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Met deze gids stellen we onze school graag 
aan u voor. We vertellen waar we voor staan, 
hoe we werken en wat we belangrijk vinden. 
Zo krijgt u een eerste indruk. Maar komt  
u vooral ook langs om sfeer te proeven.  
Dan ziet u hoe de kinderen spelen en leren, 
hoe het team met de leerlingen werkt en  
hoe ouders betrokken zijn bij de school.  
Na een kennismakingsgesprek leiden kinderen u 
graag rond om te vertellen over hun school. 
Voor ouders die al bekend zijn met de Gabrie 
Mehenschool is de gids een document om 
informatie in op te zoeken. Aan het begin van 
elk nieuw schooljaar ontvangen alle ouders 
de jaarkalender, met daarop de informatie die 
jaarlijks verandert. Zo houden we alles wat 
komt kijken bij ‘samen school zijn’ up to date.
Namens het team tot ziens! 

Marjolein Veldhuizen
Directeur Gabrie Mehenschool

Welkom!

Onze naam

In het jaar 1749 was er al een schoolmeester in Amersfoort die, in opdracht van  
de diaconie van de hervormde kerk, in de avonduren lesgaf aan arme kinderen.

In 1759 besliste Emerentia van Mehen-Struys, de weduwe van Andreas van Mehen, dat  
een deel van haar erfenis (10.000 gulden – toen heel veel geld!) moest worden gebruikt  
voor onderwijs aan de kinderen van de armen van de kerk. Mevrouw Van Mehen overleed 
in 1763. In 1764 liet ook Carel Gabrie, die tot zijn dood schepen van de stad Amersfoort was,  
de diaconie 20.000 gulden na voor hetzelfde doel.

Vanaf 1806 werden de lessen overdag gegeven, in een dagschool.

In 1907 kwam er een schoolgebouw tussen het Plantsoen-Zuid en de Grote Haag. De school 
kreeg de naam van de beide schenkers: Gabrie Mehenschool. Na de oorlog bouwde de  
stichting een nieuwe school aan de Ringweg Kruiskamp. Sinds de start van de school in  
Kattenbroek in 1990 leeft de naam Gabrie Mehen voort in onze school.

De naam Gabrie Mehen verwijst dus niet naar één, maar naar twee personen!
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Fijn dat u geïnteresseerd bent in  
de Gabrie Mehenschool.



Gabrie Mehenschool • Schoolgids 2019 - 2020

4 5 

Onze missie 

De Gabrie Mehenschool is sinds 2017-2018 een 
The Leader in me school. We werken vanuit de 
7 gewoonten van Stephen Covey.

Weet wat je wilt, doe 
wat je kunt, we gaan er 
samen voor!
Weet wat je wilt 
De  Gabrie Mehenschool is een plek waar een 
kind in alle rust kan opgroeien, leren en plezier 
mag maken. Vanuit gewoonte 2: ‘Begin met 
het einddoel voor ogen’ nodigen we kinderen 
uit om aan hun eigen ontwikkeling te werken. 
Het is als kind van belang te weten waar je 
heen wilt gaan, zodat je kunt begrijpen waar  
je nu bent en vanuit daar de juiste stappen 
kunt zetten. 
Het doel waar een kind naar wil streven kan 
van alles zijn. Zo kan het gericht zijn op een 
vakgebied, maar ook betrekking hebben op  
de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doe wat je kunt
We leren kinderen het beste uit zichzelf te  
halen vanuit hun mogelijkheden en talenten.
Daarnaast stimuleren we kinderen een proac-
tieve houding aan te nemen, zodat zij hun doel 
kunnen bereiken. Vanuit vertrouwen in zichzelf 
en de ander leren zij eigen keuzes te maken 
door initiatief te tonen en verantwoordelijk-
heid te nemen. Wij geloven dat het opdoen 
van succeservaringen, evenals het nemen van 
verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, ieder 
kind sterker maakt.

We gaan er samen voor!
Een kind hoeft het niet alleen te doen. Bij alle 
stappen die het neemt, willen wij het kind 
begeleiden. We geloven in ‘samen is beter’. 
Dit kan ook betekenen dat het kind hulp 
wil inschakelen van een medeleerling, een 
leerkracht, een ouder of een ander. Ook dit is 
proactief en wordt aangemoedigd. We gaan er 
samen voor het kind te helpen zijn doelen te 
bereiken! 

Onze visie 

De Gabrie Mehenschool is een open christe-
lijke school. Wij geloven dat ieder kind erbij 
hoort en van betekenis is voor de ander, in 
de groep en in de maatschappij. Samen met 
ouders creëren we de veiligheid waarbinnen 
een kind zich kan ontwikkelen. Dit doen we 
vanuit onze christelijke identiteit, de principes 
van de Vreedzame school en de 7 gewoonten 
van Stephen Covey.
We vinden het belangrijk om alle kinderen een 
stevige basis te bieden. In kennis en vaar-
digheden, maar ook in hun ontwikkeling als 
mens. Dit doen wij door onderwijs te verzor-
gen dat aansluit bij de tijd waarin zij leven en 
dat gebruik maakt van de omgeving waarin zij 
opgroeien. We geven kinderen daarin ook hun 
eigen verantwoordelijkheid. Wij geloven in jou!

Onze identiteit
De Gabrie Mehenschool is een christelijke 
school. Dit betekent dat wij – net als de andere 
scholen van PCBO – werken vanuit het christe-
lijk geloof. Dat inspireert ons in ons onderwijs 
en in onze omgang met kinderen, ouders, 
elkaar en de wereld om ons heen.

Met onze eigen identiteit als basis zoeken wij 
de ontmoeting met andere geloven. Wij zoe-
ken naar wat ons bindt. Respect hebben voor 
elkaars geloof en de tradities en gebruiken die 
daarbij horen, zijn voor ons vanzelfsprekend. In 
onze dagelijkse praktijk komt onze christelijke 
identiteit in een aantal vormkenmerken terug. 
Wij beginnen en eindigen de dag met een mo-
ment van bezinning. Bij maaltijden op school 
danken wij voor het eten. 

Wij laten de kinderen kennismaken met de 
Bijbelverhalen en gebruiken daarvoor de me-
thode Trefwoord. Deze methode biedt ons  
stof om met de kinderen in gesprek te gaan 
over de lessen die wij kunnen trekken uit de 
Bijbelverhalen en vergelijkbare verhalen uit  
andere wereldgodsdiensten. Onze school viert 
de christelijke feesten, Kerst en Pasen, en be-
steedt vanuit nieuwsgierigheid en respect aan-
dacht aan de feesten uit andere godsdiensten.
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1 Onze school 

Gewoonte 7
Houd de zaag scherp
Evenwicht voelt het best

Gewoonte 4
Denk win-win
Zoek naar voordeel 
voor iedereen

Gewoonte 3
Belangrijke 
zaken eerst
Eerst werken, 
dan spelen

Gewoonte 2
Begin met 
het einddoel 
voor ogen 
Maak een plan

Gewoonte 1
Wees proactief
Je maakt je 
eigen keuzes

Gewoonte 6
Creëer synergie
Samen is beter

Gewoonte 5
Eerst begrijpen dan 
begrepen worden
Luister voordat 
je praat

Onze pedagogische aanpak

De pedagogische methodiek die wij sinds het 
schooljaar 2016-2017 op onze school gebrui-
ken is gebaseerd op het gedachtegoed van 
de Amerikaan Stephen Covey, bekend van zijn 
managementboek De 7 eigenschappen van 
effectief leiderschap.

The Leader in Me
Deze pedagogische methodiek, met de naam 
The Leader in Me ontwikkelt persoonlijk leider-
schap bij kinderen. Daarmee bedoelt Covey 
dat je leiding geeft aan jezelf, dat je inzicht 
krijgt in jezelf en in je relatie met de ander,  
en dat je zicht krijgen op je eigen aandeel  
en je eigen verantwoordelijkheid in allerlei 
sociale situaties.

Om dat concreet te maken werken we in  
de hele school, van groep 1 tot en met 8,  
met hetzelfde symbool: De boom van  
de 7 gewoonten.

De wortels 
De wortels van een boom zijn belangrijk, daar-
mee staat hij stevig. Hij zal niet zomaar omval-
len. Daarom beginnen we elk leertraject bij de 
wortels, dat wil zeggen bij de leerlingen zelf. 
De eerste drie gewoonten gaan namelijk over 
henzelf. Gewoonte 1, wees proactief, spoort 
leerlingen aan hun eigen keuzes te maken.  
Gewoonte 2, begin met het einddoel  
voor ogen, leert ze een plan te maken.  
En gewoonte 3, belangrijke zaken eerst,  
maakt ze duidelijk: eerst werken, dan spelen.

Alle drie betekenen ze: als je werkt aan jezelf, 
behaal je overwinningen op jezelf. Met deze 
drie gewoonten in je rugzak word je zelf 
steviger, zodat je niet ‘zomaar’ omvalt, onze-
ker of bang wordt, maar grip krijgt op sociale 
situaties en je eigen verantwoordelijkheid en 
aandeel ziet.

De stam 
De stam staat symbool voor jou en je relaties 
met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) ga je op 
weg naar de ander, naar ‘samen’ en samen-
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de afgevaardigde leerling weer besproken in 
de groepsvergadering van de eigen groep.  
Zo mogen kinderen meedenken en meepra-
ten en hun invloed laten gelden. We leren de 
kinderen daarbij wel dat er grenzen zijn aan 
wensen of ideeën (~ gewoonte 3).

Antipestbeleid
Met De Vreedzame School en The Leader 
in Me hebben we een stevige basis waarin 
kinderen leren positief met elkaar om te gaan 
met elkaar. Toch komt pesten, net als op an-
dere scholen, ook bij ons voor. Wat doen wij 
als wij pestgedrag signaleren?

Om te beginnen vragen we u de signalen 
die u thuis hoort, meteen aan ons te melden. 
Pestgedrag vindt bijna altijd plaats op mo-
menten en plaatsen waarin de kinderen wat 
meer vrijheid krijgen, bijvoorbeeld bij het bui-
ten spelen of in de kleedkamer voor of na de 
gymles. Ook ontstaat het vaak buiten school-
tijd, tegenwoordig vaak via social media (zie 
ook hoofdstuk 2, paragraaf Media-educatie).

Zodra wij zelf pestgedrag signaleren of erover 
horen, gaan wij in gesprek met de pester 
en de gepeste. Zo nodig betrekken wij de 
ouders erbij. Er worden afspraken gemaakt 
om herhaling te voorkomen en we verwach-
ten een excuus. Na een afgesproken periode 
wordt een vervolggesprek gevoerd met beide 
kinderen om te zien of het beter gaat. Als dat 
niet zo is, dan gaan we opnieuw in gesprek. 
Lukt het een pester echt niet om het gedrag te 
stoppen, dan roepen wij hulpverlening in. Gaat 
een pester bewust door met pesten, dan is dit 
kind korte of langere tijd niet meer welkom op 
school. Uiteraard worden ouders altijd betrok-
ken in deze situatie.

Coördinator van deze manier van werken en 
aanspreekpunt bij signalen van pesten is  
Annelies Nuijten. U vindt haar contactgege-
vens achter in deze gids.
Meer informatie over het aanpakken van (pest)
gedrag kunt u vinden in ons veiligheidsplan.

Stichting en Bestuur
 
Onze school maakt deel uit van de Stichting 
voor Protestants Christelijk Basisonderwijs 
Amersfoort. De stichting bestaat uit 13 scho-
len, waaronder een school voor speciaal basis-
onderwijs. Sommige scholen zijn op meerdere 
locaties gehuisvest.

De stichting wordt bestuurd door een twee-
hoofdig college van bestuur dat bestaat uit:
Erik van Lingen en vacant.
De scholen worden geleid door een directie 
die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang 
van zaken op de school en de ontwikkeling 
van het onderwijs. De directie op de Gabrie 
Mehenschool bestaat uit Marjolein Veldhuizen.

De missie van de stichting luidt:
PCBO Amersfoort wil kinderen op haar scholen 
vanuit een christelijk-sociale identiteit, en met 
respect voor het unieke van ieder kind, uitda-
gen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. 
Wij willen dat kinderen hun eigen verantwoor-
delijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en 
respectvol leren samen te leven.
Op onze scholen is aandacht voor elkaar en 
worden onze medewerkers uitgedaagd zich 
verder te ontwikkelen in hun professionaliteit.

