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4 EEN WOORD VOORAF

1 Een woord vooraf
 
 
 
 

 
Een basisschool kiezen is belangrijk. De term basisschool geeft dat
al aan: u kiest een basis voor de ontwikkeling van uw kind.
Basisscholen in Nederland lijken in grote lijnen hetzelfde onderwijs
te bieden, maar verschillen vaak op wezenlijke punten. Zo
verschillen scholen steeds meer in hun manier van werken, in sfeer
en in wat kinderen leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten.
Deze schoolgids geeft aan waar onze montessorischool voor staat
en wat wij uw kind(eren) te bieden hebben.
Wie voor onze school kiest, kiest voor een montessorischool. Dit
betekent dat er gewerkt en gehandeld wordt volgens de principes
van Maria Montessori. Wij geloven dat uw kind met een enorme
kracht geboren wordt: de kracht van nieuwsgierigheid en
onafhankelijkheid.
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Wij zijn er van overtuigd dat die nieuwsgierigheid de basis is -de
motor- om tot leren te komen. Kinderen zijn van nature
onderzoekers, ontdekkers. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend
om in en rond de klas/school een omgeving te creëren die kinderen
aanzet tot ontdekkend leren. Daarmee wordt er optimaal
aangesloten bij de 'gevoelige perioden' in een voorbereide
omgeving, zoals Montessori deze bedoeld heeft. Deze gedachte
wordt weergegeven in de leefregel van Maria Montessori: Help het
mij zelf te doen, leer mij het zelf te doen, laat mij het zelf doen.
Het uitnodigende montessorimateriaal ondersteunt de leerling en
biedt een stimulerende, duidelijke lijn. De manier waarop de
leerkrachten de kinderen benaderen, bevordert zelfsturing en
vertrouwen.
Het pedagogisch klimaat is zeer belangrijk op onze school. De
aandacht gaat uit naar de totale ontwikkeling van het kind. Respect,
vertrouwen, gelijkwaardigheid, veiligheid en verantwoordelijkheid
van beide kanten zijn de kernwoorden van ons pedagogisch klimaat.
 
Samenwerken is een belangrijk aspect in en buiten de school. Wij
zien ouders als gelijkwaardige partners. Daarom nodigen wij iedere
ouder, die overweegt de keuze te maken voor het
montessorionderwijs, van harte uit voor een uitgebreide nadere
kennismaking. Wij zullen u dan vertellen over onze werkwijze en
zullen u vooral de school-in-actie laten zien. Juist in de praktijk kunt
u zien wat het montessorionderwijs u en uw kind(eren) te bieden
heeft. U zult dan o.a. merken dat het kind centraal staat, er
vertrouwen in kinderen is en dat een open sfeer en goede
contacten met u als mede-opvoeders van het grootste belang voor
uw kind zijn.
Naast deze schoolgids kunt u heel veel informatie over onze school
en werkwijze vinden op onze website. Neemt u dus regelmatig een
kijkje en laat ons uw reacties weten.
Wij hopen u een keer te mogen ontmoeten op Montessori Parijsch.
 
Met vriendelijke groet,
, schoolleider
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2 Waar onze school voor
staat

 
 
 
 

 
Onze ambitie is dat, met als basis de principes van Maria
Montessori, Parijsch een school is waarin kinderen zich in een veilig
pedagogisch klimaat en in vrijheid optimaal kunnen ontwikkelen,
binnen de mogelijkheden van de groep en als zelfstandige
individuen met oog, hart en respect voor alles wat leeft, groeit en
bloeit in hun omgeving.
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2.1 Kenmerken
Actief
Op Montessorischool Parijsch worden de kinderen gezien als
actieve wezens: onderzoekers, ontdekkers. Ieder kind brengt
zijn* eigen bagage mee: eigen aanleg, eigen levenservaring, eigen
werktempo en een diversiteit aan behoeftes. Alle kinderen streven
ernaar zelfstandig te worden: "'Help mij het zelf te doen."
 
Individualiserend onderwijs
Parijsch wil de kinderen de gelegenheid geven actief aan de slag te
gaan. De schoolomgeving moet dan ook alles bevatten wat het
kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling.
 
Voorbereide omgeving
Om ieder kind te kunnen bieden wat het op een bepaald moment
nodig heeft, is de omgeving zo ingericht dat er veel verschillende
leermiddelen aanwezig zijn. Kinderen worden op hun intrinsieke
motivatie aangesproken en daardoor gestimuleerd optimale
prestaties te leveren.
 
Groepen
Omdat de kalenderleeftijd geen goede graadmeter is voor de
ontwikkeling, zitten in een montessorigroep kinderen van
verschillende leeftijden bij elkaar. De kinderen werken samen, ze
helpen elkaar, leren van elkaar en zien wat de school allemaal te
bieden heeft.
 
Vrijheid
Een belangrijke voorwaarde voor dit alles is vrijheid. Kinderen
kunnen kiezen of en met wie ze samenwerken, wat ze gaan doen en
wat ze nodig hebben. Ze leren dan ook met ieders vrijheid rekening
te houden. Deze vrijheid ontstaat binnen de grenzen en afspraken
van de groep. We spreken over "vrijheid in gebondenheid."
 
* overal in de tekst waar u "zijn" leest kunt u ook "haar" lezen.
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3 Onze kijk op onderwijs
 
 
 
 

3.1 Passend onderwijs
Passend Onderwijs
Alle scholen hebben te maken met de Wet passend onderwijs, die
op 1 augustus 2014 in werking is getreden. Centraal in de
uitwerking van die wet staan de verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs aan de kinderen (die extra hulp nodig hebben) en de
vorming van regionale netwerken om tot een betere organisatie van
onderwijs en zorg te komen. Met passend onderwijs heeft elk
schoolbestuur de verantwoordelijkheid om voor iedere leerling een
passend onderwijstraject te bieden. Dit houdt niet in dat elke
school iedere leerling het best passende onderwijs kan bieden. De
besturen in de regio zijn samen verantwoordelijk voor voldoende
aanbod voor alle leerlingen. Binnen OPO-R zijn we op twee sporen
bezig: binnen de scholen maken we zichtbaar – ieder voor zich en
samen – in welke zorg en begeleiding we goed zijn en in het
samenwerkingsverband kijken we – samen met andere besturen –
hoe we het beste kunnen samenwerken om alle zorg binnen het
bereik van ouders en leerlingen te brengen.
 
BEPO Plusteam
Iedere basisschool heeft in het schoolondersteuningsprofiel
vastgelegd welke mogelijkheden kunnen worden ingezet om
passend onderwijs te bieden voor hun leerlingen. Daarmee geeft
de school ook de grenzen van haar mogelijkheden aan. Het kan
gebeuren dat de ondersteuning die de reguliere basisschool voor
de leerling kan bieden, ontoereikend is. In dat geval heeft de
school de mogelijkheid gebruik te maken van aanvullende middelen
die het samenwerkingsverband (BEPO: Betuws Passend Onderwijs)
beschikbaar stelt. Dat heet ‘plusondersteuning’. De inzet van deze
‘plusondersteuning’ is erop gericht de leerling met specifieke
onderwijsbehoeften in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te geven
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in een reguliere basisschool. Het samenwerkingsverband bundelt
de beschikbare expertise in het ‘BEPO plusteam’. Dit team bestaat
uit gespecialiseerde medewerkers die het samenwerkingsverband
beschikbaar stelt aan de school bij het tot stand brengen van extra
ondersteuning voor de leerling. Het plusteam helpt de intern
begeleider en de leerkracht bij het in kaart brengen van de
ondersteuningsbehoeften van de leerling en het geven van extra
ondersteuning. Het plusteam omvat twee disciplines:

De plusconsulent: deze functioneert voor school als eerste–
lijnondersteuner. De intern begeleider onderhoudt de contacten
met de plusconsulent. Wanneer de vraagstelling inhoudelijk
complex is, kan de plusconsulent de hulp inroepen van een
themaspecialist.
De themaspecialist: deze levert diepgaande inhoudelijke–
deskundigheid over de onderwijsbehoeften van de leerling en de
daarmee samenhangende extra ondersteuningsmaatregelen.

 
Elke school krijgt jaarlijks de beschikking over een ‘urenbudget’. In
samenspraak met de intern begeleider stelt de plusconsulent de
werkwijze en inzet van het plusteam voor het betreffende schooljaar
vast. 
 
 
 
 

3.2 Onderwijs op maat
Ook nu al gaan de leerkrachten uit van hoge verwachtingen
passend bij ieder kind. Zij bieden kinderen de mogelijkheid om in
eigen tempo, passend bij de eigen begaafdheid, een basispakket te
doorlopen, waarin taal en rekenen een belangrijke plaats innemen.
De kinderen worden uitgedaagd om tot betere leerresultaten
komen.
 
Kinderen die om wat voor reden dan ook meer moeite hebben met
de lesstof, worden extra begeleid. Als het nodig is, doen we dat
met hulp van anderen: onze eigen specialisten of gespecialiseerde
hulp van buiten. Dat geldt ook voor de meer- en hoogbegaafde
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leerlingen.
Voor kinderen die op een andere manier leren, wordt vaak een
onderzoek overwogen. Soms op initiatief van school, vaak op
initiatief van ouders. Door externe onderzoekers wordt vaak veel
informatie van school gevraagd. Wij kunnen daaraan meewerken,
moeten hierin echter een voorbehoud maken van een
verwerkingstijd van maximaal 6 weken. 
 
