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Welkom op De Zaaier 
Welkom op de christelijke basisschool De Zaaier! 
Voor u ligt de schoolgids. Met deze gids willen wij 
u graag laten zien hoe het er bij ons op school aan 
toe gaat en waar wij voor staan. Met veel plezier 
werken we op deze prachtige plek in het dorp aan 
eveneens prachtig onderwijs. Dit doen we in samen-
werking met de kinderen, de ouder(s)* en het team. 
Het creëren van een veilige omgeving, het geven van 
verantwoordelijkheid en het hebben van vertrouwen 
in elkaar, zijn voor ons de basisvoorwaarden om tot 
ontwikkeling te komen.
De informatie in deze gids is bedoeld voor ouders 
van kinderen op De Zaaier maar ook voor hen die 
nog voor de schoolkeuze staan. Wilt u na het lezen 
van deze schoolgids meer weten? Neem dan contact 
met ons op. Wij maken graag persoonlijk kennis. De 
beste indruk van onze school krijgt u natuurlijk door 
de school ‘in bedrijf’ te zien. U bent van harte welkom! 
Wij wensen u en uw kinderen een mooi en leerzaam 
schooljaar toe.

Namens het team van De Zaaier, Hetty Ruitenberg

Visie ‘samen vieren, verbinden, 
vormen en verdiepen’
In onze schoolvisie geven wij aan hoe we ons onderwijs 
vormgeven. Wij spiegelen onze keuzes en ons handelen 
aan deze visie.

Samen vieren
Vieren is aandacht schenken aan en stilstaan bij 
kleine en grote momenten in het leven van de kinderen, 
ouder(s) en teamleden. De Zaaier is een open
christelijke school. Wij werken vanuit de christelijke 
traditie. We beschouwen de christelijke grondslag 
als een moreel kompas waar we ons handelen,

denken en geloven op kunnen baseren en aan kunnen 
toetsen. Christelijk onderwijs geven wij handen en 
voeten met behulp van rituelen, verhalen uit de Bijbel, 
spiegelverhalen en liederen. We gaan respectvol 
met elkaar om, hebben oog voor elkaar en voor de 
wereld. Daarnaast besteden we aandacht aan andere 
momenten van vieren en soms ook van herdenken.

Samen verbinden
Tijdens het stilstaan bij de vele momenten in het leven 
van onze kinderen, van ouder(s) en van teamleden, 
geven wij uiting aan ons gevoel om als school een ge-
meenschap te vormen in een sfeer van verbondenheid.

Samen vormen
De kinderen zijn het middelpunt van onze school. Wij 
stemmen ons onderwijs af op hun verschillende on-
derwijsbehoeften. Leven en leren in een open sfeer 
vinden we belangrijk. Wij hebben vertrouwen in de 
mogelijkheden en talenten van ieder kind. Vanuit 
een veilige sfeer en een uitdagende leeromgeving 
stimuleren we de kinderen om goede resultaten te 
behalen. Onze kinderen krijgen op alle niveaus de 
kans om te stralen. Samen met u vormen we een 
team rond uw kind.

Samen verdiepen
Wij dagen de kinderen uit om zich te verdiepen in 
dingen die zij zelf niet meteen kiezen. Op die manier 
ontdekken zij nieuwe ‘werelden’ en leren ze dat het 
overwinnen van een uitdaging veel voldoening kan 
geven. Onderzoeken, creatief denken, coöperatief 
leren en samenwerken zijn hierbij kernwaarden.

Visie PCO-N: Samen sterk, ieder uniek
De Zaaier is, samen met de basisscholen Het Kompas, De 
Meele en De Wegwijzer, onderdeel van de stichting 
Primair Christelijk Onderwijs – Nieuwleusen (PCO-N). 
Als stichting werken we vanuit de visie ‘Samen sterk, 
ieder uniek’. We staan voor kwalitatief goed onder-
wijs, we hebben oog voor ieder individu en voor een 

lerende houding van kinderen en medewerkers. Met 
onze kernwaarden veiligheid, samen doen, open voor 
ontdekking, talentontwikkeling en professionaliteit 
geven we weer waar we voor staan binnen onze 
stichting.