Contact
De contactgegevens van de dertien PCBO-
scholen, het college van bestuur en het be-
stuursbureau vindt u achter in deze schoolgids.

werking. Daarover gaan de volgende drie 
gewoonten. Gewoonte 4, denk win-win, spoort 
leerlingen aan te zoeken naar voordeel voor 
iedereen, zodat de ander ook ruimte krijgt. 
Gewoonte 5, eerst begrijpen, dan begrepen 
worden, leert ze te luisteren met hun oren én 
hun hart, eerst te luisteren, dan pas te reage-
ren. Gewoonte 6, creëer synergie, maakt ze 
duidelijk dat ze samenwerking moeten zoeken, 
omdat twee losse ideeën vaak tot een derde, 
nóg beter idee leiden.

De kruin
Een goed gewortelde boom, met een stevige 
stam en takkenbos, komt tot bloei en groeit 
steeds groter: zijn kruin komt steeds hoger. 
Maar dat gebeurt alleen als hij gevoed wordt: 
licht krijgt en een regenbuitje op z’n tijd. Ver-
taald naar onze leerlingen: je kunt alleen goed 
werken en leren als je goed voor jezelf zorgt  
en jezelf voedt:

•  Voed je lijf (fysiek), door gezond te eten,  
te sporten en op tijd naar bed te gaan

•  Voed je hoofd (mentaal), bijvoorbeeld  
door mooie boeken lezen of naar muziek  
te luisteren 

•  Voed je hart (sociaal-emotioneel), door 
mensen op te zoeken die je lief zijn, of  
inspireren 

•  Voed je ziel (spiritueel), door naar de kerk  
te gaan, te mediteren of rust te vinden in  
de natuur 

Hierover gaat gewoonte 7: houd de zaag 
scherp. Deze gewoonte leert aan leerlingen dat 
evenwicht het beste voelt. Zoals Covey het zegt: 
‘Als je alsmaar doorzaagt, wordt je zaag bot en 
kost het zagen je alleen maar meer energie en 
tijd. Dus neem de tijd om je zaag te slijpen, dan 
kun je daarna weer fluitend verder zagen.’

Leerlingen die werken met de gewoonten van 
The Leader in Me krijgen vanuit een positief 
zelfbeeld ruimte en tijd om verantwoorde 
keuzes te maken, voor henzelf en de ander, en 
ontwikkelen zich zo tot een compleet mens. 
Dat vat Covey samen met de zin: Het beste 
wat je kunt worden, is jezelf.

Wij geloven dat onze leerlingen zich met  
deze combinatie van kennis en vaardigheden 
(waaronder sociaal-emotionele) in een uitda-
gende en dynamische maatschappij staande 
zullen kunnen houden en succesvol zullen 
kunnen zijn.

Vreedzame School
De Gabrie Mehenschool is een Vreedzame 
School, waar de klas en de school worden 
gezien als een leefgemeenschap waarin de 
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een 
stem krijgen. Waarin kinderen ook leren wat 
het betekent om een ‘democratisch burger’ 
te zijn: je staat open voor verschillen tussen 
mensen en kunt die overbruggen, conflicten 
vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren 
aan het algemeen belang, en je wilt actief 
verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap  
(~ gewoonte 6).

We willen dat onze leerlingen zelfstandige 
mensen worden die eigen keuzes kunnen 
maken (~ gewoonte 1) en op zelfstandige wijze 
problemen kunnen oplossen (~ gewoonte 
2). In de onderbouw leren kinderen duidelijk 
te maken en uit te spreken wat zij niet leuk 
vinden, hun gevoel hierbij te benoemen en 
in oplossingen te denken. In de midden- en 
bovenbouw maken we gebruik van mediatoren 
(~ gewoonte 4). Zij hebben geleerd te bemid-
delen bij conflicten (~ gewoonte 5). Als kinde-
ren niet meer zelfstandig uit hun problemen 
komen, kunnen zij bij de mediatoren terecht. 
Als kinderen er ook met de mediatoren niet 
uitkomen, helpt de leerkracht hen verder.

Leerkrachten vlechten de principes van  
De Vreedzame School door al hun lessen.  
Op deze manier is Democratisch burgerschap 
niet een losstaand vak, maar vormt het een 
dagelijks terugkerend onderdeel van de dag, 
bijvoorbeeld in de groepsvergaderingen, waar 
kinderen mogen laten zien en horen wie zij zijn 
en wat zij willen. Een leerling uit elke groep zit 
in de schoolbrede leerlingenraad. Daar worden 
vragen en opmerkingen uit de groepen behan-
deld (~ gewoonte 6). Uitkomsten worden door 

Gewoonte 5 

Eerst begrijpen, 
dan begrepen worden  
Luister voordat je praat
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die er wat meer tijd voor nodig hebben).  
In Lijn 3 ligt de nadruk op het leren lezen, 
maar de methode bevat ook al woorden-
schat- en spellingslessen.

Vanaf groep 4 gaan de leerlingen verder met 
technisch lezen aan de hand van de methode 
Estafette.

Vanaf groep 4 gaan de leerlingen ook be-
grijpend en later studerend lezen. Hiervoor 
gebruiken we de methode Lezen in beeld.

Elk jaar in oktober wordt de Kinderboeken-
week op onze school feestelijk geopend.  
In deze periode besteden we extra aandacht 
aan het leesplezier. Zo organiseren we dit  
jaar bijvoorbeeld een voorleeswedstrijd.  
De winnaars uit groep 7 en 8 stromen door 
naar de regionale wedstrijd.

Schrijven
We leren de kinderen vanaf groep 3 aan el-
kaar te schrijven, volgens de methodes  
Klinkers en Pennenstreken. 

Taal en spelling
Vanaf groep 4 werken we met de methode Staal. 
Deze methode besteedt aandacht aan mon-
deling taalgebruik, woordenschatuitbreiding, 
creatief taalgebruik en woord- en zinsbouw.
De methode heeft een apart spellingspro-
gramma waarin de spellingsregels  
systematisch worden uitgelegd.

Rekenen
Met de rekenmethode Pluspunt leren de 
kinderen evenwichtig rekenen. Dat wil zeggen 
dat ze inzicht verwerven en hun vaardigheden 
zowel zelfstandig als coöperatief inoefenen. 
We bieden de stof in duidelijke, kleine stap-
pen aan en herhalen die regelmatig, ook 
zowel zelfstandig als coöperatief. Pluspunt 
sluit aan op de Cito-toetsen en heeft doorlo-
pende leerlijnen. In groep 8 worden kinderen 
optimaal voorbereid op de brugklas.

Engels
Op onze school geven we Engels vanaf groep 
1. Hiermee sluiten we aan bij de eisen van het 
voortgezet onderwijs. Kinderen zijn op jonge 
leeftijd taalgevoelig en kunnen daardoor mak-
kelijk een nieuwe taal aanleren. We werken met 
Take it easy, een digibordmethode met twee 
‘echt Engelse’ figuurtjes. In groep 5 tot en met 
8 werken de leerlingen ook in een werkboek.

Wereldoriëntatie
Voor wereldoriëntatie gebruiken we drie digi-
tale methodes: Grenzeloos (aardrijkskunde), 
Eigentijds (geschiedenis) en Binnenstebuiten 
(natuur en techniek). De methodes zijn onaf-
hankelijk van elkaar te gebruiken, maar samen 
versterken ze elkaar. Ze gaan uit van zelf ont-
dekken met prikkelende onderzoeksvragen  
en uitdagende doe-opdrachten.

Ontdektuin
Het groene schoolplein, de ontdektuin en  
de moestuin

Sinds 2017 heeft de school een groener 
schoolplein. Er zijn veel tegels uit het plein 
gehaald en daarvoor zijn speelplekken, plant-
vakken, zitmuurtjes en een amfitheater voor in 
de plaats gekomen.

Differentiatie

In de klassen werken we steeds op drie 
niveaus: een basisgroep, een groep die meer 
aan kan en een groep die extra ondersteuning 
nodig heeft. Dat zie je terug in de hoeveel-
heid uitleg die een kind krijgt, maar ook in 
de oefenstof die we aanbieden. Soms werken 
kinderen buiten de klas, of zelfs buiten de 
school. Hierover leest u meer in hoofdstuk 4.

Computerondersteund  
werken

De school beschikt over een professioneel 
computernetwerk. We werken veel met 
Chromebooks en tablets. In de ochtenduren 
worden deze over alle groepen verdeeld en 
ingezet ter ondersteuning bij spelling, taal of 
rekenen. Zo kunnen de kinderen leerstof ook 
op andere manieren en op hun eigen niveau 
oefenen. Daarbij krijgen ze direct feedback 
als ze een oefening klaar hebben.
In alle groepen zijn digiborden in gebruik.  
Tegenwoordig zijn alle lesmethoden digitaal, 
wij vinden dit een verrijking voor ons onderwijs.

Onderwijs in de groepen 1 en 2
Jonge kinderen leren vooral door te spelen. 
Via thema’s bieden we de kinderen activitei-
ten aan die hen helpen een stapje verder te 
komen in hun ontwikkeling. De thema’s sluiten 
aan bij de nieuwsgierigheid en leergierigheid 
van de kinderen. In elk thema krijgen meerde-
re ontwikkelingsgebieden aandacht, bijvoor-
beeld voorbereidend lezen, rekenen, wereld-
oriëntatie, motoriek en taal. Ook de creatieve 
vakken komen aan bod in de thema’s.
In de lokalen en de gangen van onze kleuter-
afdeling zijn allerlei ‘hoeken’ ingericht waarin 
de kinderen op hun eigen niveau kunnen spe-
len en leren. Voor de kinderen die wat meer 
aankunnen, is er een eigen aanbod.
Kleuters spelen twee keer per dag buiten.  
Bij slecht weer spelen ze in het speellokaal, 
waar ze regelmatig bewegingsonderwijs krijgen.

Onderwijs in de groepen  
3 tot en met 8

De ochtenden zijn gereserveerd voor leer- 
vakken als lezen, taal, spelling en rekenen.  
‘s Middags ontdekken de leerlingen de  
wereld via vakken als aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur. 

Vakken en methodes

Godsdienstige vorming
Bij het godsdienstonderwijs gebruiken we 
van groep 1 tot en met groep 8 de methode 
Trefwoord. Deze werkt Bijbelverhalen uit aan 
de hand van belangrijke leefthema’s, met 
spiegel- en vrije verhalen, speelse teksten en 
foto’s en tekeningen. De methode sluit goed 
aan bij de belevingswereld van de kinderen. 
In de Gabrief melden we steeds wat het 
thema voor de komende periode is.

Lezen
In groep 3 leren kinderen lezen. Dat is voor 
kinderen een grote uitdaging. Onze leesme-
thode biedt hiervoor veel mogelijkheden.  
Er is een duidelijk en systematisch aanbod van 
leerstof aan de groep en er is een individueel 
aanbod in de vorm van werkbladen, leesboek-
jes spelletjes en oefeningen op de computer. 
We werken met de methode Lijn 3, die de 
stof op verschillende niveaus aanbiedt (voor 
kinderen die vlot kunnen lezen én kinderen 

2 Ons onderwijs 

Gewoonte 7

Houd de zaag scherp 
Evenwicht voelt het best
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Aan de voorzijde van de school is een ontdek-
tuin gerealiseerd. In de ontdektuin beleven de 
kinderen wat er het hele jaar groeit en bloeit. 
Er staan allerlei soorten planten in diverse 
kleuren, geuren, vormen en texturen. De kin-
deren gebruiken hun zintuigen om te voelen 
aan het zachte blad van de ezelsoor, te ruiken 
aan de anijsachtige geur van de dropplant, 
kunnen zich verwonderen over de kleuren van 
de bloemen zoals het duizendblad.

Naast de planten zijn er ook genoeg kleine 
dieren te vinden. Jonge kinderen gaan graag 
op onderzoek en komen enthousiast aan met 
slakken, mieren en regenwormen.

Oudere kinderen krijgen hier natuurles. Zit-
tend op de zwerfkeien of de zitmuur voeren 
ze samen opdrachten uit.

In één van de patio’s hebben we moestuinbak-
ken waar het groenteam in werkt. Het groenteam 
bestaat uit een leerling van iedere groep. In de 
moestuinbakken worden allerlei gewassen ge-
zaaid, geplant, verzorgd, geoogst én gegeten.

Tekenen en handvaardigheid, drama  
en muziek
Iedere week krijgt uw kind tekenen en hand-
vaardigheid. Met verschillende technieken 
prikkelen we de fantasie van de kinderen. 
Verder geven we lessen drama en muziek.
We gebruiken de methodes Drama moet  
je doen en Muziek moet doen.