Omdat wij als school van mening zijn dat niet alleen de cognitieve
ontwikkeling van belang is voor het welslagen van het kind, maar
vooral ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, maken wij ook
gebruik van het ontwikkelingsvolgmodel van Memelink. Hierin
volgen we de hele ontwikkeling vanaf het moment dat het kind bij
ons binnenkomt totdat het als achtste-groeper de school verlaat. 
 
Op deze manier krijgen wij een goed totaalbeeld van uw kind.
 
 

3.3 Activiteiten voor de kinderen
Orde
Jonge kinderen vinden het prettig als de dingen in hun wereldje
een eigen plaats hebben. Zij moeten leren de voorwerpen die zij
zien te ordenen. De uiterlijke orde waar het jonge kind behoefte
aan heeft, is een voorwaarde voor innerlijke groei. Daarom is het
belangrijk dat de omgeving van het kind zo ordelijk mogelijk is
ingericht.
 
Kinderen hebben er ook behoefte aan te leren hoe zij met anderen
in hun omgeving kunnen samenleven. Daarbij is het noodzakelijk
dat het jonge kind leert, dat anderen rechten hebben en dat die op
dezelfde wijze gerespecteerd moeten worden als zijn eigen rechten.
 
Ontwikkelingsmaterialen
Bij het onderwijs aan kinderen komen veel ontwikkelingsgebieden
aan bod. Lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling, de ontwikkeling
op het gebied van taal, muziek, het omgaan met elkaar. Het is
allemaal even belangrijk.
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Het zelf kiezen, klaarleggen en zelfstandig werken met het
materiaal stelt eisen aan het organisatievermogen van het kind: het
leert voorbereiden, indelen, werk overzien, het afmaken en weer
opruimen van een werkje. Zo ontwikkelt het kind naast een
speelhouding ook een werkhouding.
 
Basisvaardigheden
In de midden- en bovenbouw is er veel aandacht om de
basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) uit te bouwen.
Ook hier wordt rekening gehouden met aanleg en tempo van het
kind. Veel materialen helpen het kind zich op deze gebieden door
o.a. zelfwerkzaamheid verder te ontwikkelen. 
 
In een montessorischool worden deze oefeningen en lesjes zoveel
mogelijk aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind. Het
individueel werken van de leerling wordt afgewisseld met
groepsgebonden activiteiten. De groepslessen kennen een korte
inleiding over een bepaald onderwerp. Daarna kunnen de kinderen
vragen stellen en met opdrachten over de aangeboden stof aan het
werk gaan. 
 
Wereldoriëntatie
Voor wereldoriëntatie werken wij met IPC (International Primary
Curriculum). Een curriculum begint met een reeks normen of
leerresultaten die duidelijk definiëren wat kinderen op bepaalde
belangrijke punten in hun ontwikkeling moeten kunnen.
 
Deze leerresultaten moeten uitvoerig beschreven worden in termen
van welke kennis en vaardigheden de kinderen horen te verwerven
en welke inzichten ze horen te ontwikkelen.
Het curriculum stelt de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en
inzicht op drie hoofdgebieden aan de orde: vakkennis, persoonlijke
ontwikkeling  en internationaal begrip.
Binnen IPC komen de volgende vakken aan de orde: KV –
Kunstzinnige Vorming, Ak – Aardrijkskunde, Gs – Geschiedenis, ICT
– Informatie- en Communicatietechnologie, Mu – Muziek, LO –
Lichamelijke Opvoeding, Na – Natuur, Ma – Maatschappij, Tec –
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Techniek, Per – Persoonlijk, Int – Internationaal
 
Bewegingsonderwijs
Voor de onderbouwgroepen wordt elke dag tijd voor spel en
beweging ingeruimd, zowel in de speelzaal als buiten. De kinderen
krijgen les van de eigen leerkracht. De midden - en
bovenbouwkinderen hebben één maal per week een blokuur
bewegingsonderwijs. Ook zij krijgen les van de eigen leerkracht.
 
Het montessorimateriaal
Het materiaal werd door Maria Montessori ontwikkelingsmateriaal
genoemd. De kinderen werken met behulp van het materiaal aan
hun eigen ontwikkeling. Het materiaal vormt een noodzakelijk
onderdeel van de 'voorbereide omgeving', de stimulerende
omgeving waarin het kind kan werken. Het materiaal dient als
hulpmiddel voor leerling en leerkracht. De kinderen ervaren dat een
handeling gevolgd wordt door inzicht en kennis.
 
Het kind kan zelf bepalen of het materiaal nodig heeft. De bekende
zegswijze van Maria Montessori  "Help mij het zelf te doen" 
illustreert de functie van het materiaal. In de onder- en
middenbouw wordt veel met materiaal gewerkt. In de bovenbouw
minder, omdat het kind gedurende zijn ontwikkeling steeds meer
abstract gaat werken.
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4 Onze schoolorganisatie
 
 
 
 

4.1 Groepssamenstelling
De kinderen zijn ingedeeld in heterogene groepen, d.w.z. kinderen
van verschillende leeftijden vormen één groep. We onderscheiden:
 
de onderbouwgroepen
4 - 6 jarigen (leerjaar 1 en 2)
 
de middenbouwgroepen
6 - 9 jarigen (leerjaar 3, 4 en 5)
 
de bovenbouwgroepen
9 - 12 jarigen (leerjaar 6, 7 en 8)
 
De positie die het kind in de groep inneemt, varieert: van geholpen
worden tot zelf anderen kunnen helpen. Geen kind heeft jaar in jaar
uit dezelfde positie in de groep. Elk kind is in de klas een keer de
jongste, de middelste en de oudste. Oudere kinderen kunnen de
jongeren helpen. Afspraken in de groep worden door de oudere
leerlingen goed beheerst, waardoor de jongste deze sneller en
gemakkelijker overnemen.
 
Zowel het verschil in ontwikkelingsniveau als het verschil op het
gebied van talent en belangstelling, spelen een rol. Kinderen leren
van elkaar door aandacht te hebben voor elkaar, naar elkaar te
kijken en te luisteren. Ze leren spelenderwijs met elkaar samen te
leven en te leren. Voor de kinderen heeft deze groepssamenstelling
bovendien het voordeel dat zij langer kunnen profiteren van het
vertrouwen dat met een leerkracht is opgebouwd en van de kennis
die de leerkracht over de kinderen bezit. Daarnaast is het zo dat
door deze functionele heterogeniteit er een meer natuurlijk
evenwicht in de groep ontstaat.
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De kinderen die overgaan naar een volgende bouw zijn door de
leerkracht gevolgd. Er wordt gekeken naar met wie (welk vriendje)
de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat kan
betekenen dat er gewisseld wordt van groepssamenstelling. Het
komt ook voor dat een kind niet 3 jaar bij eenzelfde leerkracht in de
groep zit. Ook leerkrachten ontwikkelen zich en maken soms de
overstap naar een andere bouw.
 
Bij het maken van de groepssamenstelling voor het komend
schooljaar gaan wij zeer zorgvuldig te werk. Naast de belangen van
het individuele kind, zoals de keus van een vriendje of vriendinnetje,
moeten wij als school natuurlijk ook rekening houden met het
belang van de groep als geheel. Ons streven is een evenwichtige
verdeling naar ieders tevredenheid. Wij gaan bij het verdelen van
kinderen uit van objectieve gegevens:
 

het evenwicht van de groep in de heterogeniteit–
evenredigheid van de onderwijsleerkwaliteit (zorgleerlingen)–
verdeling van het aantal jongens en meisjes over de groepen–
de hoeveelheid kinderen per groep / de groepsgrootte–
in principe géén broertjes en zusjes bij elkaar–

 
 
 
 

4.2 Taken binnen de school
 

Directie: de schooldirecteur is integraal verantwoordelijk voor de–
gang van zaken op de school. Er wordt vorm en uitvoering
gegeven aan beleid op het gebied van onderwijs, personeel,
financiën en beheer. De directeur neemt deel aan het
bovenschoolsmanagement en is daar medeverantwoordelijk voor
de beleidsvorming binnen de stichting. De directeur legt
verantwoording af aan de voorzitter van het college van bestuur.
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Interne begeleiding (ib):  deze taak behelst het coördineren van–
de leerlingenzorg met o.a. het verder uitbouwen en bewaken van
het leerlingvolgsysteem, het actueel houden van de orthotheek,
verzorgen van leerlingenbesprekingen, adviseren van
leerkrachten inzake zorgleerlingen, hulp bieden bij het maken van
handelingsplannen en het helpen bij het opstarten van dit
hulpplan. Daarnaast heeft de intern begeleider een
coördinerende rol in de contacten tussen de leerkrachten en
externe instanties als swv BePO (samenwerkingsverband), de
GGD enz.

 
Binnen de coördinatie leerlingenzorg hebben wij ruimte–
vrijgemaakt voor leerlingen die meer kunnen en meer uitdaging
nodig hebben. Dit onderdeel blijft een vaste plek houden binnen
onze zorg.
 
Elk schooljaar worden een tweetal bijeenkomsten georganiseerd–
voor dyslectische kinderen. Hierbij gaat het vooral om herkenning
bij elkaar, wat kun je bereiken, hoe is het als je net hoort dat je
dyslectisch bent, welke hulpmiddelen zijn er en wat mag er
allemaal tijdens de toetsperiodes en in de lessen. Deze
bijeenkomsten worden in de regel als zeer waardevol ervaren.
 