Deze informatiekalender bevat informatie over ons 
onderwijs en geeft de data van de activiteiten weer. 
De actuele situatie rondom Covid-19 maakt dat de 
genoemde activiteiten onder voorbehoud zijn. In de 
Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van eventu-
ele wijzigingen. Voor uitgebreide informatie over de 
PCO-N en De Zaaier verwijzen wij u naar de web-
site. We hopen dat u met de informatiekalender een 
goed en compleet beeld krijgt van onze school.

* Daar waar in deze informatiegids wordt gesproken 
over ouder(s), bedoelen wij ouder(s) en/of verzorger(s) 
met het wettelijk gezag over het kind.
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Absentie kinderen 
Bel voor 8.30 uur 0529-482575

Herfstvakantie 
18 oktober – 22 oktober 

Kerstvakantie 
24 december – 7 januari 

Voorjaarsvakantie 
21 februari – 25 februari 

Pasen 
15 april – 18 april

Meivakantie
25 april – 6 mei

Hemelvaart 
26 - 27 mei 

Pinksteren 
6 juni 

Zomervakantie 
18 juli - 26 augustus 

Extra vrije middagen
6 september, 31 maart, 4 april

Extra vrije dagen 
22 november,  9 februari, 

18 februari, 29 juni 

Extra vrije dagen kleuters 
i.v.m. de peuterochtend 
24 september, 23 maart

 
     Schooltijden

Maandag       8:30 – 14:30 uur
Dinsdag         8:30 – 14:30 uur
Woensdag       8:30 – 12:15 uur
Donderdag     8:30 – 14:30 uur
Vrijdag             8:30 – 12:15 uur  (1 t/m 4)
                               8:30 – 14:30 uur (5 t/m 8)

ma di wo do vr za zo

Startdienst PCO-N
Digitaal

Start plusklas 
groep 5-6

Typeles op school

Studiemiddag 
Engels. Groep
1 t/m 8 vrij om 
12:15 uur. 

Informatieavond 
plusklas groep 5-6

Juf Jacolien jarig

Voorstelling 
kleuters 

Informatieavond 

Informatieavond 
plusklas groep 7-8

Juf Antoinette 
jarig

Prinsjesdag

Juf Lisa jarig Nieuwsbrief

Peuterochtend 

Deze week 
omgekeerde 10 
minutengesprekken 
groep 1 t/m 8
Intekenen via 
Parro

Oranjefeest
‘s ochtends groep 
3 t/m 5
‘s middags  groep 
6 t/m 8

Typeles op school

Fietsenkeuring, 
fiets mee naar 
school. 

Typeles op school

Nieuwsbrief



Schoolorganisatie
Directeur
Hetty Ruitenberg  dinsdag | woensdag | donderdag
dezaaier@pco-n.nl 

Teamleider & lid management team
Chantal van Haarst                    maandag
c.vanhaarst@pco-n.nl

Intern begeleider & lid management team 
Antoinette Nieuwschepen maandag | dinsdag | woensdag
ib.zaaier@pco-n.nl 

Leerkrachten groep 1/2A
Jacolien Nijboer  maandag | dinsdag | woensdag
j.nijboer@pco-n.nl 
Francien Linckens  woensdag | donderdag | vrijdag
f.linckens@pco-n.nl 

Leerkrachten groep 1/2B  
Marjanne Zuidema  maandag | dinsdag
m.zuidema@pco-n.nl 
Gerdien Helder    woensdag | donderdag | vrijdag
g.helder@pco-n.nl 

Leerkracht groep 1/2C
Corine Korterink  maandag t/m vrijdag
c.korterink@pco-n.nl 

Leerkracht instroomgroep 1D
Karin Groenink   start na de herfstvakantie
k.groenink@pco-n.nl 