Media-educatie
De digitalisering en informatisering van ons 
onderwijs en van de samenleving in het al-
gemeen vraagt dat wij de kinderen ook leren 
hoe je omgaat met internet en social media. 
Internet is een nuttig middel: je vindt er veel 
informatie, het vergroot je wereld. Maar er 
zijn ook minder leuke kanten: je kunt onver-
wachts geconfronteerd worden met dingen 
die je niet wilt zien of niet zou moeten zien 
op jouw leeftijd. En hoe ga je om met digitaal 
pesten? Wij sluiten graag aan bij de ‘digitale 
opvoeding’ die ouders hun kinderen thuis 
geven, met media-educatie op school.

Gym
Vanaf groep 3 hebben de kinderen twee uur 
bewegingsles per week, die door één  
van de leerkrachten worden gegeven. 

Verkeer
In de groepen 1 tot en met 4 besteden we 
vooral aandacht aan een veilige weg naar 
school. In de hogere groepen gaat het ook 
om de verkeersregels. De kinderen van groep 
7 doen mee aan het theoretisch examen.  
Het praktijkexamen is jaarlijks mogelijk  
dankzij de hulp van ouders. We gebruiken  
de methode VVN veilig verkeer.

Werkstukken
Vanaf groep 6 gaan leerlingen aan de slag 
om een werkstuk te maken. De kinderen 
maken dit op een Chromebook. Ze werken 
hier vooral op school aan, onder begeleiding 
van de leerkracht. Leren hoe je een werkstuk 
maakt bereidt de kinderen voor op het voort-
gezet onderwijs. 
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3 Onze ouders

Samen maken we de school, u bent als ouders 
net zo welkom op school als uw kind(eren). 
Wij investeren dan ook graag in ouderbetrok-
kenheid.

Het is belangrijk dat kinderen thuis worden 
ondersteund en gemotiveerd voor school. 
Dan voelen zij zich gelukkiger, kunnen ze  
hun talenten beter ontplooien en behalen  
ze betere resultaten.

Wij beschouwen ouders als partners in de op-
voeding. We werken aan de ontwikkeling van 
uw kind en doen dat graag samen met u – dat 
past bij gewoonte 6 van The Leader in me, 
Samen is beter. We hebben daarom regel-
matig contact met u over de ontwikkeling van 
uw kind, op ouderavonden en in persoonlijke 
gesprekken.

Daarnaast zijn we blij met het enthousiasme 
van ouders die onze teams ondersteunen, 
zowel binnen het onderwijs (bijvoorbeeld als 
leesouder) als daarnaast, in de medezeggen-
schapsraad en in de ouderraad.

Nieuwjaarsontmoeting
Op de laatste vrijdag van de zomervakantie 
verwelkomen we het nieuwe schooljaar, op 
onze nieuwjaarsontmoeting. Daar ontmoe-
ten ouders en kinderen elkaar (opnieuw). Zo 
ontstaat vanaf het begin betrokkenheid op 
elkaar. Elkaar kennen en weten te vinden is 
immers belangrijk in een (school)gemeen-
schap. Door deze ontmoeting al voor het 
begin van het schooljaar te organiseren 
hopen we ook de spanning die veel kinderen 
in het laatste weekend van de vakantie voelen 
te voorkomen. 

Informatieavond, start- 
gesprek en contact- 
momenten-arrangement

Aan het begin van het schooljaar houden 
we onze jaarlijkse informatieavond.
Daarnaast nodigen we u in de eerste weken 
uit voor een startgesprek met de leerkracht, 
voor een startgesprek met de leerkracht, om 
vertrouwen en verbondenheid te creëren. 
Onze ervaring is dat ouders een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren, omdat zij hun kind 
en zijn of haar behoeften het beste kennen.
Tijdens dit gesprek maken we afspraken 
voor ons gespreksarrangement: op basis van 
de ontwikkelingsbehoefte van de leerling 
spreken leerkracht, ouder(s) en leerling de 
frequentie en vorm van het contact af. Met 
individuele gespreksarrangementen per kind 
kunnen wij als school efficiënt werken. Tijdens 
het startgesprek en het rapportgesprek in 
februari verwachten wij alle ouders en (vanaf 
groep 3) alle kinderen.

Natuurlijk kunt u ook altijd tussendoor terecht 
bij de leerkracht of de directie met uw vragen, 
opmerkingen of tips. Welkom!

Aanmelden van uw kind
De juiste school kiezen is niet eenvoudig. 
Zeker als het uw eerste kind is, is het een 
grote stap! Deze schoolgids laat u al een 
beetje kennismaken met onze school. U kunt 
ons nog beter leren kennen als u de school 
komt bezoeken. U kunt daarvoor een afspraak 
maken met de directeur, of een open dag 
bezoeken om u te oriënteren.

Mocht u uw kind bij ons willen inschrijven, dan 
kunt u het aanmeldformulier downloaden dat 
u op onze website vindt, en dat ingevuld aan 
ons retourneren. U kunt uw kind aanmelden 
zodra het drie jaar is, graag uiterlijk 13 weken 
voor de vierde verjaardag.

Als wij dit formulier hebben ontvangen, gaan 
we onderzoeken of wij uw kind kunnen bieden 

Gewoonte 2  

Begin met het einddoel 
voor ogen 
Maak een plan

Gewoonte 6  

Creëer synergie  
Samen is beter
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wat nodig is. Dat doen wij door met u een 
intakegesprek te voeren over uw kind. Met 
uw toestemming vragen wij informatie op bij 
de peuteropvang, het kinderdagverblijf of de 
huidige school. Binnen zes weken beslissen 
wij of wij uw kind kunnen plaatsen.

Soms heeft een kind een eigen specifieke hulp-
vraag en schakelen we de onderwijsondersteuner 
van samenwerkingsverband ‘De Eem’ in om 
mee te denken over een passend aanbod.

Aanmelding van uw kind na een verhuizing
Als u na verhuizing besluit uw kind aan te 
melden op onze school, wordt de aanmelding 
altijd in behandeling genomen onder voor-
waarde dat de betreffende groep niet vol is.  
U kunt telefonisch contact met ons opnemen 
of een aanmelding doen via het formulier dat 
u op onze website vindt. Na ontvangst van 
het aanmeldformulier nodigen we u uit voor 
een kennismakingsgesprek. Na uw toestem-
ming zoeken wij vóór dit gesprek contact  
met de vorige school.

Afspraken bij tussentijdse wisseling  
van basisschool
De schoolbesturen in Amersfoort hebben 
een afspraak gemaakt over het wisselen van 
school tijdens het schooljaar. Uit ervaring 
blijkt dat tussentijds wisselen meestal niet in 
het belang van de leerling is. Afgesproken is 

daarom dat besturen hier alleen aan  
mee-werken als:

• er sprake is van een verhuizing;
•  de oude school niet het onderwijs kan 

bieden dat de leerling nodig heeft. De 
directeuren van de oude én de nieuwe 
school zijn het daar dan over eens; (www.
oudersonderwijs.nl/op-school/een-school-
kiezen/naar-de-basisschool/wisselen-van-
basisschool/)

•  er sprake is van een onoplosbaar conflict tus-
sen ouder(s)/verzorger(s) en de school. In dat 
geval bepaalt de school waarvan de leerling 
vertrekt de exacte vertrekdatum (bij voorkeur 
na een vakantie), in overleg met de ouder(s)/
verzorger(s) en de ontvangende school.

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) in de loop  
van het schooljaar contact opnemen met een 
school over de plaatsing van een leerling, dan 
verwijst de directeur de ouder(s)/verzorger(s) 
(op grond van bovenstaande punten) altijd  
terug naar de eigen school. De besturen vinden 
keuzevrijheid van ouder(s)/verzorger(s) wél 
belangrijk; wisselen van school kan daarom 
wel aan het einde van een schooljaar.

Bescherming persoons- 
gegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene veror-
dening gegevensbescherming (AVG) van 
kracht. Op de Gabrie Mehenschool wordt 
conform deze wet zorgvuldig omgegaan met 
de privacy van de leerlingen. In verband met 
het geven van onderwijs, het begeleiden van 
onze leerlingen en de registratie daarvan in 
de administratie van de school, worden er 
gegevens over en van leerlingen vastgelegd. 
Deze gegevens worden persoonsgegevens 
genoemd. Alleen persoonsgegevens die strikt 
noodzakelijk zijn voor het onderwijs mogen 
worden vastgelegd en gebruikt. De gegevens 
worden beveiligd opgeslagen en de toegang 
ertoe is beperkt. De school zal jaarlijks  
controleren of de gegevens nog juist zijn.
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De school maakt ook gebruik van digitaal 
leermateriaal. De leveranciers van die leerma-
terialen ontvangen een beperkt aantal leer-
linggegevens. Leerlinginformatie wordt alleen 
gedeeld met andere organisaties als ouder(s)/
verzorger(s) daar toestemming voor geven, 
tenzij die uitwisseling wettelijk verplicht is.

Foto’s op onze website en op social media
Op onze website presenteren we ons, u vindt 
er alle informatie over de school. Daarnaast 
maken we gebruik van het programma Parro. 
De leerkrachten kunnen via de Parro app in 
een besloten omgeving foto’s delen, mede-
delingen sturen en gesprekken of activiteiten 
plannen. Uiteraard zullen er alleen foto’s 
worden verstuurd als u hier al eerder toestem-
ming voor heeft gegeven. Aan het begin van 
ieder schooljaar krijgt u gelegenheid kenbaar 
te maken of u wel/geen toestemming geeft 
voor het plaatsen van foto’s van uw kind.

Los van de AVG vragen wij ouders ook om 
zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal 
dat zij zelf maken van situaties op school, en 
dit alleen te delen als de leerlingen, ouder(s)/
verzorger(s) en medewerkers daarvoor toe-
stemming geven.

Hoe de school omgaat met haar leerlingge-
gevens en wat de rechten zijn van ouders en 
leerlingen staat beschreven in het privacyre-
glement. U kunt dit privacyreglement bij de 
directie opvragen. Natuurlijk kunt u daar ook 
terecht voor vragen over privacy.

Gescheiden ouders
De school is verplicht om ouders die geschei-
den zijn in gelijke mate te informeren over hun 
kind. De school zal dus beide ouders te woord 
staan als daarom gevraagd wordt. De school 
wijkt van deze regel af, als uit een rechterlijke 
uitspraak blijkt dat in het belang van het kind 
alleen aan de ouder/verzorger die de voogdij 
heeft, informatie verstrekt mag worden.

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de Medezeggenschapsraad hebben 
personeelsleden en ouders inspraak op 
school. De MR praat mee (en beslist soms 
mee) over zaken die de hele school aangaan 
(bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids, 
benoeming van leerkrachten, het formatie-
plan, wijzigingen in het personeelsbeleid, 
huisvesting, de besteding van de ouderbij-
drage, onze identiteit en sponsoring). De 
MR geeft gevraagd en ongevraagd advies 
en stemt al dan niet in met zaken waarin zij 
instemmingsrecht heeft. De werkwijze van de 
MR is vastgelegd in een MR-reglement en het 
daarbij behorende Huishoudelijk reglement. 
Beide documenten zijn op school aanwezig 
en via de MR verkrijgbaar.

De MR bestaat uit 6 leden (3 ouders en 3 
teamleden) en vergadert zo’n 6x per jaar. De 
directeur woont een deel van de vergadering 
bij. Van iedere vergadering wordt een verslag 
gemaakt. Dit kunt u opvragen bij de voorzit-
ter. Een samenvatting van de notulen vindt u 
op de website van de school. In de Gabrief 
vindt u regelmatig een bericht van de MR.

Binnen de Stichting PCBO bestaat ook een 
gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad (GMR), waarin van alle aangesloten 
scholen één afgevaardigde zit, een teamlid óf 
een ouder. De GMR is een belangrijk orgaan, 
omdat er op stichtingsniveau veel zaken gere-
geld worden (financiën, veiligheid, pestbeleid, 
kledingbeleid). Ook voor de GMR geldt dat 
die gevraagd en ongevraagd advies geeft en 
al dan niet instemming verleent.

De contactgegevens van de medezeggen-
schapsraad vindt u achterin deze schoolgids.

Klassenouder
Per groep worden een of twee klassenouders 
aangesteld. Deze regelen samen met de leer-
kracht allerlei praktische zaken voor de groep. 
Denk aan bijzondere klassenactiviteiten als de 
verjaardag van de leerkracht, het organiseren 
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van vervoer en het organiseren van ouderhulp 
bij groepsgerelateerde activiteiten.