Bouwcoördinatoren: de bouwcoördinatoren  hebben een–
belangrijke taak binnen de organisatie. Zij zorgen ervoor dat
binnen een bouw alles goed gecoördineerd wordt en de
organisatie soepel verloopt. Zij zijn de mensen die samen met de
schoolleider en de interne begeleiders de staf vormen en
regelmatig overleg hebben over het te maken- en te voeren
beleid.
 
In het schooljaar 2018-2019 hebben wij na inzet van de–
leerkrachten ruimte in de formatie kunnen creeëren voor de inzet
van onderwijsassistenten. Zo kan er door middel van extra
handen in de klas, de groepsleerkracht ondersteund worden.
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4.3 Leerlingenadministratie
De leerlingenadministratie wordt overeenkomstig de wettelijke
voorschriften geautomatiseerd gevoerd. Naam en contactgegevens
(adres, woonplaats, telefoonnummers met uitzondering van
geheime nummers) van leerlingen zijn openbaar en worden in de
vorm van groepsoverzichten beschikbaar gesteld aan ouders en op
verzoek aan externe instanties (die dienstverlenend zijn aan de
school) en de leerplichtambtenaar.
 
In de administratie wordt ook (als wettelijke verplichting) het
persoonsgebonden nummer (PGN) opgenomen. Bij inschrijving bij
de school moeten de ouders een officieel document tonen waarop
het burgerservicenummer van hun kind staat. Dit nummer wordt als
PGN opgeslagen in de leerlingenadministratie van de school.
 
Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig en met inachtneming van
voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens om met
de gegevens van uw kinderen.
 
 

4.4 Leerlingdossier
De school volgt de resultaten van de kinderen volgens een
leerlingvolgsysteem. Alle scholen van stichting OPO-R maken
gebruik van het volgsysteem ParnasSys. De informatie van iedere
leerling wordt opgenomen in een dossier. Het dossier mag door de
ouders van de leerling, na afspraak met de intern begeleider of
directie, op school worden ingezien.
 
Voor de leerlingen die tussentijds de school verlaten, wordt een
onderwijskundig rapport opgesteld. Leerlingen die aan het einde
van groep 8 de school verlaten, krijgen dit rapport mee voor het
voortgezet onderwijs.
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4.5 Voor het eerst naar school
De eerste zorg: de plaatsing en opvang van nieuwe leerlingen
Onze zorg voor kinderen begint al bij de keuze voor een (nieuwe)
school. U zult als ouder merken dat de Montessorischool veel
aandacht besteedt aan het informeren van ouders over
het onderwijs aan uw kind(eren). Na het kennismakingsgesprek met
de schoolleider volgt een rondleiding door de school.
 
U kunt zien hoe de kinderen werken, waarmee ze werken (het
materiaal), de wijze van registreren, enz.. 
 
De opvang van nieuwe leerlingen in de school
De 4-jarigen mogen vóór hun vierde verjaardag 5 dagdelen komen
wennen. U krijgt via de leerkacht waar uw kind geplaatst is een
persoonlijke uitnodiging voor een kennismaking en een extra
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rondleiding met uw kind. Zo kunnen we de eerste kennismaking
rustig laten verlopen en is de meeste spanning al weg. Tijdens die
kennismaking worden ook de wenmomenten afgesproken.
 
De eerste schooldag is de dag waarop het kind vier wordt, maar in
overleg kan de dag ná de vierde verjaardag worden
aangehouden. In overleg kunnen de ouders en leerkracht besluiten
om het kind eerst halve dagen naar school te laten gaan. Er kan
steeds een dagdeel bij gedaan worden.
 
Zo ontstaat een geleidelijke gewenning aan het schoolritme. Voor
kinderen die vlak voor de zomervakantie 4 jaar worden, zal in
onderling overleg bepaald worden wanneer het kind komt wennen
en definitief geplaatst wordt.
 
Zij-instroom
Een enkele keer komt het voor dat ouders informeren naar
plaatsingsmogelijkheden voor een kind dat al schoolgaand is. We
spreken hierbij over zij-instroom. Onze schoolleiding heeft ook dan
een persoonlijk kennismakingsgesprek met u en geeft een
rondleiding door de school. Tijdens dat gesprek maakt u kennis
met de montessorischool en bespreken we de mogelijkheden en de
procedure. Wanneer u serieus een overstap overweegt, gaan we in
gesprek met de school van herkomst. Dit om een goed beeld van
uw kind te krijgen. Er zijn contacten tussen Directies en Interne
Begeleiding. Voor een definitieve overstap willen we graag
kennismaken met uw kind. Eventuele didactische onderzoeken
kunnen onderdeel zijn van deze kennismaking. Deze zorgvuldige
benadering biedt ons de gelegenheid om aan te geven of de
school de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.
 
 
 

4.6 Ouderbetrokkenheid
Ouderparticipatie is een wettelijke verplichting. Als school zijn wij er
verantwoordelijk voor dat ouders inspraak hebben in het
schoolbeleid en op school (ondersteunende) activiteiten kunnen
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ondernemen. Partnerschap tussen ouders en school vraagt
vanzelfsprekend om bereidheid en verantwoordelijkheid van ouders.
Hierbij proberen de school en ouders het onderwijs en de
opvoeding op elkaar af te stemmen. Beide partijen houden elkaar
goed op de hoogte en streven naar samenwerking. Het gaat
nadrukkelijk om een gelijkwaardig partnerschap met daarin een
duidelijke rol- en taakverdeling. Zo proberen we samen een
meerwaarde te creëren; de gunstige condities voor optimale
ontwikkeling en leren van kinderen.
 
Op Montessori Parijsch vinden wij het heel belangrijk om een goed,
intensief contact te hebben met u als ouder; natuurlijk om de
vorderingen van uw kind te kunnen blijven volgen en bespreken
(het educatief partnerschap), maar ook omdat we dankzij u veel
extra activiteiten kunnen bieden (ouderhulp). Op basis van het
algemeen belang kunnen we met een positieve grondhouding en
een groeiend vertrouwen meer realiseren dan als school alleen.
Ouders zijn ruimschoots in de gelegenheid om te participeren in
het onderwijs. De hulp die wij van ouders krijgen, is zeer divers:
klassenouder, leesouder, knutselouder, klusouder, fietsouder,
wasouder etcetera. 
 
 

4.7 Medezeggenschap
Stichting OPO-R heeft een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Deze hanteert het door het
bestuur vastgestelde “Reglement GMR” en op schoolniveau het
“Reglement Medezeggenschap”.
 
Pas nadat voorgesteld beleid in de GMR van advies is voorzien dan
wel er instemming is gegeven, kan het beleid worden vastgesteld
door de algemeen directeur. Het bovenschools beleid geldt dan
voor alle scholen en is de grondslag voor het beleid op alle
afzonderlijke scholen.
 
De medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit een
oudergeleding en een personeelsgeleding, die respectievelijk
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worden gekozen door de ouders en het personeel. De taken en
verantwoordelijkheden, het instemming- en adviesrecht van de MR
zijn vastgelegd en beschreven in de Wet medezeggenschap op
scholen.
 
Meedenken en meebeslissen door ouders is de laatste jaren steeds
meer een gewone zaak geworden op school. De wettelijke
bevoegdheden van de MR regelen precies wanneer de MR mag
adviseren of al dan niet instemming kan verlenen en wanneer
uitsluitend het bestuur beslist. Te bespreken onderwerpen zijn
onder andere het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, het
jaarplan en beleidsstukken. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de voorzitter van de MR van de school.
 
 

4.8 De oudervereniging
Waar de MR zich voornamelijk buigt over beleidsmatige en
bestuurlijke zaken, is de oudervereniging (OV) betrokken bij
uitvoerende zaken. De ouders in deze vereniging maken, samen
met leerkrachten, deel uit van alle werkgroepen en/of commissies
die zich bezighouden met het organiseren van festiviteiten en
buitenschoolse activiteiten. Het doel van de vereniging is:
 

het organiseren van activiteiten voor leerlingen verbonden aan–
Montessori Parijsch, van wie de ouders, wettelijke
vertegenwoordigers of verzorgers voldaan hebben aan de
lidmaatschapseisen van de vereniging (o.a. betaling van de
contributie);
een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de–
school en het openbare karakter van de school mede te
bevorderen;
het behartigen van de belangen van de leerlingen en de ouders;–
het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij de–
school;
het desgevraagd of uit eigen beweging uitbrengen of vragen van–
advies aan de MR en het onderwijsteam van de school, alles in de
ruimste zin van het woord.
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Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het beleggen van vergaderingen en het voeren van overleg;–
het instellen van commissies;–
de aanwending van alle wettelijke geoorloofde middelen.–

Tijdens de eerste algemene bouwavond aan het begin van ieder
schooljaar is ook de ledenvergadering van de OV. Tijdens deze
bijeenkomst worden eventueel nieuwe bestuursleden gekozen,
staat de begroting op de agenda en worden plannen besproken.
 
Bij inschrijving op Montessori Parijsch wordt u gevraagd lid te
worden van de vereniging. U kiest er dan voor om de jaarlijkse
contributie te voldoen. Met de contributie worden de voor de
kinderen belangrijke activiteiten gefinancierd. Ouders die de
jaarlijkse contributie niet kunnen, maar wel willen voldoen worden
door de directie uitgenodigd.
 