Leerkracht groep 3
Gésanne Visscher  maandag t/m vrijdag
g.visscher@pco-n.nl

Leerkrachten groep 3/4 
Noëlle Altena   maandag | dinsdag | woensdag
n.altena@pco-n.nl 
Dianne Paauw   donderdag | vrijdag 
d.paauw@pco-n.nl 

    
Leerkrachten groep 4
Lineke Veldman   maandag | dinsdag | woensdag
l.veldman@pco-n.nl
Lisanne Aalbers  donderdag | vrijdag
l.aalbers@pco-n.nl 

Leerkrachten groep 5
Vacature   maandag | dinsdag | woensdag

Chantal van Haarst  donderdag | vrijdag
c.vanhaarst@pco-n.nl 

Leerkracht groep 6
Gernando van der Vegt  maandag t/m vrijdag
g.vandervegt@pco-n.nl 

Leerkracht groep 7
Ilse Karsies   maandag t/m vrijdag
i.karsies@pco-n.nl 

Leerkracht groep 8
Koen Kremer   maandag t/m vrijdag
k.kremer@pco-n.nl

Onderwijsassistenten 
Angela Waijerink  maandag t/m vrijdag
a.waijerink@pco-n.nl 
Joyce Opstal   maandag | dinsdag | donderdag
j.opstal@pco-n.nl
Danella Janssen  maandag | dinsdag | donderdag
d.janssen@pco-n.nl
Lisa Mijnheer   maandag t/m vrijdag
l.mijnheer@pco-n.nl 
Maaike van Dijk  maandag | woensdag | donderdag 
m.vandijk@pco-n.nl    

Vakdocent 
Gym - vacature   dinsdag
Gym & spel - Sportservice donderdag   
Muziek - MEC-muziekschool donderdag | vrijdag

Interieurverzorgsters  Gré Doren en Gea Koster

Conciërges   Dick Ruitenberg en Gertjan Westrik
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Zicht op kwaliteit
Wij zijn trots op onze school en dat willen we graag 
zo houden. Wij zorgen op systematische wijze voor 
het verbeteren en/of het borgen van de kwaliteit. 
Met behulp van ons kwaliteitsinstrument ‘Werken 
met Kwaliteit (WMK)’ houden we zicht op de 
beleidsterreinen zoals taalonderwijs, rekenen & wis-
kunde, didactisch handelen, levensbeschouwelijke 
identiteit, aanbod burgerschap & sociale integratie, 
ondersteuning & begeleiding, opbrengsten, contacten 
met ouders en de actieve & zelfstandige rol van leerlingen.

Eén keer in de vier jaar beoordelen ouders, leerlingen 
en leraren alle terreinen met behulp van (online) vra-
genlijsten. De resultaten bespreken we met het team, 
met een aantal ouders (de klankbordgroep), met de 
medezeggenschapsraad en met de directeur-be-
stuurder. Op basis van de diagnose formuleren we 
verbeterpunten. De actiepunten nemen wij op in ons 
jaarplan. Het jaarplan wordt gecommuniceerd met 
de directeur-bestuurder en de MR. In de schoolgids 
vermelden we de sterke punten van de school en de 
gekozen verbeterpunten voor het komende schooljaar.

Ieder jaar wordt de vragenlijst ‘Sociale veiligheid 
leerlingen’ afgenomen met behulp van Kanvas. Dit 
instrument is een onderdeel van de Kanjertraining. 
De opbrengsten van alle landelijk genormeerde 
toetsen worden op school-, groeps- en individueel 
niveau gevolgd.

De kwaliteit van onderwijs op De Zaaier is geborgd 
vanuit onderstaande basis:
• we zorgen voor goed geschoold en gekwali-

ficeerd personeel met specialisme op diverse 
gebieden;

• we volgen nauwgezet de leerprocessen en de 
resultaten van onze leerlingen door middel van 
ons digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys;

• we bieden extra ondersteuning door de inzet 
van onderwijsassistenten, de intern begeleider 
en externe ambulante hulp via het samenwer-
kingsverband Veld, Vaart en Vecht, Kentalis en 
Visio;

• we geven les aan de hand van moderne methodes 
en materialen. Bij het kiezen van ontwikkelings- 
en lesmaterialen kijken we zorgvuldig of het 
onderwijskundig verantwoord is, of het er 
aantrekkelijk uitziet, of het aansluit bij de bele-
vingswereld van onze kinderen en of het past 
binnen onze visie en werkwijze.