Ouderraad (OR) en hulpouders
De ouderraad bestaat uit een groep enthou-
siaste ouders en twee teamleden. Zij zetten 
zich ervoor in om, samen met het team en 
de ouders, een groot aantal praktische zaken 
die de hele school aangaan goed te regelen 
(excursies, schoolreisjes, sinterklaas-, kerst- 
en paasviering, afscheid groep 8, sportdag, 
avondvierdaagse, eindfeest). De ouderraad 
heeft een lijst met hulpouders die graag wil-
len helpen. Zij worden benaderd als er hulp 
nodig is. U kunt zich als hulpouder opgeven 
bij de secretaris van de OR. Bij grote activitei-
ten doet de OR vaak een extra oproep voor 
hulpouders.

De OR vergadert zo’n 6 keer per jaar. Tot de 
taak van de OR behoort ook het innen van de 
ouderbijdrage en het schoolreisgeld.

De contactgegevens van de ouderraad vindt u 
achterin deze schoolgids.

Ouderbijdrage
Basisonderwijs wordt in Nederland volledig 
door de overheid bekostigd. Toch zijn er 
uitgaven waar geen geld voor beschikbaar 
wordt gesteld. Denk aan activiteiten als 
het eindfeest, het afscheid van groep 8, de 
sinterklaasviering, de kerst- en paasvieringen 
en sportactiviteiten. Deze zijn alleen mogelijk 
dankzij de vrijwillige ouderbijdrage.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u 
informatie over de hoogte van de vrijwillige 
ouderbijdrage en de kosten voor het school-
reisje.
Let op: de bijdrage voor het schoolkamp 
wordt door de school geïnd. Hiervoor ontvan-
gen de ouders van groep 8 informatie via de 
groepsleerkracht.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar we hopen 
dat iedereen deze zal betalen. Eventueel 

kunt u de ouderbijdrage in termijnen betalen, 
neem hiervoor contact op met de ouderraad.
Het betalingsverzoek voor de ouderbijdrage 
ontvangt u van de penningmeester van de 
ouderraad. Wilt u uw bijdrage binnen 4 weken 
na ontvangst van het verzoek overmaken? 
Dank!

Wanneer uw kind in de loop van het school-
jaar vertrekt, of op school komt, wordt er, uit-
gaande van tien schoolmaanden, een bedrag 
per maand verrekend.

Voor vragen over de ouderbijdrage kunt  
u terecht bij de penningmeester van  
de ouderraad.

Ouderbijdrage groep 1 en 2 € 31,00
Ouderbijdrage groep 3 t/m 8 € 39,00
Schoolreisje (groep 1 t/m 7) € 30,00
Luizencape (eenmalig)  €   3,50

Bankrekeningnummer Ouderraad  
NL06 ABNA 04 42 62 07 64
t.n.v. Ouderbijdrage Gabrie Mehenschool, 
o.v.v. naam + groep leerling
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Sponsoring in het basisonderwijs

Onder sponsoring verstaan we dat de school geld, goederen of diensten krijgt in ruil voor een 
tegenprestatie, zoals bijvoorbeeld vermelding in de nieuwsbrief. Meestal zullen het bedrijven uit 
de wijk zijn die de school sponsoren, een enkele keer zijn het banken of leveranciers van ICT.

De tegenprestatie valt altijd onder verantwoordelijkheid van de school, ook als de sponsorafspraak 
door de ouderraad is gemaakt. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van 
een schenking.

Voor sponsoring volgen wij een convenant uit 2015. Daarin staat onder meer waar scholen  
op moeten letten, waar sponsors aan gebonden zijn en hoe scholen inspraak van ouders, 
teams en leerlingen moeten organiseren. Ouder(s)/verzorger(s) en leraren hebben het recht  
om via de medezeggenschapsraad (MR) hun stem te laten horen over het afsluiten van een 
sponsorcontract. Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen met klachten over sponsoring 
terecht bij de contactpersoon voor klachten op hun school. De tekst van het convenant is  
op te vragen bij de directie van de school.

De stichting hanteert onder meer de volgende regels:

•  Sponsoring moet passen bij de uitgangspunten van de school en  
in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.

•  Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid,  
de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs in  
gevaar brengen.

• Sponsoring mag niet misleidend zijn.
•  Sponsoring moet een gezonde en verantwoorde levensstijl aanmoedigen.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van de regels.

 
Gewoonte 4 

Denk win-win
Zoek naar voordeel  
voor iedereen
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of door bemiddeling een oplossing probe-
ren te bereiken. U bepaalt zelf welke route 
u kiest. Bij eventuele vervolgstappen kan de 
vertrouwenspersoon u begeleiden. Ook kan 
de vertrouwenspersoon u doorverwijzen naar 
instanties voor opvang en nazorg.

Het is goed om te weten dat onze vertrou-
wenspersonen verplicht zijn tot geheimhou-
ding van alles wat zij in hun functie te  
weten komen.

Het bestuur heeft voor de stichting twee  
vertrouwenspersonen aangesteld:

Mevrouw drs. J.J.C. Stehouwer-Pelleboer 
(Hannie) en de heer ir. drs. François van  
Ekkendonk. U vindt hun contactgegevens 
achter in deze gids.

Hannie Stehouwer
“Ik ben arts en heb 7 jaar als arts in het  
buitenland gewerkt. Daarna heb ik voor  
het onderwijs gekozen. Op MBO Amersfoort  
geef ik les aan doktersassistenten en 
verpleegkundigen. 

In mijn functie als vertrouwenspersoon vind  
ik het belangrijk om een luisterend oor te 
hebben en het gesprek aan te gaan.  
Waar nodig speel ik een bemiddelende rol.”

François van Ekkendonk. 
“Na mijn studie theologie heb ik civiele tech-
niek gestudeerd. Ik ben daarna gaan werken 
bij een adviesbureau in Amersfoort. Inmiddels 
woon ik een kleine 20 jaar in de stad. 

Als vertrouwenspersoon vind ik het belangrijk 
dat het verhaal achter de klacht aan de orde 
komt, zodat we kunnen kijken naar oplossin-
gen die daar recht aan doen.”

Landelijke klachtencommissie
Als u ontevreden bent over de afhandeling 
van een klacht, kunt u zich, eventueel in over-
leg met de vertrouwenspersoon, wenden tot 
de landelijke klachtencommissie. De contact-
gegevens vindt u achter in deze gids.

Schorsing en verwijdering
Het bevoegd gezag (ons bestuur) beslist over 
de schorsing en verwijdering van leerlingen. 
Redenen om een kind te schorsen kunnen 
zijn dat het gedrag van het kind de eigen 
ontwikkeling en/of het gevoel van veiligheid 
en welbevinden van andere kinderen en/of 
personeel ernstig in de weg staan.

Een kind kan één of meerdere dagen worden 
geschorst, met een maximum van een week. 
Wanneer de schorsing langer dan één dag 
duurt, wordt zowel de leerplichtambtenaar als 
de onderwijsinspectie geïnformeerd. Omdat 
een leerplichtig kind niet van onderwijs uit-
gesloten kan worden, zal het kind tijdens de 
schorsing van school opdrachten meekrijgen 
om thuis aan te werken.

Wanneer er sprake is van schorsing om 
ernstige redenen, of bij herhaling, kan het 
bevoegd gezag besluiten een kind van school 
te verwijderen. Voordat het bevoegd gezag 
hiertoe besluit, worden eerst de leerkracht en 
de ouder(s)/verzorger(s) van het kind gehoord. 
Bij verwijdering moet het bevoegd gezag  
een andere school vinden voor de betref-
fende leerling. Tegen een beslissing van  
het bevoegd gezag om hun kind te verwij-
deren, kunnen ouder(s)/verzorger(s) bezwaar 
aantekenen.

Ouder(s)/verzorger(s) krijgen altijd ook een 
brief over de schorsing of de verwijdering. 
In deze brief staat ook op welke manier 
ouder(s)/verzorger(s) bezwaar kunnen  
aantekenen tegen de schorsing en/of  
de verwijdering.

Vragen, opmerkingen,  
klachten
We vinden het belangrijk dat u met uw vra-
gen, opmerkingen of klachten naar school 
komt en deze bespreekt met de leerkracht. 
Alleen zo kunnen we weten wat u ervaart. In 
de meeste gevallen kunnen we uw problemen 
oplossen, of zullen we uitleggen waarom we 
op een bepaalde manier handelen. Realiseert 
u zich daarbij dat waar gewerkt wordt, misver-
standen kunnen ontstaan of fouten worden 
gemaakt. Dat is bij ons niet anders.

Komt u er met de leerkracht niet uit, meldt u 
zich dan bij de schoolleiding. 
Als u er ook daar niet uitkomt, kunt u contact 
opnemen met het bestuur.
Als het niet lukt om tot een oplossing te 
komen, of als u niet weet bij wie u het beste 
terecht kunt, kunt u de contactpersoon van 
de school benaderen, te rade gaan bij de 
vertrouwenspersoon van de stichting, of een 
officiële klacht indienen.

Klachtenregeling
Het bestuur hanteert de klachtenregeling van 
Verus (de landelijke vereniging voor christelijk 
onderwijs). U vindt deze op de website van 
de stichting PCBO, onder het tabblad Voor 
ouders.

Contactpersoon
De contactpersoon voor klachten van leer-
lingen of ouders/verzorgers op onze school 
is  Annelies Nuijten. U vindt haar contactge-
gevens achter in deze gids. U kunt met al uw 
vragen over klachten bij haar terecht. Zij kent 
de klachtenprocedure en zorgt, als dat nodig 
is, voor eerste opvang. Wanneer u besluit om 
een klacht in te dienen zal de contactpersoon 
u voor verder advies en bemiddeling altijd 
doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Als u contact opneemt met een van de 
vertrouwenspersonen, zal die, nadat u uw 
verhaal gedaan hebt, met u bekijken wat de 
beste keuze is: een officiële klacht indienen 

Gabrie Mehenschool • Schoolgids 2019 - 2020



18 19 

Versnellen (een klas  
overslaan) en doubleren  
(een klas overdoen)

De beslissing of een kind een klas overslaat of 
overdoet nemen we in overleg met leerkracht, 
intern begeleider en ouders. Als het niet lukt 
om tot een gezamenlijk besluit te komen,  
is het advies van school doorslaggevend.  
Bij kinderen die doubleren of versnellen  
letten we extra op hun welbevinden en  

hun leerontwikkeling

Zorgplan en
ondersteuningsplan
 
In ons Zorgplan beschrijven we hoe we ervoor 
zorgen dat ieder kind op onze school het 
bij hem of haar passende onderwijs krijgt. 
Passend onderwijs geven kunnen we niet al-
leen, daarvoor werken we samen met andere 
scholen in Amersfoort en omgeving, in het 
Samenwerkingsverband de Eem. In het onder-
steuningsplan van dit samenwerkingsverband 
staat wat De Eem scholen te bieden heeft 
en welke afspraken de schoolbesturen in de 
regio met elkaar hebben gemaakt over de 
‘basisondersteuning’, dat is de onderwijszorg 
die een school aan alle leerlingen moet kun-
nen bieden. In dat ondersteuningsplan staan 
onder meer afspraken over:

•  ondersteuning voor leerlingen met dyslexie 
of dyscalculie

•  toegankelijkheid van schoolgebouwen,  
aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen 
voor leerlingen die dat nodig hebben

•  programma’s en methodes voor sociale 
veiligheid en het voorkomen en aanpakken 
van gedragsproblemen (zie hierover  
de paragraaf over De Vreedzame School  
in hoofdstuk 1)

•  een protocol voor medische handelingen 
(zie hierover hoofdstuk 7, Protocol ziekte 
op school).

Dyslexie-software
Op de Gabrie Mehen starten we aankomend 
jaar met het programma Read en Write.  
Dit softwareprogramma biedt ondersteuning 
aan kinderen die moeite hebben met lezen  
en schrijven. De kinderen werken hiermee  
op een chromebook.

Andere hulp
Sommige kinderen hebben ondersteuning 
nodig bij iets dat de school niet kan bieden. In 
sommige gevallen kan de benodigde onder-
steuning wel geboden worden door een 
externe instantie, te denken is aan een sociale 
vaardigheidstraining, logopedie of ergo-
therapie. We proberen de hulp buiten school 
en op school zoveel mogelijk op elkaar af te 
stemmen. 