 

4.9 Contributie
De OV stelt onder verantwoordelijkheid van haar leden jaarlijks de
hoogte van de financiële contributie vast. De penningmeester van
de vereniging laat jaarlijks de kascontrole uitoefenen door een
ander lid dan het dagelijks bestuur. De contributie van de ouders
wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten en
schoolfestiviteiten.
 
Aan het begin van ieder schooljaar wordt tijdens de algemene
ledenvergadering van de oudervereniging de hoogte van de
contributie vastgesteld. Hieronder vindt u de hoogte van de
contributie.
 
De contributie voor de Oudervereniging bedraagt 55 euro per
kind. 
 

4.9.1 jaarlijkse kosten
De jaarlijkse kosten van het schooljaar 2018-2019 zijn als volgt
opgebouwd:
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contributie oudervereniging: 55 euro per kind per jaar (de–
bijdrage wordt in een aantal termijnen afgeschreven)
kampbijdrage bovenbouw: 60 euro per kind per jaar (alleen–
groep 6 tot en met 8)

 
Tijdens de algemene bouwavond en ledenvergadering van de
vereniging worden de jaarlijkse kosten vastgesteld. Aangezien
schooljaar 2018-2019 nog van start moet gaan,zijn bovenstaande
bedragen een richtlijn.
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4.10 Regeling schooltijden
De school is vanaf 8.15 uur open. U kunt dan samen met uw kind
starten in de groep. Het is niet de bedoeling dat kinderen om 8.15
uur alleen naar binnen gaan, omdat er dan geen toezicht in de
groepen is. Tot 8.20 uur bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind.
 
Vanaf 8.20 uur zijn alle leerkrachten in de groepen en wordt de
ouders verzocht om bij de deur afscheid te nemen van hun kind en
niet meer in de groep te komen. Zo kunnen de kinderen rustig
starten en kunnen we daadwerkelijk om 8.30 uur met de les
beginnen. Uiteraard bent u na schooltijd ook altijd in de
gelegenheid om de school nog even in te komen.
 
Schooltijden groepen 1 t/m 2
maandag 8.30-14.30uur
dinsdag 8.30-14.30 uur
woensdag 8.30-12.30 uur
donderdag 8.30-14.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
 
schooltijden groepen 3 t/m 8
maandag 8.30-14.30 uur
dinsdag 8.30-14.30 uur
woensdag 8.30-12.30 uur
donderdag 8.30-14.30 uur
vrijdag 8.30-14.30 uur
 

4.10.1 Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
De uitgangspunten voor de tussenschoolse opvang zijn:

een veilige tussenschoolse opvang bieden aan alle kinderen–
volgens een doorlopend rooster vanuit de montessorigedachte;
realiseren van kwantitatief en kwalitatief goede tussenschoolse–
opvang, waarbij wij uitgaan van de participatie van alle ouders;
we streven naar een zo groot mogelijke continuïteit voor de–
kinderen, zodat de tussenschoolse opvang een soepele overgang
is tussen de lessen;
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goede communicatie realiseren/behouden tussen–
overblijfcoördinator en overblijfouders en het team.

Waarom tussenschoolse opvang op deze manier?
Op Montessori Parijsch hebben we hiervoor gekozen om te werken
met een tussenschoolse opvang met een continurooste. Een groot
gedeelte van de dag zijn uw kinderen onder onze hoede. Wij
vinden het belangrijk om naast de vereiste zaken ook stil te staan
bij ander aspecten van opvoeding en vooral bij de
sociaal-emotionele opvoeding van kinderen, de zorg voor de
omgeving en elkaar.
 
We laten kinderen binnen de veiligheid van de eigen groep en aan
hun eigen tafel overblijven. De kinderen eten samen met de
leerkracht. Na afloop van het ochtendwerk gaan de kinderen met
elkaar tafel dekken. Ze pakken hun eigen tas met lunch en gaan
rustig op hun eigen plaats zitten. Als iedereen zit, gaan we
beginnen. Dit kan met een liedje zijn, een opzegversje of een
“smakelijk eten allemaal.”
Na afloop van het eten ruimen de kinderen samen weer op en
zorgen ze dat de klas klaar is om na de pauze weer goed te kunnen
starten.
 
Zodra de (buiten)speeltijd start gaan kinderen naar buiten. Daar
worden de kinderen ondersteund en begeleid door een leerkracht
met een aantal overblijfouders. Aan het einde van de overblijftijd
zorgt de leerkracht met hulp van een aantal overblijfouders ervoor
dat alle kinderen alweer in de rij staan te wachten op de eigen
leerkracht. De leerkracht neemt de kinderen mee naar binnen en
we kunnen snel weer verder met het dagprogramma. Er gaat zo
ook maar weinig tijd verloren. 
 
Vanwege de spreiding van de drukte op het plein hebben de 3
bouwen wisselende pauzetijden. Dit betekent ook, dat er in de
onder - en middenbouw eerst buitgespeeld wordt, en daarna
gegeten wordt. 
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Wat betekent tussenschoolse opvang voor ouders?
Tussenschoolse opvang op Montessori Parijsch is een verplichting
voor ouders om deel te nemen aan de overblijfregeling. Door uw
keuze voor Montessori Parijsch, kiest u ervoor omIn een aantal
keren per jaar te participeren.
 
Overblijfcoördinator
De tussenschoolse opvang wordt gecoördineerd door de
overblijfcoördinator in overleg met school. Andere taken van de
coördinatorzijn aanschaffen/beheren van speelgoed voor de
tussenschoolse opvang. De overblijfcoördinator werkt onder
verantwoordelijkheid van de schooldirectie. De oudergeleding van
de MR heeft een controlerende taak in de uitvoering van de
overblijfregeling.
 
Planning
Tweemaal per jaar wordt er een rooster gemaakt. In de onderbouw
wordt er naar gestreefd twee overblijfouders per dag in te plannen.
De overblijfouder heeft in samenwerking met een leerkracht als
primaire taak toezicht te houden op de kinderen die buiten spelen
en hen uiteraard te begeleiden waar nodig.
 
Het rooster wordt gemaakt in blokken van vier weken om zoveel
mogelijk continuïteit te realiseren en zodoende de kwantiteit te
waarborgen. Ouders kunnen zich aanmelden voor wekelijks,
tweewekelijks of vierwekelijks overblijven. Ouders kunnen zich ook
aanmelden voor overblijven in meerdere klassen. De coördinator
zorgt ervoor dat ouders niet dubbel ingepland komen te staan.
 
Als ouders willen ruilen, doen zij dat op eigen initiatief. Alleen als zij
er echt niet uitkomen, wordt de overblijfcoördinator ingeschakeld.
In principe is het aan de ouder die door omstandigheden niet kan
komen overblijven, om vervanging te zoeken.
 
Regels en afspraken
De regels en afspraken voor het eten, naar buiten gaan, aanpak van
(gedrags)problemen en het gebruik van speelgoed staan uitgebreid
beschreven. Alle overblijfouders zijn in het bezit van deze regels en



30 ONZE SCHOOLORGANISATIE

afspraken. Tijdens de overblijfouderbijeenkomsten worden de
regels en afspraken besproken en indien nodig aangepast.
 
Bij het aanschaffen van nieuw speelgoed worden direct de regels
en afspraken hierover beschreven. De kinderen worden door de
leerkrachten op de hoogte gebracht/gehouden van de regels die
gelden tijdens de overblijf. Nieuw speelgoed wordt aan de
kinderen geïntroduceerd.
 
Veiligheid
Omdat (nagenoeg) alle kinderen overblijven op school, is het zaak
grote drukte op het schoolplein te voorkomen. Hiertoe zijn de
eetpauzes in drie tijden gesplitst. Verder zijn er de eerder
genoemde regels en afspraken om de veiligheid en het plezierig
spelen met elkaar te waarborgen.
 
Participatie van ouders
Ouders worden bij het introductiegesprek door de schoolleider
ingelicht over de manier waarop de tussenschoolse opvang
geregeld is; daarbij wordt verteld dat van hen verwacht wordt dat
ze hierin participeren. Ook krijgen alle ouders aan het begin van elk
schooljaar een formulier waarmee ze zich kunnen aanmelden voor
diverse activiteiten op school, waaronder de tussenschoolse opvang.
 
We schrijven hier dat van alle ouders wordt verwacht dat ze
participeren in de tussenschoolse opvang, maar het is vooral ook
erg fijn als ouders zelf opgeven dat zij dit willen doen. In het
voorgaand schooljaar is het gelukt om 95% van het rooster door
vrijwillige inzet van ouders ingevuld te krijgen.
 
Communicatie overblijfcoördinator
Wilt u contact opnemen met onze overblijfcoördinator, dan kan dat
via een e-mail naar overblijf.parijsch@opo-r.nl.
 
 

4.11 Leerplicht en schoolverzuim
Stichting OPO-R hanteert de wettelijke regels met betrekking tot

mailto:overblijf.parijsch@opo-r.nl
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leerplicht, schoolverzuim en voorkomen voortijdig schoolverlaten
zoals vastgelegd in de Leerplichtwet (LPW). Met name van belang is
het onderwerp ‘Vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden’,
dat tussen de scholen en ouders geregeld tot discussie leidt. We
vatten daarom hieronder samen wat de LPW hierover zegt (art.11
onder g en art.14):
 
Naast de bekende gronden voor het verlenen van vrijstelling van
schoolbezoek zijn er andere gewichtige omstandigheden waarvoor
verlof kan worden verleend, zoals huwelijk, begrafenis, verhuizing
en ernstige ziekte van bloedverwanten.
 