Onderwijs
Vanuit onze visie ‘samen vieren, verbinden, vormen 
en verdiepen’ streven wij ernaar om zoveel mogelijk 
tegemoet te komen aan de behoeften en niveaus 
van de kinderen op onze school.

Speerpunten De Zaaier 2021-2022
Nationaal Programma Onderwijs: 
In het kader van de bestrijding van eventuele achter-
standen, opgelopen door de sluiting van de scholen 
tijdens de Corona-pandemie, heeft de overheid besloten 
voor het komende schooljaar € 700 per leerling ter 
beschikking te stellen. Deze gelden worden per 1 au-
gustus uitgekeerd aan het bestuur en worden door het 
bestuur verdeeld over de scholen. Op basis van ons 
onderzoek naar het welbevinden en de resultaten van 
de kinderen zet De Zaaier de extra gelden in voor:

Rekenen: scholing voor het team om de kennis te 
vergroten van het handelend werken met gerichte 
materialen ter ondersteuning van het rekenen tot 
en met groep 8. Alle groepen gaan na de teamscho-
ling ‘Met Sprongen Vooruit’ ook werken met de con-
crete materialen van ‘Met Sprongen Vooruit’. Deze 
werkwijze en materialen zetten we in ter ondersteu-
ning van ons rekenonderwijs met behulp van de re-

kenmethode ‘De Wereld in Getallen’.

Didactiek: het team volgt scholing volgens de di-
dactiek van ‘De vier sleutels’ om de analyse en de 
afstemming verder te verbeteren.

Taal/lezen: de inzet van een logopedist in de on-
derbouwgroepen om het niveau van het passieve en 
actieve taalgebruik beter te kunnen inschatten. De 
leerkrachten nemen de adviezen van de logopedist 
mee in ons taalaanbod in de groepen.

Taal/lezen: het inzetten van extra ondersteuning in 
de groepen 3 en 4 om de afstemming te verbeteren 
met betrekking tot de kinderen die een verrijkt aanbod 
én kinderen die een intensief aanbod nodig hebben.

Extra personeel: aan het begin van het jaar starten 
we met drie kleutergroepen van ongeveer 22 kinderen. 
Met de NPO-gelden kunnen we na de herfstvakantie 
starten met een extra kleutergroep zodat we klassen-
verkleining kunnen toepassen in alle kleutergroepen. 
Daarnaast zijn er dit jaar extra uren beschikbaar voor 
een onderwijsassistent.

Invoering nieuwe methodes technisch & begrijpend 
lezen: kinderen lezen vanuit nieuwsgierigheid, ze willen 
doorgaan met lezen om te weten hoe het verhaal ein-
digt. Dit leesplezier zorgt voor leessucces. Boeiende en 
actuele verhalen, boeken op ieder niveau aanbieden 
zorgen hier onder andere voor. Bij het lezen bieden we 
het technisch lezen en begrijpend lezen geïntegreerd 
aan. De focus ligt op het correct lezen en het begrijpen 
van de tekst. We hebben twee methodes gevonden 
waar het bovenstaande de basis vormt:
• de groepen 4, 5 en 6 gaan starten met de  

methode Atlantis
• de groepen 7 en 8 starten met Blink lezen
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Absentie kinderen 
Bel voor 8.30 uur 0529-482575

