juni. 
 
 
 
 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-pI_XvvfUAhXGJFAKHcnMDp4QjRwIBw&url=https://www.sfeertjemaken.nl/Muursticker-Koffie&psig=AFQjCNHXLViGzO9xKPwrXzV7lNixIPADXQ&ust=1499527833468041
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 Adres gegevens 

 
 

Stichting Primair Onderwijs 

Groesbeek 

Postbus 68 

6560 AB Groesbeek 

Bredeweg 68 

6562 DG Groesbeek  

  024 3662260 

  024 3662261 

 info@spog.nl  

 

   

   

 
Schoolteam 

 

Locatiedirecteur 

 

Maike Meilink 

  06 12827618 (in geval van nood) 

 maike.meilink@bs-adelbrecht.nl  

 
 

 

 Afstemmings- 

coördinator 

 

 

 

Will Meijer 

 will.meijer@bs-adelbrecht.nl 

 

Andrea Kamps (op woensdag) 

 andrea.kamps@bs-adelbrecht.nl 

(op woensdag) 

 

Team van leerkrachten 
 
 

  

 

Anneke Janssen 

 anneke.janssen@bs-adelbrecht.nl  

Leerkracht 1/2 

 

 

 

Charmain Dominicus 

 charmain.dominicus@bs-adelbrecht.nl  

Leerkracht 5/6 

BHV-er 

 

mailto:info@spog.nl
mailto:maike.meilink@bs-adelbrecht.nl
mailto:will.meijer@bs-adelbrecht.nl
mailto:andrea.kamps@bs-adelbrecht.nl
mailto:anneke.janssen@bs-adelbrecht.nl
mailto:charmain.dominicus@bs-adelbrecht.nl
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Willem van Deelen 

 willem.vandeelen@bs-adelbrecht.nl 

Docent bewegingsonderwijs 

 

 

 

Eline Henckens 

 eline.henckens@bs-adelbrecht.nl  

Leerkracht 1/2 

Cluster 3 project 

 

 

Linda Brinkhof 

 linda.brinkhof@bs-adelbrecht.nl  

Leerkracht 1/2 

Taalcoördinator/ leescoach 

 

 

Monique Maarsseveen 

 monique.maarsseveen@bs-adelbrecht.nl  

Leerkracht 1/2 

Hoogbegaafdheid 

MR-lid 

 

 

Linsey Koppes 

 linsey.koppes@bs-adelbrecht.nl  

Leerkracht 3/4 

I-coach 

 

 

Linda Dobiey 

 linda.dobiey@bs-adelbrecht.nl  

Leerkracht 3/4 

Cultuurcoördinator 

 

 

 

 Christel Seegers 

christel.seegers@bs-adelbrecht.nl 

leerkracht 5/6 

Cultuurcoördinator 

 

 

mailto:willem.vandeelen@bs-adelbrecht.nl
mailto:eline.henckens@bs-adelbrecht.nl
mailto:linda.brinkhof@bs-adelbrecht.nl
mailto:monique.maarsseveen@bs-adelbrecht.nl
mailto:linsey.koppes@bs-adelbrecht.nl
mailto:linda.dobiey@bs-adelbrecht.nl
mailto:christel.seegers@bs-adelbrecht.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_-sTiuejVAhXSYlAKHVRtA5AQjRwIBw&url=http://bs-adelbrecht.nl/De_school/Het_team/&psig=AFQjCNFxeYoAe7BmCDcD_cGVvR5ez1EnIQ&ust=1503409174940456
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif5vjXrejNAhXLuhoKHXQGBEUQjRwIBw&url=https://nl.linkedin.com/in/linsey-koppes-338433a6&psig=AFQjCNFdzzlUUV_RzN_K13wosue8L91ZTw&ust=1468221560146815
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieisWEuOjVAhWPmbQKHZUNCtcQjRwIBw&url=http://bs-adelbrecht.nl/De_school/Het_team/&psig=AFQjCNHsSf0e9DEODk4MoAvs8Kgmpxe3sA&ust=1503408713537387
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Marieke Maas 

 marieke.maas@bs-adelbrecht.nl 

Leerkracht  5/6 

 
 

 