Een school voor speciaal  
(basis)onderwijs
 
Als na intensieve begeleiding en hulp blijkt 
dat het op onze school niet lukt passend on-
derwijs te bieden, dan vragen we de mening 
van de toelatingscommissie voor het speciaal 
(basis)onderwijs. Dit gebeurt alleen met toe-
stemming van de ouders. Bij de meeste van 
deze aanmeldingen wordt dan nader onder-
zoek gedaan, bijvoorbeeld door een ortho-
pedagoog of een GZ-psycholoog. Daarna 
besluiten we samen met de ouders wat het 
beste is voor het kind. Binnen onze stichting 
is een overstap naar de Koningin Wilhelmina-
school mogelijk, maar u kunt natuurlijk ook 
voor een andere sbo-school kiezen.

4   De zorg voor onze kinderen
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Aan ieder kind op onze school willen wij on-
derwijs geven dat zo goed mogelijk past. Hoe 
we zorgen voor zulk passend onderwijs, in de 
klas, daarbuiten of soms zelfs buiten de school, 
leest u in dit hoofdstuk. 

Aanbod
Om kinderen onderwijs te kunnen geven dat 
precies bij hen past, volgen wij hen in hun 
ontwikkeling. Gedurende het hele schooljaar 
nemen de toetsen af die bij de diverse me-
thodes horen. De resultaten van deze toetsten 
(die we bijhouden in het leerlingvolgsysteem 
ParnasSys) vertellen ons wat de onderwijsbe-
hoefte van elke leerling is. Daarop passen wij 
ons handelen steeds weer aan.

Daarnaast meten we de cognitieve ontwik-
keling van de leerlingen met Cito-toetsen, 
en hun sociaal-emotionele ontwikkeling met 
behulp van het observatie-instrument ZIEN!.
Onze school is klassikaal georganiseerd. Het 
is echter niet zo dat alle kinderen op hetzelfde 
moment op hetzelfde niveau werken. Er zijn 
namelijk altijd kinderen die verder in de leer-

stof zijn en kinderen die juist minder ver zijn.  
In de klas krijgen ze de leerstof die bij hen 
past. We werken dan ook afwisselend klas-
sikaal, in groepjes met verschillende leerstof, 
en met individuele, zelfstandige opdrachten. 
Soms ook volgen kinderen een les in een  
andere klas, als dat beter past.

Extra ondersteuning
Soms hebben kinderen extra ondersteuning 
nodig. Dit wordt zoveel mogelijk door de 
leerkracht in de klas aangeboden. Bijvoorbeeld 
tijdens het zelfstandig werken aan het begin 
van de dag. De leerkracht neemt dan een 
groepje bij zich voor pre-teaching of herhaling 
van lesstof.

Voor kinderen die meer uitdaging nodig heb-
ben, is er op onze school een doorlopend, 
uitdagend programma. Dit wordt begeleidt 
door de leerkracht in de klas. Voor de kinderen 
voor wie dit nog niet voldoende is, is er de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de ver-
diepingsklas.  De kinderen gaan hier één keer 
per week naar toe en krijgen, onder leiding van 
een gespecialiseerde leerkracht, uitdagende 
opdrachten waar zij de rest van de week mee 
aan de slag kunnen. Zij krijgen hiervoor ruimte 
in hun weekprogramma. De IB-er en de leer-
kracht beoordelen of een kind in aanmerking 
komt voor de verdiepingsklas.

Daarnaast zijn er buiten de school nog  
een aantal mogelijkheden:

•  De Prachtklas, voor kinderen die meer  
praktisch leren, in samenwerking met vmbo  
Het Element

•  De Plusklas, voor hoogbegaafde leerlingen, 
samen met het Farel College

•  De Masterclass, voor leerlingen die zeer 
waarschijnlijk uitstromen op vwo+ niveau, in 
samenwerking met het Corderius College

Ook voor deze klassen geldt dat een selectie 
plaatsvindt, in overleg met de ib’er en daarna 
met de ouder(s).
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Samenwerkingsverband  
de Eem

Sinds 1 augustus 2014 moeten alle basisscho-
len passend onderwijs geven. 
De school en de ouder(s)/verzorger(s) bepalen 
samen, in lijn van de mogelijkheden van kind 
(en ouders) en school, wat het beste onder-
wijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt SWV 
de Eem hulp bij passend onderwijs.

Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een 
vereniging van 28 samenwerkende school-
besturen primair onderwijs voor passend 
onderwijs in Amersfoort en vijf omliggende 
gemeentes.
SWV de Eem wil dat voor elk kind een pas-
send onderwijsaanbod geboden kan worden 
met de juiste ondersteuning voor een opti-
male ontwikkeling. Met dit doel voor ogen 
worden scholen gestimuleerd, gefaciliteerd 
en gecoacht bij het inzetten van de juiste 
voorzieningen, zo dicht mogelijk bij het kind 
en het liefst op school. 
De onderwijsondersteuner van het SWV 
speelt hierbij een centrale rol. Deze biedt 

hulp aan scholen bij de invulling van hun 
zorgplicht. Dat kan gaan om arrangementen 
voor extra ondersteuning op school of om het 
afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) wanneer het passend onderwijsaanbod 
een plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs 
betekent.

Informatiepunt Passend Onderwijs  
voor Ouders
Met de invoering van het passend onder-
wijs kom je als ouders voor nieuwe vragen 
te staan: Hoe krijg ik de hulp geregeld die 
mijn kind nodig heeft? Op welke school kan 
ik mijn kind met een beperking nu het beste 
aanmelden? In gesprek met de school krijgt 
u vast antwoord op uw vragen. Maar heeft u 
extra informatie nodig, dan kunt u terecht bij 
het Informatiepunt Passend Onderwijs voor 
Ouders, op het kantoor van SWV de Eem. Er 
is een telefonisch en een inloopspreekuur en 
u kunt altijd bellen.

U vindt de contactgegevens van SWV de Eem 
achter in deze gids.
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Naar het voortgezet  
onderwijs

Het is ons doel de kinderen zo te begeleiden 
dat ze na de basisschool naar die school voor 
voortgezet onderwijs kunnen die het beste 
past bij hun mogelijkheden en hun interes-
ses. Dat is niet altijd eenvoudig en bovendien 
van zo’n groot belang dat we er zo zorgvuldig 
mogelijk mee omgaan:

•  In groep 7 maken alle kinderen in april/mei 
de Cito Entreetoets. Het resultaat daarvan 
wordt met het kind en de ouders gedeeld. 
Het is nog geen schooladvies.

•  In november houden we voor de ouders 
van groep 8 een informatieavond over het 
voortgezet onderwijs.

•  Voor 1 januari krijgen de ouders van de 
achtstegroepers ons schooladvies: we laten 
u weten welk type vervolgonderwijs naar 
ons idee het best bij uw kind past. Ons ad-
vies is gebaseerd op leerprestaties, aanleg 
en ontwikkeling tijdens de hele basisschool-
periode. Het schooladvies is leidend bij de 
plaatsing van leerlingen. U kunt dan op zoek 
naar een school.

•  Alle leerlingen van groep 8 maken in april 
de Centrale Eindtoets PO. Als de score 
hoger is dan ons advies, gaan we met u in 
gesprek om samen te kijken of het advies 
wordt aangepast.

Wijkteam – hulp bij vragen en 
zorgen in het dagelijks leven

Een wijkteam is een team van medewerkers 
van verschillende hulpverleningsorganisaties. 
Ze leveren dicht bij huis, snel en met een vaste 
contactpersoon zorg en ondersteuning aan 
mensen die hulp nodig hebben in hun dage-
lijks leven, bijvoorbeeld bij de opvoeding van 
hun kinderen. Ook in Kattenbroek werkt zo’n 
wijkteam. Onze school heeft ook een contact-
persoon in het wijkteam.

Als de leerkracht zorgen heeft over uw kind, zal 
die dat altijd eerst met u bespreken. Als er een 
aanleiding is, kan de leerkracht uw kind – met 
uw toestemming – aanmelden bij het wijkteam. 
In dat geval nodigt de leerkracht u uit voor een 
gesprek en nodigt daarbij ook een medewerker 
van het wijkteam uit.

Gewoonte 1

Wees proactief
Je maakt je eigen keuzes
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Bereikbaarheid

Als u ons iets wilt vragen, of iets over uw kind 
met ons wilt bespreken, is dat uiteraard altijd 
mogelijk. U kunt elke dag contact met ons 
opnemen. In principe zijn we tussen 8.00 en 
16.30 uur bereikbaar. We zouden het heel fijn 
vinden als u zoveel mogelijk probeert om  
ons op school te bereiken. Eventueel kunt  
u ook per e-mail contact opnemen met de 
leerkracht van uw kind. U vindt de e-mail-
adressen achter in deze schoolgids.

Vervanging bij ziekte en  
verlof

Als een leerkracht ziek is, zoeken we naar 
vervanging. Dit kan intern zijn, of bij de inval-
pool. Helaas is er door het leerkrachtentekort 
niet altijd een invaller beschikbaar. Vinden we 
geen juf of meester, dan worden de kinderen, 
met werk, verdeeld over de andere klassen. In 
het ergste geval moeten wij de klas vrij geven. 
We doen er alles aan om dat te voorkomen. 
Via de mail houden we u op de hoogte.

Stagiair(e)s en  
opleidingscoördinator

Wij geven studenten die leren voor een 
baan in het onderwijs graag de kans om bij 
ons op school stage te lopen. Wanneer een 
stagiair(e) begint in de klas van uw kind,  
laten we u dat weten via groepsmail.

Veel van onze stagiair(e)s komen van de 
pabo (de opleiding tot basisschoolleerkracht) 
van de Marnix Academie, waarmee we een 
samenwerkingsrelatie hebben. Per schooljaar 
zijn het gemiddeld 5 tot 7 studenten.

Daarnaast ontvangen we stagiair(e)s die op 
een roc de opleiding tot onderwijsassistent 
volgen. Het kan ook voorkomen dat gymlessen 
worden overgenomen door studenten van een 
sportacademie. Dan zal er altijd een vaste leer-
kracht bij aanwezig zijn als verantwoordelijke.

Eén van de teamleden begeleidt, als interne 
coördinator opleidingen, deze studenten ge-
durende de stageperiode, naast de leerkracht 
van de groep waarin de student stage loopt. 
Deze leerkracht is mentor voor de stagiair(e).

5 Ons team 

waar  wie  wanneer

groep leerkracht ma di wo do vr

1/2a  Henrike  x x   
   Kelly    x x x

1/2b  Ydette  x x x  
   Antoinette    x x

3   Paula  x x  x x
   Kimberley   x   

4   Nynke   x x x x
   Janine  x 

5   Marijke  x x x x 
   Ydette      x

6   Hermine  x x 
   Janine    x x x

7   Carlijn  x x x  
   Joke     x x

8a   Wieke  x x x  x
   Henrike     x 

Groepsindeling 2019-2020

Elke dag werken wij met het team van de  
Gabrie Mehenschool met veel plezier met  
de kinderen. Behalve uit leerkrachten bestaat 
ons team uit een aantal collega’s met een 
andere functie of taak. In het rooster hiernaast 
ziet u wie dat zijn en wanneer zij op school  
aanwezig zijn.

wie   wat wanneer

     ma di wo do vr

Fahmi Icho conciërge x   x  x

Quirine Buddendorf administratief medewerkster x   x 

Willemieke Gerrist assistent-conciërge x  x x x 
    klassenassistent 

Annelies Nuijten intern begeleider   x  x 
    interne contactpersoon

Marjolein Veldhuizen directeur x  x x x x

Joke Dijkman intern coördinator    x  x x 
    opleidingen 
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6 Onze ontwikkeling

Op school leert iedereen: kinderen, ouders 
én team. Alleen door te blijven leren, kun-
nen we onze kinderen actueel onderwijs 
blijven geven dat hen in staat stelt om zich te 
ontplooien op een manier die past bij wat in 
de toekomst van hen zal worden gevraagd. 
De school moet zich mee-ontwikkelen met de 
veranderingen in de samenleving. Leerkrach-
ten blijven zich daarom permanent bijscholen. 
Dat doen we als team (tijdens studiedagen 
en in het dagelijks overleg met collega’s) en 
individueel (door gerichte opleidingen te 
volgen en in onze omgang met de kinderen 
en het contact met de ouders).

Schoolgids, schoolplan  
en jaarplan
 
Met de schoolgids informeren we de ouders 
over de school en over de manier waarop wij 
er werken. Daarnaast hebben wij een school-
plan. Daarin beschrijven we hoe we onderwijs 
geven en hoe we de kwaliteit ervan bewaken. 
Met het schoolplan verantwoorden we ons 
naar de inspectie en de overheid. Tegelijk is 
het voor ons een werkplan voor een periode 
van vier jaar. Jaarlijks maken we een jaarplan 
met de speerpunten voor het komende 
schooljaar.