Herfstvakantie 
18 oktober – 22 oktober 

Kerstvakantie 
24 december – 7 januari 

Voorjaarsvakantie 
21 februari – 25 februari 

Pasen 
15 april – 18 april

Meivakantie
25 april – 6 mei

Hemelvaart 
26 - 27 mei 

Pinksteren 
6 juni 

Zomervakantie 
18 juli - 26 augustus 

Extra vrije middagen
6 september, 31 maart, 4 april

Extra vrije dagen 
22 november,  9 februari, 

18 februari, 29 juni 

Extra vrije dagen kleuters 
i.v.m. de peuterochtend 
24 september, 23 maart

 
     Schooltijden

Maandag       8:30 – 14:30 uur
Dinsdag         8:30 – 14:30 uur
Woensdag       8:30 – 12:15 uur
Donderdag     8:30 – 14:30 uur
Vrijdag             8:30 – 12:15 uur  (1 t/m 4)
                               8:30 – 14:30 uur (5 t/m 8)

Juf Gerdien jarigTechniekweek 
groepen 6, 7, 8

Herfstvakantie

Start 
Kinderboekenweek 
‘Worden wat je wil’.

Typeles op school

Controle hoofdluis

Einde 
Kinderboekenweek

Nieuwsbrief Themadienst

Nieuwsbrief



Invoering methode wereldoriëntatie BLINK: we 
willen de kerndoelen zoveel mogelijk in samenhang 
aanbieden. Daarom hebben wij gekozen voor een 
geïntegreerde methode wereldoriëntatie (WO). Met 
de methode Blink-WO geven wij in de groepen 5 t/m 
8 wereldoriëntatie a.d.h.v. thema’s. De voordelen 
van het werken met deze methode vinden wij:
• het onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend 

leren is het uitgangspunt;
• wereldoriëntatie bieden we aan in samenhang 

(integratie van aardrijkskunde, geschiedenis, bio-
logie, natuur & techniek en beeldende vorming);

• er is ruimte voor eigen onderzoek;
• de 21e-eeuwse vaardigheden komen logisch 

aan bod.

Invoering ‘rapportfolio’
Ieder kind heeft talenten waar hij of zij trots op mag 
zijn. In het rapportfolio komen de talentenkaarten 
van de IEP (Inzicht Eigen Profiel) en eigen werk van 
de kinderen.
De talentenkaart is de rapportage van het IEP Leer-
lingVolgSysteem. Met het IEP-LVS volgen wij de ont-
wikkeling op het gebied van leeraanpak, creatief 
vermogen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit 
noemen wij ‘Hoofd, Hart én Handen’. Met het eigen 
werk laten kinderen zien waar ze trots op zijn, wat hun 
belangstelling heeft en/of waar hun talenten liggen. 

Kernvakken
Ieder jaar zetten wij in op het behalen van goede 
resultaten voor de vakken lezen, taal & spelling en 
rekenen. We richten ons op het ontwikkelen van 
een onderzoekende houding, waardoor wij met een 
open blik resultaten analyseren en op zoek gaan 
naar manieren om onze opbrengsten te verbeteren.

Werkwijze groepen 1 en 2
In deze groepen ontwikkelen en leren de kinderen 
door te spelen. Spelenderwijs maken de kleuters kennis 
met taal- en rekenbegrippen, zelfstandig werken, 

samenwerken, ‘Leren leren’, de Kanjerafspraken & 
Sociaal gedrag en de regels & routines van de groep. 
De dag van de kleuter verloopt volgens een vast ritme. 
Dat wordt zichtbaar gemaakt door pictogrammen 
die de volgorde van de activiteiten aangeven. Zo 
kan het kind zien wat er dagelijks op het programma 
staat. Iedere kleuter geeft op het planbord aan wat 
hij gaat doen. 
Wij werken vanuit de doelen uit ‘Onderbouwd’ aan 
thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en de 
ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Samen-
werken staat centraal in vele activiteiten.