Gijs Muskens 

gijs.muskens@bs-adelbrecht.nl                          

Leerkracht 7/8                                                                         

         

 

 

Erlijn Schmiermann 

 erlijn.schmiermann@bs-adelbrecht.nl  

Leerkracht 7/8 

MR-lid 

Aansturen onderwijskundig beleid 

         

 

Amarence van der Horst 

 amarence.vanderhorst@bs-adelbrecht.nl  

Leerkracht 7/8 

Vertrouwenspersoon 

MR lid 

 
         

 

 

Zoë van der Haagen 

 zoe.vanderhaagen@bs-adelbrecht.nl 

Onderwijsassistent  

 

Vrijwilligster onderbouw 

 

 

Mia van Thiel                                                               

 

  
          

Vrijwilligster  

 

Jeannette Ebbers 

 

 

mailto:marieke.maas@bs-adelbrecht.nl
mailto:gijs.muskens@bs-adelbrecht.nl
mailto:erlijn.schmiermann@bs-adelbrecht.nl
mailto:amarence.vanderhorst@bs-adelbrecht.nl
mailto:zoe.vanderhaagen@bs-adelbrecht.nl
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Conciërge 

 

Mike Scheffers (BHV-er)                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medezeggenschapsraad 
 
Personeel Monique Maarsseveen  
 Erlijn Schmiermann  
 Amarence van der Horst  
 Maike Meilink (adviserend) 
 
Ouders Ronald van der Kraan  
 (vader van Chiel en Guusje) 
  
 Aarnoud Kraan  
 (vader van Loïs en Suze) 
 
 Katrien Medendorp 
 (moeder van Martijn, Isabel en Julia) 
  
 
Ouderraad   Karien ten Dam (voorzitter) 
 (moeder van Fu Wei) 
 
  
 Esther Kamps (secretaris) 
              (moeder van Paul) 
 
 Kim de Haan (penningmeester) 
 (moeder van Nikki en Isa) 
 
 Erik Houwer (penningmeester) 
 (vader van Ruben en Fabiènne) 
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 Marjolein Kraan – Peters 
 (moeder van Loïs en Suze) 
 
 Debbie Coenen 
 (moeder van Tom en Anna) 
 
 Lesley Wijnhoven 
 (moeder van Kay) 
 
 Ingid Molengraaf 

         (moeder van Veerle en Hugo) 
 
 Raymonda Spanjers Koenen 
 (moeder van Joann en Dean) 
 
 
             Inge Speijers 
             (moeder van Lisa en Evi) 
 
 
 
 
 
Verkeersouders Willemijn van der Ligt 
 (moeder van Chiel en Guusje)  
  
 Karien ten Dam 
 (moeder van Fu Wei) 
 
Moestuin   

Leo Peters 
Marloes Mandl  
Floor Thomassen 

        
 Overige adressen 

 
Domino BSO/PSZ/KDV Domino: locatie Cranenburgsestraat 112a 
 Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en BSO 
  adelbrecht@kindercentrum-domino.nl  
 024 7600006 
 
Domino Kindercentrum Kindercentrum Domino 
  info@kindercentrum-domino.nl 
 www.kindercentrum-domino.nl 
 024 3976320         
 (van maandag t/m vrijdag van 9.00- 15.00 uur) 
  
Administratiekantoor Dyade  
 Horapark 3  
 6717 LZ Ede 
  0318 675111 
 

mailto:adelbrecht@kindercentrum-domino.nl
mailto:info@kindercentrum-domino.nl


27 

 

Inspectie Inspectie v.h. onderwijs  
 Postbus 530  
 5600 AM Eindhoven 
   Info@owinsp.nl 
  www.onderwijsinspectie.nl 
  040 2197000 
 
Klachtenregeling Stichting Primair Onderwijs Groesbeek  
Basisschool Adelbrecht Windekind is een school die nadrukkelijk streeft naar een goede onderlinge sa-
menwerking en een goede verhouding met de ouders. Samen met alle betrokkenen proberen we voor het 
kind een (kwalitatief) goede en prettige schooltijd te verzorgen. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten 
gemaakt. Om problemen en/of klachten zorgvuldig te bespreken heeft de Stichting een klachtenregeling 
opgesteld. Op iedere school van onze Stichting ligt deze ter inzage. Kopiëren van deze regeling of een ge-
deelte daarvan is toegestaan. De problemen of klachten kunnen zich op drie niveaus afspelen, namelijk:  