Speerpunten voor 2019-2020

•  Aanschaf nieuwe methode  
begrijpend lezen

•  Verkennen mogelijkheden werken  
met portfolio

•  Starten leerlijn meerbegaafde kinderen  
en verdiepingsklas

•  Verkennen nieuw leerlingvolgsysteem  
voor groep 1 en 2

•  Ontwikkelen visie en plan van aanpak  
creatieve talentontwikkeling

Kwaliteit
Systematisch meten wij onze kwaliteit. 
Daarvoor gaan we dit schooljaar stichtings-

breed starten met programma Werken met 
Kwaliteitskaarten (WMK). De meetresultaten 
bespreken we met elkaar en verwerken we 
weer in ons handelen:
•  de leerresultaten bespreken we maan- 

delijks in ons zorgoverleg;
•  de resultaten van de Cito-toetsen be- 

spreken we twee keer per jaar met  
het hele team en

•  de drie tevredenheidsonderzoeken (leerling-
peiling, ouderpeiling, personeelspeiling) 
bespreken we nadat ze zijn uitgevoerd.

Verder evalueren we jaarlijks:
•  naar welke vorm van vervolgonderwijs  

de kinderen na groep 8 gaan, en of die 
keuze bij hun capaciteiten past;

•  hoe de inspectie onze school beoordeelt 
en

•  of we nog steeds voldoen aan de  
arborichtlijnen over veiligheid.

Waar gaan de kinderen na 
groep 8 heen?

Onze leerlingen gaan naar alle vormen van 
voortgezet onderwijs in de regio. We hebben 
een goed contact met al die scholen. Jaarlijks 
informeren zij ons hoe het de ‘afgezwaaide’ 
kinderen vergaat. In 2018-2019 verlieten 38 
leerlingen onze school. Zij stroomden door 
naar de volgende vormen van voortgezet 
onderwijs:

naar aantal leerlingen

vmbo basisberoepsgerichte leerweg   1
vmbo basisberoepsgerichte/kaderberoeps- 
gerichte leerweg      4
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg     2
vmbo gemengde / theoretische leerweg     1
vmbo theoretische leerweg      7
havo         11
havo/vwo
vwo          12

Hiermee scoren we boven de inspectienorm. 
We zijn hier heel blij mee, maar we blijven 

kritisch kijken naar ons onderwijs: ieder jaar 
gaan we voor het maximaal haalbare resultaat 
voor iedere leerling.

De beoordeling van  
de onderwijsinspectie

Onze school is in het najaar van 2013 door de 
inspectie bezocht. De inspectie beoordeelde 
de kwaliteit van ons onderwijs als voldoende. 
Op www.onderwijsinspectie.nl kunt u het 
inspectieverslag teruglezen.

Arbobeleid en bedrijfs- 
hulpverlening

Wij vinden de veiligheid en de gezondheid 
van onze leerlingen en onze medewerkers 
heel belangrijk. Met ons arbobeleid maken 
we daar werk van. Zo hebben meerdere col-
lega’s een cursus bedrijfshulpverlening (bhv) 
gevolgd. Er is elke dag een collega met een 
bhv-certificaat aanwezig (dat wil zeggen iemand 
met een EHBO-diploma die kan reanimeren). 
De bhv’ers gaan ieder jaar op herhalingscur-
sus om hun kennis en vaardigheden actueel 
te houden. Verder houden we jaarlijks een 
ontruimingsoefening, om onszelf en ook de 
kinderen voor te bereiden op een calamiteit.

Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs

Niveau    Aantallen

      2016/2017 2017/2018 2018/2019
vmbo-bl, met lwoo   2    
vmbo-bl     1     1  1
vmbo bl/kl      4  
vmbo-kl      4    2 
vmbo-tl        2  
vmbo-gl       1
vmbo-tl      3    2  7
vmbo-tl/havo    1 
havo     15  12  11
havo/vwo    1    
vwo     11    5  12
totalen    38  22  38

Opbrengsten
Scores Cito-Eindtoets

jaar  Gabrie Mehenschool landelijk gemiddelde

2017    535   535,6 *
2018    536,8   535
2019      536,9   536,1

* De ondergrens voor de Gabrie Mehenschool lag in 2017 onder het landelijk gemiddelde, namelijk 534,9.
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Meldcode huiselijk geweld en  
kindermishandeling

Als school zijn we verplicht om volgens 
protocol te handelen als we te maken krijgen 
met (vermoedens) van kindermishandeling of 
huiselijk geweld. Wij werken volgens het stap-
penplan van Samen Veilig Midden-Nederland 
(dat u vindt op http://handelingsprotocol.nl/
bo-utrecht): 

Stap 1 signalen in kaart brengen
Stap 2  overleggen met een collega en  

eventueel Veilig Thuis raadplegen
Stap 3  gesprek aangaan met de ouder(s)/

verzorger(s)
Stap 4  inschatten van aard en ernst van de 

situatie en de risico’s van het geweld
Stap 5  beslissen: hulp organiseren of  

melden bij Veilig Thuis

Mobieltjes
We hebben liever niet dat kinderen waarde-
volle spullen mee naar school brengen. School 
kan er immers geen verantwoordelijkheid voor 
dragen. Mobiele telefoons worden bewaard in 
een kluisje. Vlak voor het einde van de school-
dag krijgen de kinderen ze weer terug. 

Mocht het nodig zijn om uw kind te bereiken 
onder schooltijd, dan kunt u daarvoor het vaste 
telefoonnummer van de school gebruiken.

In de bovenbouw wordt de mobiele telefoon  
af en toe tijdens een les ingezet als ICT-device.

Moeite met betalen: Jeugd-
fonds Sport & Cultuur en 
Stichting Leergeld
Onderwijs in Nederland is gratis, maar soms 
komen er toch kosten bij, zoals de Ouder-
bijdrage, de schoolreis en de kosten van het 
schoolkamp. U kunt daarvoor een beroep doen 
op Stichting Leergeld (zie www.leergeld.nl).
Wilt u uw kind na schooltijd laten meedoen aan 

muziekles of een sportclub? Dan kunt u een 
beroep doen op het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur, via de sociale dienst van de gemeente 
Amersfoort. Dit geldt voor ouder(s)/
verzorger(s) met een minimum inkomen, 
bijvoorbeeld doordat u een uitkering hebt, of 
doordat u als ZZP-er niet genoeg inkomsten 
heeft of hoge lasten. U kunt als ouder/ver-
zorger zelf geen aanvraag doen. Dit loopt via 
een intermediair bijvoorbeeld op school, via 
IndeBuurt033 of een schuldhulpverlener. De 
intermediair op onze school die u hierbij kan 
helpen is Annelies Nuijten (intern begeleider). 
Kijk voor meer informatie op www.jeugd-
fondssportencultuur.nl of op www.amersfoort.
nl/werk-en-uitkering/to/kindpakket.

Oud papier
De Gabrie Mehen zamelt papier in, van de 
opbrengst doen we leuke dingen voor de 
school. Op de tweede dinsdag van de maand 
(tenzij die in de vakantie valt) kunt u uw oud 
papier kwijt in een container die op de Dop-
heide wordt geplaatst. De precieze data vindt 
u in de jaarkalender.

Ouderportal
U kunt op ieder gewenst moment de leer-
resultaten van uw kind in zien. Hiervoor logt 
u in op het ouderportaal van ParnasSys. De 
inloggegevens die u hiervoor nodig heeft, 
ontvangt u van school.

Spelen op het plein
Op onze schoolpleinen kunnen de kinderen 
in de pauze even ontspannen, een frisse neus 
halen en samen spelen. Voor skateboarden, 
skeeleren en rolschaatsen hebben we spe-
ciale gedeeltes gereserveerd (rolschaatsen  
en skeelers graag bij de ingang van de school 
uittrekken). Voetballen kan alleen vóór 8.15 uur 
en na 14.30 uur, omdat er vlak voor en na school 
te veel kinderen en ouders op het plein zijn.
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Afwezigheid

Elke ochtend worden in alle groepen de 
afwezige kinderen geregistreerd. Als we 
geen ziekmelding of bericht van afwezigheid 
hebben gekregen, nemen we contact op met 
de ouders van het afwezige kind. Is er geen 
geldige reden voor de afwezigheid, dan is het 
verzuim ‘niet geoorloofd’, en melden wij dit 
bij de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Amersfoort.
(zie ook: Verlof en verzuim)

Breed Overleg Kattenbroek
In de wijk Kattenbroek werken de scholen in 
de wijk, de kinderopvangorganisaties, de or-
ganisatie voor maatschappelijk werk WELZIN 
en het wijkteam samen in het Breed Overleg 
Kattenbroek. De directeur van de Gabrie 
Mehenschool zit ook in dat overleg. Met de 
andere schooldirecteuren en de leiding van 
de andere organisaties is regelmatig overleg. 
Het BOK probeert laagdrempelige activitei-
ten voor kinderen te organiseren (soms met 
een kleine financiële bijdrage van de deelne-
mers) en gemeenschappelijke ouderavon-
den met een thema dat raakvlakken heeft 
met de school en het samenleven in de wijk.

Voor- en naschoolse 
opvang (BSO)

In ons schoolgebouw zit ook de buiten-
schoolse opvang van BLOS kinderopvang. Wij 
werken intensief met hen samen. Dat biedt 
rust voor uw kinderen en gemak voor u.

Dagelijks vangen kundige en betrokken  BLOS-
medewerkers na schooltijd uw kind(eren) op. 
De BSO is geopend tot 19.00 uur.

BLOS biedt ook voorschoolse opvang. U kunt 
als starttijd 7.00 uur of 7.30 uur kiezen.

In de schoolvakanties en tijdens vrije school-
dagen opent BLOS de deuren om 7.30 uur.

Er zijn in de wijk meer organisaties die buiten-
schoolse opvang aanbieden. Zij halen de 
kinderen na schooltijd op en gaan naar hun 
eigen locatie. U bent uiteraard vrij zelf een 
keuze te maken.
U vindt de contactgegevens van BLOS kinder-
opvang en van de andere organisaties voor 
BSO achter in deze gids.

Halen en brengen
In de ochtend gaan de deuren om 8.20 uur 
open. U en uw kind zijn beiden welkom in  
de school.

De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden 
door hun ouders in de klas gebracht.

Om 8.25 uur klinkt de startbel, het teken voor 
alle ouders om de school weer te verlaten, zo-
dat om 8.30 uur de lessen kunnen beginnen.

Na schooltijd worden de kinderen van de 
groepen 1 tot en met 4 door de leerkracht 
naar buiten gebracht.

De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 
komen zelfstandig naar buiten.

Hoofdluis
We houden onze school graag hoofdluisvrij. 
Dat lukt behoorlijk, mede dankzij het preven-
tieteam, dat bestaat uit ouders. Zij controle-
ren de kinderen na elke vakantie. 
Mocht er bij uw kind hoofdluis worden vast-
gesteld of vermoed, dan wordt u door de 
leerkracht op de hoogte gesteld.

Kleding
Voor iedereen binnen de school gelden 
enkele algemene richtlijnen voor de kleding. 
Belangrijk is dat de kleding fatsoenlijk is en 
geen belemmering vormt voor het lesgeven 
en leskrijgen of voor de veiligheid (bijvoor-
beeld tijdens de gymles). Hier hoort ook bij 
dat het gezicht niet bedekt is.

7 Praktische zaken

Gewoonte 3 – 

Belangrijke zaken eerst  
Eerst werken, dan spelen
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over verschillende onderwerpen gaan en via 
het inloopspreekuur, de mail, het telefonisch 
spreekuur en de chat gesteld worden. Kijk op 
www.ggdru.nl hoe u de GGD het makkelijkst 
kunt bereiken.

Het GGD-team van onze school
Het team van de GGD dat verbonden is aan 
onze school bestaat uit een jeugdarts, een 
jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 
Zij zijn bereikbaar op (033) 460 00 46.

Schoolbenodigdheden
Wat kinderen dagelijks nodig hebben op 
school, krijgen ze van school. Daarnaast is er 
een beperkt lijstje met spullen die kinderen 
van groep 3 tot en met 8 zelf moeten mee-
brengen. Dat krijgt u aan het begin van het 
schooljaar.

Vanaf halverwege groep 4 schrijven de leer-
lingen met vulpen. Dit bevordert een mooi 
handschrift. Ze krijgen de pen van school. 
Als hij wegraakt of stuk gaat door verkeerd 
gebruik, vragen we € 5,- voor een nieuwe vul-
pen, of u zorgt zelf voor een nieuwe vulpen.