Werkwijze groepen 3 t/m 8
In groep 3 staat het leren lezen centraal. Het aan-
bod wordt gekoppeld aan de wereld-oriënterende 
vakken. Dit vergroot de betrokkenheid van de kin-
deren. Op deze wijze kunnen we de verschillende 
vakken integreren. Het zelfstandig werken wordt 
opgebouwd met behulp van de doelen uit de leer-
lijn ‘Leren leren’ met als einddoel dat de kinderen in 
groep 8 hun weektaak zelfstandig kunnen plannen.
Niet alle kinderen beheersen de basisvaardighe-
den in dezelfde mate. Wij werken met verschillende 
niveaus binnen iedere groep. Afhankelijk van het 
niveau en de onderwijsbehoefte bieden wij de kin-
deren een passend aanbod aan (intensief, basis, 
verrijkt of individueel). Voor de vakken die vallen on-
der Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie, techniek) gebruiken wij de geïntegreerde 
wereldoriëntatiemethode ‘Blink’. Het overzicht van 
de methodes voor de kernvakken en de overige vak-
ken vindt u op de site van De Zaaier.

Godsdienstonderwijs
Met behulp van de methode Kind op Maandag ver-
tellen we in de onderbouw iedere week twee Bijbel-
verhalen en in de bovenbouw drie. De verhalen worden 
gekoppeld aan een hedendaags weekthema. Er is 
iedere week ruimte voor gesprek over het thema en 
de koppeling met de verhalen. Het rooster met de 

verhalen vindt u in onze Nieuwsbrief.

Sociale en emotionele vorming: de Kanjertraining
‘Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect’.
Op school werken wij met de Kanjertraining. Het 
team is gecertificeerd. De school handelt volgens 
het beleidsplan ‘Kanjertraining - sociaal gedrag’.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met 
bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de 
klas geeft. De training is bedoeld om de sfeer in de
klas goed te houden (preventief), te verbeteren (cu-
ratief) of accuraat te handelen wanneer pestge-
drag wordt gesignaleerd (curatief). De taal van de 
Kanjertraining is gebaseerd op wederzijds respect, 
vertrouwen en elkaar recht doen. Moeilijk gedrag 
wordt bespreekbaar gemaakt. School en ouders ko-
men met elkaar in gesprek over concrete handvatten 
om problemen te voorkomen en op te lossen.

De training is een volwaardige methode voor het 
basisonderwijs. We koppelende doelen van de Kan-
jertraining aan de doelen van onze leerlijn ‘Sociaal 
gedrag’. Onderstaande doelen staan centraal in 
alle groepen:
• het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in 

de klas;
• het versterken van de sociale vaardigheden bij 

leerlingen;
• beheersing van verschillende oplossingsstrate-

gieën bij pesten en andere conflicten;
• bewustwording van de eigenheid bij leerlingen;
• leren om verantwoordelijkheid te nemen;
• het bevorderen van actief burgerschap en sociale 

integratie.
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Absentie kinderen 
Bel voor 8.30 uur 0529-482575

Herfstvakantie 
18 oktober – 22 oktober 

Kerstvakantie 
24 december – 7 januari 

Voorjaarsvakantie 
21 februari – 25 februari 

Pasen 
15 april – 18 april

Meivakantie
25 april – 6 mei

Hemelvaart 
26 - 27 mei 

Pinksteren 
6 juni 

Zomervakantie 
18 juli - 26 augustus 

Extra vrije middagen
6 september, 31 maart, 4 april

Extra vrije dagen 
22 november,  9 februari, 

18 februari, 29 juni 

Extra vrije dagen kleuters 
i.v.m. de peuterochtend 
24 september, 23 maart

 
     Schooltijden

Maandag       8:30 – 14:30 uur
Dinsdag         8:30 – 14:30 uur
Woensdag       8:30 – 12:15 uur
Donderdag     8:30 – 14:30 uur
Vrijdag             8:30 – 12:15 uur  (1 t/m 4)
                               8:30 – 14:30 uur (5 t/m 8)

Typeles op school

Typeles op school

Nieuwsbrief

NieuwsbriefStudiedag Facultatief
Groep 1-2: 10-minu-
ten gesprekken
Groep 3-8 
ouder-kind-leer-
krachtgesprekken
Intekenen via Parro