De LPW maakt daarbij onderscheid tussen verlof voor een periode
van ten hoogste tien schooldagen per schooljaar en extra verlof
voor een periode van meer dan tien schooldagen per schooljaar.
 
In bijzondere gevallen (anders dan geregeld in de LPW) kan op
verzoek van de ouders via de directeur van de school aan het
bestuur vrijstelling van het onderwijs worden gevraagd. Bij
aanvragen voor extra verlof voor ten hoogste tien schooldagen is
de directeur van de school bevoegd een besluit te nemen.
 
De leerplichtambtenaar van de woongemeente van het kind beslist
over aanvragen voor extra verlof voor een periode van meer dan
tien schooldagen per schooljaar.
 
 

4.12 Veiligheid en klachten
Als school van stichting OPO-R zijn wij verantwoordelijk voor een
transparant veiligheidsbeleid. Op de school zijn afspraken van
kracht over de omgang van medewerkers met leerlingen, ouders,
collega’s en andere betrokkenen. Deze afspraken zijn vastgelegd in
een gedragscode, die is opgenomen in een beleidsplan sociale
veiligheid.
 
Op de school heerst een klimaat van veiligheid en rust waarin de
kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen en worden
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voorbereid op een samenleving waarin mensen verschillen en
respectvol met elkaar omgaan. Van ieder die bij de school
betrokken is, wordt respect verwacht voor de ander en diens
eigendommen. Ook zorgvuldig omgaan met de omgeving van de
school hoort daarbij.
 
Elke vier jaar vindt op de school een “Risico Inventarisatie en
Evaluaties” plaats naar de fysieke veiligheid. Naast sociale en
fysieke veiligheid werkt de school vooral aan pedagogische
veiligheid, waarbinnen we eventuele problemen al in een vroeg
stadium kunnen onderkennen, zodat we erop kunnen reageren. Zo
is er een anti-pestprotocol, waarin is vastgelegd hoe pesten wordt
voorkomen en wat er gebeurt als pesten zich toch voordoet. We
zijn extra alert op het voorkomen van pesten via internet.
 
Soms kan het toch misgaan tussen mensen. Als mensen zich door
het gedrag van anderen bedreigd, beledigd of geïntimideerd
voelen, moeten ze weten waar ze met hun klacht terechtkunnen en
op welke wijze hun klacht wordt behandeld. Daarvoor beschikt
stichting OPO-R over een klachtenregeling en -procedure. Deze is
op de school beschikbaar. In de klachtenregeling leest u precies
hoe u een klacht kwijt kunt.
 
Er is een klachtencommissie voor alle scholen van de stichting. Deze
onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag
hierover. OPO-R is hiervoor aangesloten bij de Landelijke
Klachtencommissie (LKC), opgenomen in de koepelorganisatie
Onderwijsgeschillen.
 
Deze is gevestigd in Gebouw “Woudstede”, Zwarte Woud 2 te
Utrecht. Het postadres is: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. U kunt
ook bellen naar 030 280 95 90, faxen naar 030 280 95 91 of mailen
naar info@onderwijsgeschillen.nl. Meer informatie vindt u op
www.onderwijsgeschillen.nl.
 
De Klachtencommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan
het bevoegd gezag over:

(on)gegrondheid van de klacht;–

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl
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het nemen van maatregelen;–
overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.–

De Klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen
van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de commissie
zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die
hoedanigheid vernemen.
 
Elke school heeft een eigen vertrouwenscontactpersoon; in de
school zijn naam en contactgegevens bekend. Bovendien kunt u
zich wenden tot een externe vertrouwenspersoon; dit is onze
schoolarts Arna van den Bosch. Zij is te bereiken bij de GGD in Tiel
via 0344 69 87 00.
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4.13 Verzekering
Hoewel de school serieus probeert om alles zo goed en veilig
mogelijk te regelen, kan er toch iets misgaan. De school heeft voor
alle leerlingen, werknemers en ouders die werkzaamheden in
opdracht van de school uitvoeren, een verzekering voor wettelijke
aansprakelijkheid afgesloten.
 
 

4.14 Ziektevervanging
De school vindt het belangrijk dat kinderen altijd les krijgen. Als een
leerkracht ziek is of onverwacht om een andere reden geen les kan
geven, betekent dit in principe dat school vervanging gaat
regelen. De school doet er alles aan om de lessen doorgang te
laten vinden. Mocht er geen vakbekwame inval ingezet kunnen
worden, kan dit betekenen dat leerlingen tijdelijk over andere
groepen worden verdeeld. Waar mogelijk worden ouders vooraf
geïnformeerd.In uiterste nood kan het voorkomen dat school
genoodzaakt is om de kinderen naar huis te sturen.
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5 Zorgstructuur
 
 
BEPO Plusteam
De school werkt samen in een regionaal samenwerkingsverband
BEPO met als doel passende zorg voor ieder kind. Iedere
basisschool heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd
welke mogelijkheden kunnen worden ingezet om passend
onderwijs te bieden voor hun leerlingen. Daarmee geeft de school
ook de grenzen van haar mogelijkheden aan.
 
Het kan gebeuren dat de ondersteuning die de reguliere
basisschool voor de leerling kan bieden, ontoereikend is. In dat
geval heeft de school de mogelijkheid gebruik te maken van
aanvullende middelen die het samenwerkingsverband (BEPO:
Betuws Passend Onderwijs) beschikbaar stelt. Dat heet
‘plusondersteuning’.
 
De inzet van deze ‘plusondersteuning’ is erop gericht de leerling
met specifieke onderwijsbehoeften in een zo vroeg mogelijk
stadium hulp te geven in een reguliere basisschool.
 
Het samenwerkingsverband bundelt de beschikbare expertise in
het ‘BEPO plusteam’. Dit team bestaat uit gespecialiseerde
medewerkers die het samenwerkingsverband beschikbaar stelt aan
de school bij het tot stand brengen van extra ondersteuning voor
de leerling.
 
Het plusteam helpt de intern begeleider en de leerkracht bij het in
kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling en
het geven van extra ondersteuning.
Het plusteam omvat twee disciplines:
- De plusconsulent: deze functioneert voor school als eerste
lijnondersteuner. De intern begeleider onderhoudt de contacten
met de plusconsulent. Wanneer de vraagstelling inhoudelijk
complex is, kan de plusconsulent de hulp inroepen van een
themaspecialist.
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- De themaspecialist: deze levert diepgaande inhoudelijke
deskundigheid over de onderwijsbehoeften van de leerling en de
daarmee samenhangende extra ondersteuningsmaatregelen.
Elke school krijgt jaarlijks de beschikking over een ‘urenbudget’. In
samenspraak met de intern begeleider stelt de plusconsulent de
werkwijze en inzet van het plusteam voor het betreffende schooljaar
vast.
 
In de klas zelf volgt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen
systematisch en constateert zo of kinderen problemen ondervinden
en zo ja, welke problemen dat zijn. Nadat de aard van de
problemen en hun oorzaken zorgvuldig zijn vastgesteld, bepaalt de
leerkracht hoe de kinderen geholpen kunnen worden en hoe de
aanpak verloopt.
 
De leerkracht controleert of iedere leerling zijn of haar lesdoelen
heeft bereikt. De informatie uit deze leerlingevaluatie vormt de
basis voor een diagnose en voor het eventueel formuleren van
aangepaste leerdoelen. Naar aanleiding van deze aangepaste
leerdoelen kijken we waar extra hulp op gericht moet worden
wanneer leerlingen extra onderwijsbehoeften hebben (ook
hoogbegaafde leerlingen).
 
Ouders worden door rapporten en ouderbijeenkomsten op de
hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind(eren).
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5.1 Zorgstructuur
BEPO Plusteam
 
De school werkt samen in een regionaal samenwerkingsverband
BEPO met als doel passende zorg voor ieder kind. Iedere
basisschool heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd
welke mogelijkheden kunnen worden ingezet om passend
onderwijs te bieden voor hun leerlingen. Daarmee geeft de school
ook de grenzen van haar mogelijkheden aan.
 
Het kan gebeuren dat de ondersteuning die de reguliere
basisschool voor de leerling kan bieden, ontoereikend is. In dat
geval heeft de school de mogelijkheid gebruik te maken van
aanvullende middelen die het samenwerkingsverband (BEPO:
Betuws Passend Onderwijs) beschikbaar stelt. Dat heet
‘plusondersteuning’.
 
De inzet van deze ‘plusondersteuning’ is erop gericht de leerling
met specifieke onderwijsbehoeften in een zo vroeg mogelijk
stadium hulp te geven in een reguliere basisschool.
 
Het samenwerkingsverband bundelt de beschikbare expertise in
het ‘BEPO plusteam’. Dit team bestaat uit gespecialiseerde
medewerkers die het samenwerkingsverband beschikbaar stelt aan
de school bij het tot stand brengen van extra ondersteuning voor
de leerling. Het plusteam helpt de intern begeleider en de
leerkracht bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften
van de leerling en het geven van extra ondersteuning.
 