Sportkleding en schoenen neemt iedereen 
zelf mee. De leerlingen van groep 1 en 2 
hebben hun gymkleren en schoenen in een 
stoffen tasje dat op school blijft. De oudere 
kinderen hebben hun sportspullen bij zich op 
de dagen dat ze gym hebben. Om zoekraken 
en verwisselen van spullen te voorkomen is 
het handig wanneer u ze van een naam of 
een merkje voorziet.

Voor de groepen 1 en 2 gebruiken we een 
opbergtas om jas, tas en eventuele andere 
benodigdheden bij elkaar op te ruimen.  
Ouders wordt verzocht die (eenmalig) voor 
hun kind(eren) aan te schaffen.

Schoolfotograaf
Jaarlijks komt de schoolfotograaf. De datum 
vindt u in de jaarkalender.

Schoolreis en schoolkamp
Alle groepen, met uitzondering van groep 
8, gaan ieder jaar op schoolreis of hebben 
op een andere manier een feestelijke dag. 
Groep 8 gaat op schoolkamp.

Over de kosten voor het schoolreisje en het 
schoolkamp krijgt u aan het begin van het 
schooljaar een brief.

Schooltijden
We werken met het vijf-gelijke-dagen-model: 
we beginnen alle dagen om 8.30 uur en ein-
digen om 14.15 uur. De kinderen lunchen op 
school, met hun leerkracht. De groepen 1 tot 
en met 4 hebben vier gelijke dagen, zij zijn op 
vrijdag om 12.00 uur uit.

Dagen  Groep 1 – 4 Groep 5 – 8
Ma/do  08.30 - 14.15 08.30 - 14.15
Vrijdag  08.30 - 12.00 08.30 - 14.15 

In de pauzes zijn er minimaal twee leer-
krachten op het plein aanwezig die toezicht 
houden. Naast hen zijn er ook minimaal twee 
leerlingen-mediators op het plein. Deze leer-
lingen hebben een mediatortraining gehad 
en zijn herkenbaar aan hun geel/oranje hesje 
Bij conflicten kunnen kinderen hun als eersten 
vragen om te helpen het op te lossen.

Voordat de school begint bent u zelf verant-
woordelijk voor het toezicht op uw kind.

Protocol Ziekte op school, 
medicijngebruik en medisch 
handelen
Als kinderen onder schooltijd ziek wor-
den, nemen we contact op met ouder(s)/
verzorger(s). In zijn algemeenheid geldt dat 
kinderen die ziek zijn niet op school horen, 
maar thuis moeten uitzieken.

Voor medicijngebruik en medisch handelen 
heeft PCBO Amersfoort een protocol waar-
aan al het personeel en alle scholen zich 
moeten houden. Als uw kind medicijnen  
nodig heeft en deze ook moeten worden 
toegediend onder schooltijd, schetst het  
Protocol Ziekte op school, medicijngebruik  
en medisch handelen hiervan de grenzen.

Personeel van PCBO Amersfoort is name-
lijk niet bekwaam en niet bevoegd tot het 
verrichten van medische handelingen. Het 

bestuur heeft er nadrukkelijk voor gekozen 
dat personeel op alle scholen van de stich-
ting deze handelingen dan ook niet verricht. 
Als medisch handelen (anders dan acute 
noodhulp) noodzakelijk is onder schooltijd, 
moeten hier andere oplossingen voor worden 
gevonden. Als dit aan de orde is, verzoeken 
we ouders om zo spoedig mogelijk contact 
op te nemen met de directie van de school 
en dit met elkaar te bespreken.

Als voor een leerling medisch handelen 
onder schooltijd noodzakelijk is, is dit op 
zichzelf geen reden om een leerling niet 
aan te nemen of van school te verwijderen. 
Maar een kind kan alleen op school blijven 
of worden aangenomen als er een oplossing 
wordt gevonden voor het verrichten van de 
medische handelingen. We vinden die graag 
in overleg met u.
Het Protocol Ziekte op school, medicijnge-
bruik en medisch handelen kunt u opvragen 
bij de directie.

De schoolarts en de GGD
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio 
Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun 
ouder(s)/verzorger(s), om hen te adviseren en 
te ondersteunen bij het gezond opgroeien.

Gezondheidsonderzoeken op school
Alle kinderen in Nederland krijgen op be-
paalde leeftijden (rond 5/6 en rond 10/11 
jaar) een uitnodiging voor een preventief 
gezondheidsonderzoek met als doel om sa-
men met u als ouder(s)/ verzorger(s) de groei 
en ontwikkeling van uw kind te volgen. Het 
onderzoek sluit aan op de contactmomenten 
die u op het consultatiebureau heeft gehad. 
Naast een check van oren, ogen en groei is 
er aandacht voor hoe het verder met uw kind 
gaat, op school, thuis en in de omgang met 
vriendjes.

Het hele jaar bereikbaar
Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het 
hele jaar door bereikbaar voor vragen en ad-
vies over gezond opgroeien. Vragen kunnen 
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Traktaties
Wanneer uw kind jarig is, vieren we dat in  
de groep. Hij/zij mag natuurlijk trakteren. Wij 
stellen het zeer op prijs als u kiest voor een 
gezonde traktatie. Er zijn kinderen op school 
die een dieet hebben of bepaalde producten 
niet mogen gebruiken. Wilt u als uw kind gaat 
trakteren dit even navragen bij de leerkracht?

Een jarig kind mag met één klasgenootje de 
groepen in het eigen cluster (groep 1 t/m 4  
of in groep 5 t/m 8) rond.

Het ‘tussendoortje’ en  
de lunch

We stimuleren graag dat de kinderen in de 
pauze en tijdens de lunch gezonde dingen 
eten en drinken. We adviseren dan ook uw 
kind elke dag iets van groente of fruit mee 
te geven, en gezond belegde boterhammen. 
Een flesje water maakt het compleet, want 
water is gezond!

Uitnodigingen
Vaak mag een jarig kind een partijtje geven 
voor vriendjes en vriendinnetjes. Om teleur-
stellingen te voorkomen, vragen wij u om 
uitnodigingen niet in de groep uit te delen. 

Vakanties, vrije en  
studiedagen

Amersfoort ligt in de vakantiespreidingsregio 
midden. De vakanties van de Gabrie Mehen-
school volgen de richtlijnen van de overheid. 
Behalve tijdens deze vakanties en feestdagen 
zijn de kinderen nog een aantal dagen vrij in 
verband met studiedagen van het team. We 
zetten de vakanties, vrije en studiedagen hier 
voor u op een rijtje: 

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie 
21 okt t/m 25 okt 2019
Kerstvakantie 
23 dec 2019 t/m 03 jan 2020
Voorjaarsvakantie 
24 feb t/m 28 feb 2020
Goede Vrijdag
10 april 2020
2e Paasdag 
13 april 2020
Meivakantie 
27 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart 
21 en 22 mei 2020
Pinkstervakantie 
1 juni t/m 5 juni 2020
Zomervakantie 
20 juli t/m 28 augustus 2020
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Studiedagen
vrijdag 18 oktober 2019
maandag 27 januari 2020
vrijdag 21 februari 2020
maandag 29 juni 2020

Verkeersveiligheid tijdens 
schoolspits

Ouders van de drie basisscholen binnen de 
Kattenbroek-ring (Gabrie Mehen, Breede Hei 
en Meander) hebben de handen ineen gesla-
gen: als Verkeersouders Kattenbroek (VOK) 
proberen zij de verkeersveiligheid rond  
de scholen te vergroten. Dit doen ze in  
samenspraak met de wijkagent, het wijk- 
beheerteam, de gemeente en de scholen.
Voor elk van de drie scholen zijn basisafspra-
ken gemaakt die – vooral tijdens de school-
spits – rond de school gelden:

•  Ouders brengen hun kinderen zoveel mo-
gelijk met de fiets of lopend naar school. 
Oudere kinderen komen ook zoveel mo-
gelijk lopend of op de fiets. Hoe minder 
auto’s bij school, hoe veiliger het er is.

•  Voor wie met de auto komt is een één-
richtingsroute afgesproken: vanaf de 
ring rijdt u De Helling op waarna u de 
eerste weg rechts inslaat, De Heuvel. Let 
op, het is een 30 km-zone. Na de scherpe 
bocht linksaf draait u aan het einde van de 
Heuvel de Dopheide op. Bij de school zijn 
parkeerhavens waar u even kunt stoppen 
om uw kind te laten uitstappen.  
Bij het wegrijden wordt het ritsen, maar 
de verkeersstroom beweegt zich op deze 
manier veilig in één richting.

Verlof en verzuim
Kinderen worden dagelijks op school ver-
wacht. De aan- en afwezigheid van kinderen 
wordt iedere dag gecontroleerd en geregis-
treerd. Scholen zijn daartoe verplicht. Als een 
leerling zonder bericht van absentie afwezig 
is, neemt school contact op met ouder(s)/
verzorger(s). Als leerlingen zonder geldige 

reden of zonder bericht afwezig zijn, wordt 
dit geregistreerd als ‘ongeoorloofd verzuim’.
Er kunnen natuurlijke legitieme redenen zijn 
waarom kinderen niet op school kunnen zijn 
of verlof hebben.

Ziekte
Als kinderen ziek zijn, is dat een begrijpe-
lijke reden voor afwezigheid. Van ouder(s)/
verzorger(s) vragen we in dat geval ons (op 
de eerste schooldag dat een kind ziek is) voor 
8.30 uur te laten weten dat hun kind ziek is en 
daardoor afwezig zal zijn.

Deelname aan religieuze of  
levensbeschouwelijke verplichtingen 
Kinderen die deelnemen aan religieuze of le-
vensbeschouwelijke verplichtingen zijn daar-
voor vrijgesteld van de leerplicht. Ouder(s)/
verzorger(s) moeten dan uiterlijk twee dagen 
van tevoren aan school doorgeven dat hun 
kind afwezig zal zijn vanwege deelname aan 
een religieuze of levensbeschouwelijke ver-
plichting. Gebruik hiervoor het Verlofformu-
lier dat u van onze website kunt downloaden 
of op school kunt verkrijgen.

Voor andere redenen van afwezigheid 
van kinderen op school, moeten ouder(s)/
verzorger(s) van tevoren verlof aanvragen en 
moet er toestemming voor het verlof gege-
ven zijn. Dit geldt in de volgende gevallen:

Verlof vanwege een vakantie buiten  
de reguliere schoolvakanties om
Dit verlof kan slechts in zeer uitzonderlijke 
gevallen verleend worden, als ouder(s)/
verzorger(s) vanwege de specifieke aard 
van hun beroep in geen enkele reguliere 
schoolvakantie op vakantie kunnen. Zie voor 
verdere toelichting ook het Verlofformulier 
dat op school te verkrijgen is.

Verlof voor andere gewichtige  
omstandigheden
Dat kunnen plezierige zaken zijn als het 
bijwonen van een huwelijk of jubileum, maar 
ook droevige zaken zijn, bijvoorbeeld van-
wege een terminaal ziek familielid of een be-
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Verzekeringen

De stichting heeft een collectieve ongevallen-
verzekering en een aansprakelijkheidsver-
zekering afgesloten via Verus (de landelijke 
vereniging voor christelijk onderwijs in Ne-
derland). Daarmee zijn alle betrokkenen bij 
schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en 
vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft 
recht op een (beperkte) uitkering als een 
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook 
zijn de geneeskundige en tandheelkundige 
kosten gedeeltelijk meeverzekerd. Dit geldt 
alleen als de eigen verzekering van betrok-
kene de schade niet dekt (bijvoorbeeld door 
eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, 
fiets etc.) valt niet onder de dekking.

Door de aansprakelijkheidsverzekering zijn de 
school zelf én de mensen die voor de school 
werken (bestuur, personeel, vrijwilligers) 
verzekerd tegen schadeclaims als gevolg van 
onrechtmatig handelen. Wij maken u graag 
attent op twee zaken die vaak tot misverstan-
den leiden.
Ten eerste is de school of het schoolbestuur 
niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles 
wat tijdens de schooluren en buitenschoolse 
activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het ge-
val zou zijn, zou alle schade die in schoolver-
band ontstaat op de school kunnen worden 
verhaald. Dit is niet zo. De school is alleen 
verplicht schade te vergoeden als er sprake is 
van een verwijtbare fout. De school (of zij die 
voor de school optreden) moeten dus ‘tekort 
zijn geschoten in hun rechtsplicht’. Het is mo-
gelijk dat er schade wordt geleden, zonder 
dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. 
Denk bijvoorbeeld aan een bal tegen een bril 
tijdens de gymles. Die schade valt niet onder 
de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt 
(dan ook) niet door de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk 
voor (schade door) onrechtmatig gedrag 
van leerlingen. Een leerling die tijdens de 
schooluren of tijdens andere door de school 
georganiseerde activiteiten door onrechtma-
tig handelen schade veroorzaakt, is daar in de 
eerste plaats zelf (of de ouder(s)/verzorger(s) 
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang 
dat ouder(s)/verzorger(s) zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Ziek of geblesseerd
Wanneer u kind ziek is, of naar de dokter 
moet, wilt u dit dan met een briefje of  
telefonisch tussen 8.00 en 8.20 uur aan  
ons doorgeven?