Juf Chantal jarig Juf Dianne jarig Juf Ilse jarig



Op school werken we met vijf Kanjerregels:
1. we vertrouwen elkaar;
2. we helpen elkaar;
3. niemand speelt de baas (wij zijn allemaal even 

belangrijk);
4. niemand lacht uit (we geven elkaar de ruimte om 

te zijn wie we zijn);
5. niemand blijft zielig.
We zijn zeer alert op discriminatie en pesten. Wij 
doen er alles aan om dit te voorkomen. Signaleren 
wij toch pestgedrag, dan willen wij hier een passend 
en afdoend antwoord op vinden in samenwerking 
met de ouders, het kind/de kinderen en de leerkracht(en). 
Signaleert u pestgedrag? Dan verzoeken wij u dit direct 
te melden aan de groepsleerkracht.

Burgerschapsvorming en leerlingenraad
Burgerschapsvorming is het vormen van kinderen 
die actief meedoen aan de samenleving en een po-
sitieve bijdrage leveren aan de samenleving. Bij bur-
gerschapsvorming gaat het vooral om de houding 
en de vaardigheden van de kinderen. De school is 
hier een geschikte oefenplaats voor. 
Op De Zaaier worden uit de groepen 6 t/m 8 twee 
vertegenwoordigers gekozen voor de leerlingenraad. 
De leerlingenraad heeft als doel om de betrokkenheid 
van leerlingen te vergroten en de verantwoordelijkheid 
voor schoolse zaken te bevorderen.

Techniek
We integreren technieklessen daar waar mogelijk 
met de wereldoriënterende vakken. Daarnaast 
organiseren wij in samenwerking met de andere basis-
scholen en bedrijven in Nieuwleusen een techniekdag 
voor de bovenbouw.

Schooltuin
Van februari tot en met september werken de kinderen 
in de schooltuin. Deze bevindt zich naast de school. 
De kinderen verbouwen aardappelen en verschillende 
soorten groenten. Daarnaast is er aandacht voor 

fruit, zoals aardbeien en frambozen. Ook hier streven 
wij naar integratie van de vakken.

Bewegingsonderwijs
Wij besteden veel aandacht aan bewegen op ver-
schillende manieren en in verschillende situaties. Er 
is een divers aanbod van activiteiten. Bij de kleuters 
is er veel ruimte voor spel en beweging. De kinderen 
spelen dagelijks minimaal twee keer op het kleuterplein. 
We beschikken over veel speelruimte en er is een grote 
keuze aan materialen. In het speellokaal doen de 
kleuters allerlei spelletjes met klein materiaal en 
gymmen zij met groot materiaal. De groepen 3 t/m 8 
gymmen één keer in de week een uur in de sporthal. 
Daarnaast krijgen zij één keer in de week een sport- 
en spelles op het plein. Beide lessen worden gegeven 
door vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Kleding gymmen & zwemmen
De kleuters dragen een hemd, onderbroekje en gym-
schoenen. Gymschoenen graag voorzien van naam. 
Deze blijven op school.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen op 
dinsdag in de sporthal. De les wordt gegeven door 
een vakleerkracht gym. De kinderen dragen een gym-
broekje met T-shirt of een turnpakje. Gymschoenen 
zijn verplicht. Groep 5 t/m 8 wast of doucht zich na 
afloop van de gymles. Zodra het zwembad open 
is, nemen de kinderen op dinsdag altijd gym- en 
zwemkleding mee. Op donderdag of vrijdag geven 
vakdocenten van Sportservice sport en spel op het plein.

Sportevenementen georganiseerd vanuit de school
Dit schooljaar hopen we weer mee te doen aan 
meerdere sportevenementen in Nieuwleusen. Helaas 
is het sinds de coronacrisis niet vanzelfsprekend dat 
we samen met de andere scholen sportevenementen 
mogen organiseren.
Onder voorbehoud hebben we voor 2021-2022 de 
onderstaande toernooien in petto:

• het korfbaltoernooi voor groep 4/5;
• het schoolvoetbaltoernooi voor groep 8;
• de Koningsspelen voor de groepen 1 t/m 8;
• de schoolzwemwedstrijden voor groep 8 (inclu-

sief de estafette voor de snelste zwemmers van 
de groepen 5 t/m 8).