Het plusteam omvat twee disciplines:
 
- De plusconsulent: deze functioneert voor school als eerste
lijnondersteuner. De intern begeleider onderhoudt de contacten
met de plusconsulent. Wanneer de vraagstelling inhoudelijk
complex is, kan de plusconsulentde hulp inroepen van een
themaspecialist.
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- De themaspecialist: deze levert diepgaande inhoudelijke
deskundigheid over de onderwijsbehoeften van de leerling en de
daarmee samenhangende extra ondersteuningsmaatregelen. Elke
school krijgt jaarlijks de beschikking over een ‘urenbudget’. In
samenspraak met de intern begeleider stelt de plusconsulent de
werkwijze en inzet van het plusteam voor het betreffende schooljaar
vast.
 
In de klas zelf volgt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen
systematisch en constateert zo of kinderen problemen ondervinden
en zo ja, welke problemen dat zijn. Nadat de aard van de
problemen en hun oorzaken zorgvuldig zijn vastgesteld, bepaalt de
leerkracht hoe de kinderen geholpen kunnen worden en hoe de
aanpak verloopt. De leerkracht controleert of iedere leerling zijn of
haar lesdoelen heeft bereikt. De informatie uit deze
leerlingevaluatie vormt de basis voor een diagnose en voor het
eventueel formuleren van aangepaste leerdoelen. Naar aanleiding
van deze aangepaste leerdoelen kijken we waar extra hulp op
gericht moet worden wanneer leerlingen extra onderwijsbehoeften
hebben (ook hoogbegaafde leerlingen).
 
Ouders worden door rapporten en ouderbijeenkomsten op de
hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind(eren).
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6 Verantwoording en
kwaliteit

 
 
 
 

 
 
 

6.1 Kwaliteitszorg
Voor alle scholen van OPO-R is het belangrijk kwalitatief goed werk
te leveren. Er is daarom een systeem van kwaliteitszorg vastgesteld
waar alle scholen mee werken. Hierbij komen de ouders ook aan
het woord: elke twee jaar vindt een onderzoek plaats in de vorm
van een ouderenquête. Daarnaast kunt u op de website van de
Inspectie van het Onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl) de
resultaten van het onderwijs van de school vinden.
 

http://www.onderwijsinspectie.nl
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De school vindt het belangrijk goede contacten met de ouders te
onderhouden. Zij zijn immers een belangrijke beoordelaar van de
onderwijskwaliteit. Wij zorgen dat u goed geïnformeerd bent,
meestal via de nieuwsbrief van de school.
 
Alle kinderen maken jaarlijks een aantal landelijke toetsen van het
Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). De uitslagen
worden verwerkt tot scores. Deze scores worden genoteerd en
tezamen geven zij zicht op de ontwikkeling van uw kind:

Op welk niveau werkt uw kind?–
Ontwikkelt uw kind zich volgens dit niveau?–
Wat beheerst uw kind wel en wat (nog) niet?–

Aan het einde van groep 7 wordt de Entreetoets van Cito
afgenomen en aan het einde van groep 8 de Centrale Eindtoets.
De toetsgegevens bieden naast informatie over de ontwikkeling
van iedere individuele leerling informatie over de prestaties van de
school als geheel.
 
Wij rapporteren regelmatig aan de ouders hoe hun kind zich
ontwikkelt en welke leerresultaten behaald worden.
 
Eind van het schooljaar krijgen de leerlingen in groep 7 een
voorlopige indicatie vervolgonderwijs.
Begin groep 8 worden ouders uitgenodigd voor een algemene
informatie avond over de procedure rondom de overstap naar het
Voortgezet Onderwijs.
 
In verband met de aanmeldingsprocedure VO wordt het
adviesgesprek leerlingen groep 8, voor januari met ouders gevoerd.
Dit adviesgesprek is gebaseerd op de schoolresultaten,
vorderingen en andere relevante gegevens (zoals werkhouding en
zelfredzaamheid) in voorgaande jaren.
 
Ongeveer drie weken na het maken van de centrale eindtoets
ontvangen de ouders de uitslag. Naar aanleiding van deze uitslag
kan er een bijstelling van het advies VO gedaan worden. Het
VO-onderwijs neemt het besluit tot plaatsing.
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6.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Omdat wij als school van mening zijn dat niet alleen de cognitieve
ontwikkeling van belang is voor het welslagen van het kind, maar
vooral ook de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij ook
gebruik van het ontwikkelingsvolgmodel van Memelink. Hierin
volgen wij de hele ontwikkeling vanaf dat het kind bij ons
binnenkomt tot het als achtste groeper de school verlaat. Op deze
manier krijgen wij een goed totaalbeeld van uw kind. Ons team is
voor dit volgmodel speciaal opgeleid.
 
 
 

6.3 Oudergesprekken
Drie keer per jaar worden er oudergesprekken georganiseerd. U
kunt daar als ouder voor inschrijven. In januari en juni krijgen de
kinderen een schriftelijk verslag waarin zowel de sociaal-emotionele
ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling beschreven wordt.
Verder wordt van iedere leerling een dossier bijgehouden in
Parnassys. Daar worden gezinsgegevens, de leerlingbesprekingen,
gesprekken met ouders, toets- en rapportgegevens van de
verschillende jaren, speciale onderzoeken en handelingsplannen in
opgenomen. De intern begeleider bespreekt drie maal per jaar alle
leerlingen met de groepsleerkrachten. Voor kinderen waar extra
zorg voor nodig is, gebeurt dat vaker.
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6.4 Extra zorg
De grootste zorg voor de Montessorischool is de zorg voor alle
kinderen. De breedte van deze zorg wordt onder andere begrensd
door de groepsleerkracht, door de onderwijskundige keuze van de
school, door leerlingenaantallen, door de motivatie van ouders, enz.
 
Soms zijn het gedrag, de prestaties in de klas of de uitslagen van de
toetsen aanleiding om extra maatregelen te nemen.
De leerkracht die het probleem signaleert, overlegt met de intern
begeleider. Het kan bovendien besproken worden in het
leerlingenoverleg. Dit overleg vindt regelmatig plaats.
 
Het resultaat kan zijn dat:

De leerkracht een speciaal handelingsplan voor het kind maakt;–
De ouders gevraagd wordt thuis met het kind iets extra in te–
oefenen;
Er een uitgebreider pedagogisch-didactisch onderzoek af wordt–
genomen;
Een uitgebreid extern onderzoek wordt aanbevolen;–
Het kind wordt aangemeld bij de plusconsulent en / of een–
themaspecialist van BePo.

Speciale zorg voor kinderen kan ook voorkomen als een kind blijk
geeft van een ontwikkeling die mogelijk verder gaat dan het
gemiddelde kind. We spreken in dat geval over kinderen met een
ontwikkelings voorsprong (de term hoogbegaafdheid mag pas
gebruikt worden na een officieel onderzoek).
 
Als het kind in de groep de leerstof al compact en verrijkt
aangeboden heeft gekregen en dan nog blijk geeft een extra
uitdaging nodig te hebben, kan in overleg met de leerkracht, het
kind en de ouders gekeken worden of deelname aan de Plusgroep
een optie is. Het moet dan wel zo zijn dat het kind voldoet aan een
aantal criteria en het kind de Plusgroep kan combineren met het
werk in de groep. Voorafgaand aan deelname in de plusgroep
wordt middels het Digitaal Handelingsprotocol begaafdheid (DHH)
bekeken of deelname aan de plusgroep inderdaad wenselijk is.  
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6.5 Uitstroomgegevens
De leerkrachten van de bovenbouw hebben regelmatig overleg met
het voortgezet onderwijs over onze oud-leerlingen. Wij krijgen
overzichten van vorderingen en schoolloopbaan. De afgelopen
jaren is gebleken dat al onze leerlingen het advies dat ze hebben
gekregen vanuit onze school, nog steeds volgen. Dit betekent dus
dat de kinderen ook echt op de juiste plek zitten en het binnen het
voortgezet onderwijs goed doen. Vooral zelfstandigheid, plannen
en leerstofniveau vallen op als positieve kenmerken van leerlingen
van onze school. Het spreekt voor zich dat we daar heel trots op
zijn.
 
De gemiddelde eindscore in 2018 was 537,3.
De ondergrens voor de schoolgroep is 535,2.
Het landelijke gemiddelde ligt op 534,9.
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De gemiddelde eindcito score in 2017 was: 536,1
De ondergrens voor de schoolgroep is: 535,2
Het landelijk gemiddelde ligt op:  535,1
Volgens de inspectienorm met betrekking tot de schoolgroep
vallen wij binnen groep 0 (>88% ongewogen leerlingen).
 
Ook dit jaar hebben onze leerlingen dus voldoende gescoord.
Natuurlijk vinden wij het daarnaast heel belangrijk of we de
kinderen daadwerkelijk optimaal in hun ontwikkeling hebben
kunnen begeleiden en ze een heel plezierige tijd op Parijsch
hebben gehad.
 