Als uw kind langer dan een week ziek is, 
neemt de leerkracht contact met u op.  
Bij langdurige ziekte bekijken we samen  
of er wat huiswerk gemaakt kan worden.
Als uw kind niet mee kan doen met gym,  
willen wij dat graag vooraf weten – geef  
alstublieft een briefje mee of bel ons even. 
Uw kind gaat wel met de groep mee.
(zie ook: Protocol ziekte op school)

Zindelijk
Als uw kind op school komt, gaan we ervan 
uit dat het zindelijk is. De ervaring leert dat 
sommige kinderen nog niet zo ver zijn. Voor 
de duidelijkheid melden we u dat de school 
niet voor een zindelijkheidstraining kan 
zorgen. Ook zal de leerkracht uw kind niet 
verschonen. Mocht uw kind nog niet zindelijk 
zijn, dan verzoeken we u dat ons vroegtijdig 
te melden. Uiteraard willen we graag mee-
helpen een passende oplossing te vinden.

grafenis. Zie voor verdere toelichting ook het 
Verlofformulier dat u van onze website kunt 
downloaden of op school kunt verkrijgen.

Verlof aanvragen, termijn en  
bezwaar, controle
Verlof moet aangevraagd worden met een 
Verlofformulier. Dat moet ruim van tevoren 
gedaan worden. In de regel geldt een termijn 
van acht weken van tevoren. Dit is met name 
van belang als u eventueel gebruik wilt 
maken van de mogelijkheid om bezwaar aan 
te tekenen tegen het besluit over uw aan-
vraag. Dit kan tot zes weken nadat het besluit 
genomen is. In dat geval heeft degene bij wie 
u bezwaar aantekent twee weken om hierop 
te reageren.

De leerplichtwet omschrijft in welke geval-
len welk verlof toegestaan is en voor welke 
omvang. Binnen bepaalde kaders beslist de 
schoolleiding; daarbuiten de leerplichtamb-
tenaar. In geval van twijfel is er overleg tussen 
de schoolleiding en de leerplichtambtenaar.

Bij wie u bezwaar aantekent, hangt af van wie 
een besluit genomen heeft over uw aanvraag. 
In de regel zal dat de schoolleiding zijn, in 
andere gevallen is dat de leerplichtambtenaar.

Scholen zijn verplicht om aan- en afwezig-
heid van leerlingen te registreren. Daaronder 
valt ook aangevraagd verlof en de al dan niet 
verleende toestemming hiervoor. De school 
wordt hierop gecontroleerd door de inspectie 
voor het onderwijs en de leerplichtambtenaar.

Verzuimpreventie
Als uw kind regelmatig afwezig is, kunt u door 
school uitgenodigd worden voor een gesprek 
hierover. Het doel hiervan is om te kijken of het 
verzuim terug te dringen is; of, als een kind bij-
voorbeeld regelmatig en/of langdurig afwezig 
is vanwege ziekte, te kijken op welke manier 
het onderwijs dan geboden kan worden.

Als een kind 16 uur in een periode van 4 weken 
ongeoorloofd afwezig is, moeten scholen 
dit melden bij de leerplichtambtenaar. In die 

gevallen zal de leerplichtambtenaar onderzoek 
doen naar de situatie van de leerling en de re-
denen van het verzuim. Zie website gemeente 
Amersfoort: www.amersfoort.nl/onderwijs-en-
jeugd/to/leerplicht-en-kwalificatieplicht.htm

Verwijsindex Risicojongeren 
(VIR)

Basisscholen zijn wettelijk verplicht aangeslo-
ten op de Verwijsindex Risicojongeren (VIR).

De VIR is een landelijk systeem waarin profes-
sionals een signaal kunnen afgeven dat zij 
betrokken zijn bij een kind. Het doel van de 
Verwijsindex is om de hulpverleners rond een 
kind of een jongere met elkaar in contact te 
brengen en hun werk op elkaar af te stem-
men. Natuurlijk zult u als ouder van de regis-
tratie op de hoogte worden gebracht.

Ook intern begeleiders van basisscholen kun-
nen zo’n signaal afgeven in de VIR. Waarom 
zij bij het kind betrokken zijn en hoe ze met 
het kind werken, wordt in de Verwijsindex 
NIET bijgehouden. Een signaal in de Verwijs-
index omvat dus alleen:

 identificatiegegevens van de jongere 
(aan de hand van het Burgerservicenummer); 
 identificatiegegevens van de meldende  
instantie; datum van de melding; 
 contactgegevens van de meldende instantie.

Met de gegevens in de Verwijsindex wordt 
zorgvuldig omgegaan door toepassing van de 
Wet bescherming persoonsgegevens en door 
goede beveiliging. Als de ouder(s)/verzorger(s) 
of het kind dat willen, mogen zij de geregis-
treerde gegevens inzien. Zij kunnen correcties 
laten aanbrengen en schriftelijk bezwaar aante-
kenen tegen opname in de Verwijsindex bij het 
College van Burgemeester en Wethouders in 
de gemeente waarin zij wonen. Kijk voor meer 
informatie op www.amersfoort.nl/zorg-en-
ondersteuning.htm> jeugdzorg > registratie in 
de verwijsindex.
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8 Namen en adressen

Directeur
Marjolein Veldhuizen
m.veldhuizen@pcboamersfoort.nl
(033) 456 26 83

Overige teamleden
Jeanine Bijlard
j.bijlard@pcboamersfoort.nl
Joke Dijkman
j.dijkman@pcboamersfoort.nl
Ydette Glashorst
y.glashorst@pcboamersfoort.nl
Janine de Graaf
j.degraaf@pcboamersfoort.nl
Antoinette de Jong
a.dejong@pcboamersfoort.nl
Kelly Morren
k.morren@pcboamersfoort.nl
Kimberley Rademaker
k.rademaker@pcboamersfoort.nl
Marijke Ruitenbeek
m.ruitenbeek@pcboamersfoort.nl
Nynke Sandstra
n.sandstra@pcboamersfoort.nl
Paula van Unen
p.vanunen@pcboamersfoort.nl
Carlijn van Veen
c.vanveen@pcboamersfoort.nl
Henrike van Rijn
h.vanrijn@pcboamersfoort.nl
Wieke van Breemen
w.vanbreemen@pcboamersfoort.nl

Medezeggenschapsraad
Oudergeleding
Jan Piet (voorzitter)
Eline Roelfsema (secretaris)
Teamgeleding
Joke Dijkman
Marijke Ruitenbeek
Nynke Sandstra
mr.gabriemehen@pcboamersfoort.nl

Ouderraad
Contactpersonen
Annie Fluri (voorzitter)
Francien van der Valk (secretaris)
Erwin Gierman (penningmeester)

Team
Ydette Glashorst
Henrike van Rijn
or.gabriemehen@pcboamersfoort.nl

Contactpersoon vragen, opmerkingen  
en klachten
Annelies Nuijten
a.nuijten@pcboamersfoort.nl

Vertrouwenspersonen PCBO Amersfoort
Hannie Stehouwer
(033) 453 05 80
hannie.stehouwer@ziggo.nl
François van Ekkendonk
(033) 463 05 33
francois.esther@xs4all.nl

Stichting GeschillenCommissies Bijzonder 
Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
(070) 386 16 97 
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Samenwerkingsverband de Eem
(033)-303 04 88
ippoo@swvdeeem.nl
www.swvdeeem.nl
Telefonisch spreekuur / inloop: 
(033) 303 04 88 / Burg. de Beaufortweg 16, 
Leusden
maandagmiddag 13.30 - 16.00 uur 
donderdagochtend 9.00 - 12.00 uur

Buitenschoolse opvang
In de school
BLOS kinderopvang
Lisanne Hogeling (Locatiecoördinator  
BLOS Kattenbroek)
(088) 401 03 04
info@blos.nl
www.blos.nl
Buiten de school
BSO Partou
www.partou.nl
BSO SKA
www.ska.nl

De scholen van de stichting 
PCBO Amersfoort
’t Anker
Dollardstraat 123
3812 EV  Amersfoort
T 033 - 461 72 84
anker@pcboamersfoort.nl
www.anker.pcboamersfoort.nl

Berkenschool
Berkenlaan 29-31
3828 BN  Hoogland
T 033 - 433 02 65
berkenschool@pcboamersfoort.nl
www.berkenschool.pcboamersfoort.nl

De Bolster
Van Effenlaan 10
3818 RL  Amersfoort
T 033 - 461 79 70
bolster@pcboamersfoort.nl
www.bolster.pcboamersfoort.nl

Nevenvestiging De Stek
Van Marnixlaan 53
3818 VB  Amersfoort
T 033 - 465 19 44

Gabrie Mehenschool
Dopheide 34 
3823 HL  Amersfoort
T 033 - 456 26 83
gabriemehen@pcboamersfoort.nl
www.gabriemehen.pcboamersfoort.nl

Koningin Wilhelminaschool (sbo)
Koning Karelpad 4
3813 HC  Amersfoort
T 033 - 479 04 60
wilhelminaschool@pcboamerfoort.nl
www.kws.pcboamersfoort.nl

Kon-Tiki
Oceaan 6
3825 WC  Amersfoort
T 033 - 476 64 04
T 06 - 12 63 73 62
kontiki@pcboamersfoort.nl
www.kontiki.pcboamersfoort.nl

De Parkschool
Locatie Stadspark
Raadhoven 2
3813 LW  Amersfoort
T 033 - 433 02 70
parkschool@pcboamersfoort.nl
www.parkschool.pcboamersfoort.nl

Locatie Koningspark
Koning Karelpad 2
3813 HC  Amersfoort
T 033 - 479 04 60

Prins Willem-Alexanderschool
PWA Beekenstein
Fr. v. Blankenheymstraat 61
3817 AE  Amersfoort
T 033 - 461 73 52
pwabeekenstein@pcboamersfoort.nl 
www.pwabeekenstein.pcboamersfoort.nl

Prins Willem-Alexanderschool
PWA Randenbroek
Weberstraat 5
3816 VA  Amersfoort
T 033 - 479 04 48
pwarandenbroek@pcboamersfoort.nl
www.pwarandenbroek.pcboamersfoort.nl

De Vuurvogel
Zwartsluiskade 2 
3826 EG  Amersfoort
T 033 - 253 07 07
vuurvogel@pcboamersfoort.nl
www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl

De Windroos
Locatie Liendert in Zonneparel
Wiekslag 102
3815 GS  Amersfoort
T 033 - 479 04 50
windroos@pcboamersfoort.nl
www.windroos.pcboamersfoort.nl

Locatie Rustenburg
Fürglerplein 9 
3815 KZ  Amersfoort
T 033 - 479 04 97
windroos@pcboamersfoort.nl
www.windroos.pcboamersfoort.nl

De Wonderboom
Waterkers 1
3824 EH  Amersfoort
T 033 - 456 55 39
wonderboom@pcboamersfoort.nl
www.wonderboom.pcboamersfoort.nl

Locatie 
Bonte Koe 1
3824 XM  Amersfoort
T 033 - 455 54 66

De Zonnewijzer
Trombonestraat 62
3822 CH  Amersfoort
T 033 - 455 99 39
zonnewijzer@pcboamersfoort.nl
www.zonnewijzer.pcboamersfoort.nl

Bestuurskantoor PCBO
Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
T 033 - 464 80 65
stichting@pcboamersfoort.nl
www.pcboamersfoort.nl

College van bestuur
Erik van Lingen
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Gabrie Mehenschool
Dopheide 34 
3823 HL  Amersfoort
T 033 - 456 26 83
gabriemehen@pcboamersfoort.nl
www.gabriemehen.pcboamersfoort.nl
@GabrieMehenschool
@GabrieMehen

Colofon
Deze schoolgids is samengesteld in  
opdracht en onder verantwoordelijkheid van 
de directie van de Gabrie Mehenschool.

Tekst
tekstbureau berg in de polder
Gouda
Ontwerp 
Koning Harder - concept & ontwerp  
Utrecht
Fotografie 
Beeldvoerders
Amersfoort 
Uitgave 
september 2019