Op schoolniveau  
Wanneer er een probleem speelt, gaat men vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk naar de betrok-
ken leerkracht en bespreekt samen dat probleem. Meestal worden deze problemen in goed over-
leg opgelost. Men kan dan eigenlijk nog niet van een echte klacht spreken. Wanneer men er met 
de betrokken leerkracht niet uitkomt of wanneer men het probleem om gegronde redenen niet 
met de leerkracht wil bespreken, kan men terecht bij de directie van de school. Bij een specifiek 
probleem kan men zich wenden tot de contactpersoon van de school. Deze kan u van advies die-
nen en is op de hoogte van welke stappen u verder kunt nemen. Voor onze school is dit juf Ama-
rence. Bijna alle problemen worden op school behandeld en opgelost. Wanneer dit niet lukt, kan 
men zich tot het College van Bestuur wenden.  
 
Op bestuursniveau  
Als men er op schoolniveau niet uitkomt, heeft men de mogelijkheid een klacht in te dienen bij 
het College van Bestuur. Men dient de klacht dan in te dienen met het klachtenformulier van de 
Stichting. Dit formulier is op school verkrijgbaar. De klachtencommissie, bestaande uit een lid van 
het College van Bestuur en een niet bij de klacht betrokken directeur, behandelt de klacht. Nadat 
beide partijen gehoord zijn en de dossiers bestudeerd zijn, doet de klachtencommissie schriftelijk 
uitspraak. Het klachtenformulier kan men sturen naar: 

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek  
Postbus 68,  
6560 AB Groesbeek  

Voor specifieke klachten, bv. op seksueel gebied, kan men zich ook richten tot de vertrouwensper-
soon van de Stichting te weten:  

Stephanie Vermeulen, 
sam.vermeulen@kpnmail.nl 
(06) 23 39 16 15 

Op extern niveau  
Een laatste mogelijkheid om een klacht te laten toetsen biedt de landelijke klachtencommissie. 
Men kan er de klacht indienen wanneer men er met de school, de vertrouwenspersoon of het Col-
lege van Bestuur niet uitkomt en men de klacht echter van een zodanig belang acht, dat men er 
een uitspraak over wil. De stichting heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie 
GCBO (geschillencommissie bijzonder onderwijs). Het adres is: 

het ambtelijk secretariaat, 
Postbus 82324, 
2508 EH Den Haag 
070-3861697 
info@klachtencommissie.org 
www.gcbo.nl 

Wilt u verdere informatie over de klachtenregeling dan kunt u deze op school krijgen. 
 

mailto:Info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:sam.vermeulen@kpnmail.nl
mailto:info@klachtencommissie.org
http://www.gcbo.nl/
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Meldpunt vertrouwensinspecteurs  
Klachtmeldingen over seks. intimidatie, 
seks. misbruik, ernstig psychisch- of 
fysiek geweld.  0900 1113111 (lokaal tarief) 
 
Klachtencommissie Landelijke klachtencommissie PCO 
 Postbus 82324 
 2508 EH Den Haag  
  070 386 16 97 (van 9.30- 15.00 u.) 
  info@kringenrechtspraak.org 
 www.kringenrechtspraak.org   
 
Voor informatie over klachten  www.gcbo.nl     info@gcbo.nl  
 
Vertrouwenspersoon Stephanie Vermeulen 
 sam.vermeulen@kpnmail.nl  
  06 23391615 
 
Leerplichtzaken Christel van de Berg  

024 3298003 
leerplicht@nijmegen.nl 

 
JGZ (jeugdgezondheidsdienst)  088 1447111 
      (op werkdagen tussen 8.30- en 14.00 uur) 

     GGD algemeen  088 1447144 
 

mailto:info@kringenrechtspraak.org
http://www.kringenrechtspraak.org/
http://www.gcbo.nl/
mailto:info@gcbo.nl
mailto:leerplicht@nijmegen.nl