Uitstroomgegevens

Gymnasium  

Tweetalig VWO  

VWO 8

HAVO/VWO 10

HAVO 1

HAVO/TL 7

VMBO TL 4

VMBO KL/TL 2

VMBO KL 1

VMBO KL/ BL 2

VMBO BL 2

totaal aantal schoolverlaters 37
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6.6 Ambities in ons onderwijs
School is een lerende organisatie. Niet alleen de kinderen leren,
maar ook het team ontwikkelt zich continu.
Aan de hand van terugkoppelingen van ouders, leerlingvolgsysteem
en observaties zullen wij steeds kritisch kijken naar ons onderwijs en
de inrichting daarvan.
De standaard van het Montessori-onderwijs wordt tevens
gemonitord door de Nederlandse Montessori Vereniging. In het
schooljaar 2015-2016 hebben wij weer de erkenning van de
Nederlandse Montessori Vereniging mogen ontvangen.
Voor het komend jaar richt montessori Parijsch zich op:

Pedagogisch klimaat - een continu proces van signaleren en–
afstemmen
Professionele cultuur - het team bevindt zich in een–
teamontwikkelingstraject van klassenbezoeken,
reflectiegesprekken en het ontwikkelen van een POP (persoonlijk
ontwikkelingsplan) onder begeleiding van een externe.
Passend Onderwijs - als actueel thema wordt dit onderdeel–
regelmatig onder de aandacht van het team gebracht.
Rekenen - dit schooljaar zal de methode WMBO (wiskunde–
montessori basis onderwijs) verder gefaseerd ingevoerd worden.
PR - school wil zich profileren als een openbare school, passend in–
de huidige leerontwikkeling van een kind. Hiervoor zal school
zijn manier van werken nog meer laten zien.
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7 Praktische informatie
en tips

 
 
 
 

7.1 Teamsamenstelling
 
De verdeling van de leraren over de groepen is voor het schooljaar
2018-2019 als volgt:
 
 
OBA: Celine Meijer hele week
OBB: Carla van Alten hele week
MBA:Joline Mulder op ma, di, woe, do en Karien Arentz vrij
MBB:Manon van Ewijk ma, di, do, vrij en Karien Arentz woe
MBC: Janneke Coopmans ma, di, woe, vrij Karien Arentz do
BBA: Martijn Schakel ma, di, woe, do en Mireille Peek vrij
BBB:Geertje Vreeburg ma, vrij en Harriët Labrie di, woe, do
BBC: Sanne Uittien ma, di, vrij Mireille Peekwoe, do
BBD:Linda Geurts ma, woe, do, vrij en Geertje Vreeburg di
 
 
 
Onderwijsassistent: Margreet Kolodzjie
 
 
Groep teamlid werkdagen teamlid werkdagen

OBA Celine Meijer ma, di, do, vrij Peter Poort woe

OBB Carla van Alten hele week   

MBA Joline Mulder ma, di, woe, do Peter Poort vrij

MBB Manon van
Ewijk

ma, di, do, vrij Karien
Arentz

woe
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MBC Geertje
Vreeburg

ma, di, woe Karien
Arentz

do, vrij

BBA Martijn Schakel ma, di, woe, do Mireille
Peek

vrij

BBA  ma, vrij Harriët
Labrie

di, woe, do

BBB Sanne Uittien ma, di, vrij Mireille
Peek

woe, do

BBC Linda Geurts ma, , woe, do,
vrij

 di
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7.2 Taken binnen de school
Ambulante taken/functies teamlid
 
Intern begeleider: Vincent Honigh
 
Ambulante taken/functies teamlid

schoolleider Marianne Konings-Boveé

adjunct  

interne begeleiding (IB) Vincent van Honigh

coördinator ontwikkelingsvoorsprong Vincent van Honigh

begeleider Plusgroep  

onderbouwcoördinator Carla van Alten

middenbouwcoördinator Karien Arentz

bovenbouwcoördinator  

onderwijsassistente Maudy van Teffelen

onderwijsassistente Margreet Kolodziej

administratief medewerkster Winnie Blankestijn

 
 

7.3 Opbellen naar school
Is uw kind ziek, dan moet de school daarvan zo spoedig mogelijk
op de hoogte worden gebracht. U kunt een briefje meegeven aan
een ander kind of het bericht telefonisch doorgeven. U kunt het
best bellen tussen 8.00 en 8.20 uur en de boodschap doorgeven
aan degene die de telefoon opneemt.
Als uw kind niet op school is en wij hebben voor 9.00 uur niets
vernomen, nemen wij contact op met u.
 
Voor andere zaken kunt u na schooltijd bellen tenzij het iets heel
dringends is. U begrijpt dat onder schooltijd de leerkrachten voor
de groep staan en dus moeilijk te bereiken zijn.
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In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij ziek worden van een kind of
een ongelukje op het plein, kan het noodzakelijk zijn zo snel
mogelijk u als ouder te waarschuwen.
 
Indien u regelmatig niet thuis te bereiken bent, verzoeken wij u die
telefoonnummers door te geven, waaronder u zo nodig te bereiken
bent. U kunt ook het telefoonnummer doorgeven van iemand
anders die we in noodgevallen kunnen bellen. Vriendelijk verzoeken
wij u wijzigingen door te geven, anders werkt dit systeem niet.
 
 

7.4 Bijzonder verlof
In een schooljaar hebben de kinderen een aantal dagen vakantie.
De overige tijd moeten de kinderen die leerplichtig zijn (vanaf 5 jaar)
naar school. Het is niet toegestaan dat kinderen buiten de reguliere
vakanties verzuimen (uiteraard m.u.v. ziekte). Uitsluitend in geval
van ‘gewichtige’ omstandigheden is het de school toegestaan extra
vrij te verlenen.
 
Denkt u een goede reden voor verlof te hebben, overlegt u dan
ruim van tevoren met de leerkracht en/of schoolleider.  Alle
aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend op het daartoe
bestemde formulier, dat bij de leerkracht en via de website is te
verkrijgen.
 
 

7.5 Informatie en communicatie
Montessorionderwijs en -opvoeding blijft niet beperkt tot de
schooluren. Dit betekent dat wij u regelmatig in de gelegenheid
willen stellen met ons te praten over uw kind en andere zaken die
betrekking hebben op ons onderwijs.
 

Elk jaar krijgt u de link naar een nieuwe schoolgids met informatie–
over het nieuwe schooljaar, de organisatie en dergelijke.
Aan het begin van elk nieuw schooljaar organiseren wij een–
algemene ouderavond/bouwavond: installatie van de
Oudervereniging, presentatie medezeggenschapsraad,
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wederzijdse nadere kennismaking, informatie over werkwijze in
de groep en het montessorimateriaal, enzovoort.
Drie keer per jaar organiseren wij oudergesprekken over de–
ontwikkeling van uw kind.
2x per jaar ontvangt u een schriftelijke rapportage vanuit school–
met daaraan gekoppeld een oudergesprek 
In ons maandelijks verschijnend mededelingenblad Parijsch Flits–
vindt u informatie vanuit school, de groepen, de
Medezeggenschapsraad, de Ouderraad, achtergrondinformatie,
enzovoort.
Regelmatig ontvangt u brieven met belangrijke informatie, waar–
mogelijk via uw mailbox.
Bij iedere groep hangt een whiteboard met bouw- of–
groepsgebonden informatie.
Tevens is onze website actief. Ook hier vindt u de agenda van de–
maand, actuele foto’s van activiteiten, enzovoort.
Het adres is: www.parijsch-culemborg.nl
Ook heeft school een Facebook pagina, deze is te vinden via de–
volgende url:
https://www.facebook.com/Montessorischool-Parijsch

 
 

7.6 Jeugdgezondheidszorg
Samen met school en ouders volgt de afdeling
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGDGelderland-Zuid de
ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de
schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.
 
Logopedische screening
Alle kinderen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn.
De ouders van de betreffende kleuters krijgen van te voren bericht.
De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het
mondgedrag en of het kind goed hoort en luistert. Na dit
onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht
over het resultaat en of verdere logopedische hulp gewenst is.
 

http://www.parijsch-culemborg.nl
https://www.facebook.com/Montessorischool-Parijsch
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Gezondheidsonderzoeken
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor
een gezondheidsonderzoek. De doktersassistente kijkt of het kind
goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Het kind hoeft zich voor het
onderzoek niet uit te kleden.Voorafgaand aan het onderzoek
bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen met
de leerkracht. Ouders krijgen een brief met informatie, twee
vragenlijsten om in te vullen en de folder 'Jeugdgezondheidszorg,
onderzoeken op de basisschool'. De doktersassistente houdt een
praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te
bereiden. Ouders kunnen op eigen verzoek bij de screening
aanwezig zijn, maar moeten hier dan zelf een afspraak voor maken
via het planbureau: (0344) 69 87 45 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00
uur) of via planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. De
doktersassistente controleert alle 7-8 jarige kinderen op lengte en
gewicht. Ook hiervan krijgen ouders bericht als hun kind aan de
beurt is.
 
Spreekuur op school
Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind
extra aandacht nodig heeft, ontvangen de ouders een uitnodiging
voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige.
Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en
het bespreken van vragen en zorgen.
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het
spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder vragen heeft, twijfelt of het
kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een
afspraak maken kan via (0344) 69 87 45 (maandag t/m vrijdag van
09.00 tot 16.00 uur) of via
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt
plaats op school.
 
Vaccinaties
In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar wordt, ontvangt het kind
automatisch een oproep voor twee prikken (vaccinaties): één tegen
Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode
Hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een
uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).

mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is een van de
kernpartners van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in
Rivierenland. Ook bij een CJG kunt u terecht voor vragen rondom
opvoeden en opgroeien. Zie voor meer informatie en het aanbod
van het CJG in uw gemeente www.cjgrivierenland.nl. Ouders,
opvoeders en jongeren kunnen ook via info@cjgrivierenland.nl en
via (088) 001 77 00 hun vragen stellen.
 
Informatie
Heeft u een vraag, wilt u advies, een afspraak maken of meer
informatie over de jeugdgezondheidszorg? Neemt u dan contact
op met de GGD. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m
vrijdag van 09.00-16.00 uur: (0344) 69 87 45 of via
jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
Op de website www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u meer informatie
over de dienstverlening van de GGD en vindt u folders over
opvoeden en opgroeien.
 
GGD Gelderland Zuid, vestiging Tiel
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG  TIEL
(0344) 69 87 00
Postadres: Postbus 1120, 6501 BC  NIJMEGEN
 
Hoofdluis
Het kan voorkomen dat kinderen hoofdluis hebben. We melden dat
discreet direct aan de betreffende ouder, maar verwachten
anderzijds ook van de ouders dat zij dit aan school doorgeven. De
school brengt vervolgens alle ouders op de hoogte. Het
gevarenbord geeft aan dat ‘ze’ er weer zijn. We vragen alle ouders
hun kinderen goed te controleren en kinderen te behandelen.
 
Een ouderwerkgroep met kennis en ervaring op dit gebied zal
bovendien alle kinderen regelmatig controleren. Dit is vooral
preventief bedoeld, maar zij zullen ook actief zijn als er een
hoofdluisplaag geconstateerd wordt. Het hoofdluisprotocol is
opgesteld door Oudervereniging, Medezeggenschapsraad en

http://www.cjgrivierenland.nl
mailto:info@cjgrivierenland.nl
mailto:jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl
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schoolleider en bij laatstgenoemde in te zien.
 
Zindelijkheid
Wij als school gaan er vanuit, dat uw kind overdag zindelijk is op het
moment dat hij naar school komt. In principe is het beleid, dat
kinderen die (nog) niet overdag zindelijk zijn, ook nog niet naar
school kunnen. Het helpen bij het verschonen behoort niet tot de
taken van een leerkracht: dit kost tijd die niet in de groep gestoken
kan worden. Ook is er op die momenten geen toezicht in de klas.
 
In het geval dat er een duidelijke oorzaak is van het niet zindelijk
zijn, zoals bijvoorbeeld een medische indicatie, zullen wij samen
met u bespreken wat de mogelijkheden zijn en in hoeverre u als
ouder de leerkracht hierin kunt ondersteunen. Wij gaan er dan in
ieder geval van uit dat iemand ten alle tijden bereikbaar is wanneer
dat nodig is.
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8 Jaarplanner
 
 
 
 
Jaarplanner 2018-2019

maand week datum omschrijving

Augustus 35 27
30

Eerste schooldag
vergadering OV

September 36

37

38

39

3

6

10
11

17
18

19

24
25
26

schoolkoor, vergadering MR
Algemene ouderavond 19.30 uur
schoolkoor
BBQ OV,MR 17.00-19.00 uur
19.30 Kampvergadering BB
schoolkoor
Dyslexiebijeenkomst 11.00-12.00 uur
Studiedag, start inschrijving Kids
Master Class
schoolkoor
Leerlingraad
kamp BB 26 t/m 28 sept



 

Oktober 40

41

42

43
44

3

5

8
9

11
12

15
17
19
22
29

30
31

Start Kinderboekenweek
Open dag 08.30-10.00 uur
Schoolkoor
Informatieavond groep 8 19.30-21.00
uur
Vergadering MR
Sluiting Kinderboekenweek
Schoolkoor
Kids Master Classes
Studiedag, teamuitje
Herfstvakantie
Schoolkoor, oudergesprekken 1
Leerlingraad
Kids Master Classes

November 44
45

46

47

48

1
5
9

12

13

14
19

26
26&27&29

27
29

Oudergesprekken 1
Schoolkoor
Voorleeswedstrijd BB 13.00 uur
Afname NIO
BB Topo toets, schoolkoor
KWC voorlichtingsavond ouders
leerling groep 8 leerlingen
Vergadering OV
Schoolkoor, versieravond Sint 19.00
Schoolkoor
KWC Open lesmiddagen leerlingen gr
8 en ouders
KWC Open lesmiddagen leerlingen gr
8 en ouders, leerlingraad
KWC Open lesmiddagen leerlingen gr
8 en ouders



 

December 49

50

51

52

3

5
6&7
6
10
11
17
18
20
21

24

Schoolkoor, adviesgesprekken gr 8
+LDOS bespreken met ouders
Sinterklaas
Studiedag
kerst versieren
Schoolkoor
Bouw, Vergadering MR
Schoolkoor
Team, leerlingraad
Kerstmaaltijd 18.00 uur
Kerstkoor 10.30 uur
12.00 uur vrij
Kerstvakantie

2019
Januari

1
3
4

5

1

22
23
24
25
29

Kerstvakantie
CITO
CITO
NOT, vergadering OV
NOT
NOT
NOT, KWC Open huis
(Beethovenlaan + Gershwinhof)
Cito
Leerlingraad

Februari 6

8

9

4
5

8
19
22
25

Topo toets BB
KWC Open lesavond Gymnasium en
TTO voor VMBO/HAVO/VWO
Studiedag
Leerlingraad
Rapport mee
Voorjaarsvakantie



 

Maart 10

11
12

13

4
5
6
7
8
13
18
20

22

26

Studiedag
Oudergesprekken 2
LDOS definitief
Oudergesprekken 2
Sluiting VO aanmelding
Vergadering MR
Vergadering OV
Landelijke open Montessori dag
08.30-10.00 uur
BB disco 19.30-21.30 uur
Leerlingraad

April 14

15

16

17

1
4

8
9
10
15
16

17
18
19
22

Topo toets BB
Theorie verkeersexamen gr 8
Entreetoets 1
Opo-r studiedag
Schoolvoetbal
Uitleg eindproject gr 8
Entreetoets 2/eindtoets 1
Entreetoets3/eindtoets 2
Entreetoets/eindtoets 3
Goede vrijdag
Meivakantie/2e paasdag

Mei 19
20

21

22

7&8
15
16

21

28
29
30

Schoolfotograaf
Sportdag
KWC intakemiddag sportklassen
Vergadering MR
Cito
KWC intakemiddag en avond VMBO
Bk/Kt/Th
Cito
Leerlingraad
Studiedag
Hemelvaart



 

Juni 23

24

25

26

3 tm 6
7
10
11
13
17
18

20
24
25
28

avondvierdaagse
Studiedag
2e Pinksterdag
Studiedag
Schoolreis OB
Topo toets BB
KWC kennismaking nieuwe
brugklassers+ouders
Schoolreis MB
Vergadering OV
Vergadering MR
Leerlingraad
Rapport 2
Opbouwen tentoonstelling groep 8

Juli 27

29

1&4
5

16
18

19

Oudergesprekken
Brief indeling organisatie 2019/2020
Opruimen tentoonstelling groep 8
Musical
Doorschuifochtend, Groep 8 vrij
Laatste schooldag, groep 8 vrij, 12.00
uur alle kinderen vrij

wijzigingen worden door de nieuwsbrief aangekondigd
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8.1 Studiedagen
 
Deze dagen besteedt het team aan onderwijsontwikkeling en
professionalisering. Alle kinderen zijn dan de hele dag of vanaf
12.00 uur vrij. In de jaarplanner kunt u ook onze studiedagen
terugvinden.
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9 Contactgegevens
 
 
 
 

 
 
 

9.1 Schoolgegevens
Openbare Montessorischool Parijsch
Prijsseweg 47
4105LE Culemborg
tel: 0345-530301
E-mail: parijsch@opo-r.nl
Website: www.parijsch-culemborg.nl
 
overblijf: overblijf.parijsch@opo-r.nl
MR: mr.parijsch@opo-r.nl
OV: or.parijsch@opo-r.nl
 

mailto:parijsch@opo-r.nl
http://www.parijsch-culemborg.nl
mailto:overblijf.parijsch@opo-r.nl
mailto:mr.parijsch@opo-r.nl
mailto:or.parijsch@opo-r.nl
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R)
Wethouder Schootslaan 5
4005 VG Tiel
tel: 0344-633262
E-mail: bestuur@opo-r.nl
Website: www.opo-r.nl
 
 

9.2 Belangrijke adressen
Nederlandse Montessori Vereniging (NMV), secretariaat
Bezuidenhoutseweg 251-253
2594 AM ’s Gravenhage
Telefoon: 070 33 15 282
 
Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO)
Postbus 10241
1301 AE Almere
Telefoon: 036 533 15 00
 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Rivierenland + logopedie
Teisterbantlaan 1b
4001 TJ Tiel
Postbus 6062
4000 HB Tiel
Telefoon: 0344 69 87 00
Fax: 0344 69 87 99
Schoolarts: mevr. Arna v/d Bosch.
Verpleegkundige: mevr. Nettie Boerasoba.
Sociaalverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg: mevr. Helen de
Wit-Soomer.
Logopediste: mevr. Ellen Benschop 06 30 07 76 72.
 
Stichting
Be
tuws
P
rimair

mailto:bestuur@opo-r.nl
http://www.opo-r.nl
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O
nderwijs
Oranje Nassaulaan 41
4101 JS  Culemboeg
Telefoon: 0345-512184
www.swvbepo.nl
 
Leerplichtambtenaar gemeente Culemborg
Dhr. N. van der Wiel
Postbus 136
4100 AC Culemborg
Telefoon: 0345 47 77 00
 
Postbus 50tien, informatiepunt voor ouders over onderwijs
Telefoon: 0800 5010 (tussen 10.00 en 15.00; gratis)
Website: www.50tien.nl

http://www.swvbepo.nl
http://www.50tien.nl


 