Buitenschoolse sportactiviteiten en muzieklessen
Na schooltijd worden er sportactiviteiten georgani-
seerd door de combinatiefunctionaris sport en bewe-
gen van de gemeente Dalfsen. Ook kunnen kinderen 
na schooltijd vioollessen volgen. De communicatie 
verloopt meestal via de school. De organisatie van 
deze buitenschoolse activiteiten wordt niet door de 
school verzorgd.

Kunst, cultuur & erfgoededucatie
In samenwerking met de Culturele Commissie van de 
scholen in Nieuwleusen, kunst- en cultuurinstellingen, 
plaatselijke amateurverenigingen en de bibliotheek 
organiseren wij culturele activiteiten. Indien we niet 
te maken hebben met maatregelen vanwege Covid-19, 
bezoeken we theatervoorstellingen of musea. Via 
de Nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten 
voor de verschillende groepen.
Iedere week gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 
aan de slag met beeldende vorming, vaak geïntegreerd 
met het vak wereldoriëntatie. Wij werken met de 
beeldende methode ‘Laat maar zien’. Vanuit kunst-
beschouwing en experimenteren met vormen & 
materialen, komen de kinderen tot hun product. De 
leerkracht begeleidt het proces. 

Alle groepen krijgen muziekles van bevoegde vak-
docenten. Aan het eind van het schooljaar studeren 
de kinderen van groep 8 een musical in.
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Absentie kinderen 
Bel voor 8.30 uur 0529-482575

Herfstvakantie 
18 oktober – 22 oktober 

Kerstvakantie 
24 december – 7 januari 

Voorjaarsvakantie 
21 februari – 25 februari 

Pasen 
15 april – 18 april

Meivakantie
25 april – 6 mei

Hemelvaart 
26 - 27 mei 

Pinksteren 
6 juni   

Zomervakantie 
18 juli - 26 augustus 

Extra vrije middagen
6 september, 31 maart, 4 april

Extra vrije dagen 
22 november,  9 februari, 

18 februari, 29 juni 

Extra vrije dagen kleuters 
i.v.m. de peuterochtend 
24 september, 23 maart
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Maandag       8:30 – 14:30 uur
Dinsdag         8:30 – 14:30 uur
Woensdag       8:30 – 12:15 uur
Donderdag     8:30 – 14:30 uur
Vrijdag             8:30 – 12:15 uur  (1 t/m 4)
                               8:30 – 14:30 uur (5 t/m 8)
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Kerstviering in de kerk
17:00-18:00 – 1 t/m 4
19:30-20:30 – 5 t/m 8

Nieuwsbrief



ICT
De kinderen maken dagelijks gebruik van ICT. In de 
groepen 1 en 2 zetten wij o.a. de iPads in om begrippen, 
letters en cijfers te oefenen. Ook leren de kinde-
ren spelenderwijs programmeren met behulp van 
de Bee Bot. De kinderen van groep 3 oefenen met 
programma’s van de leesmethode ‘Lijn 3’. In de groe-
pen 3 t/m 8 werken de kinderen met programma’s 
behorende bij de kernvakken. De digitale methode 
Wereld in Getallen (rekenen) is beschikbaar voor de 
groepen 5 t/m 8. De lesstof verwerkt ieder kind op 
de eigen Chromebook. Voor de wereld-oriënterende 
vakken leren kinderen zoekmachines te gebruiken 
om informatie te vinden voor hun opdrachten en hun 
(digitale) presentaties. Op De Zaaier vinden wij ver-
antwoord internetgebruik belangrijk. In de boven-
bouwgroepen bespreken wij aan het begin van het 
schooljaar onze regels voor het gebruik van internet 
op school. Uiteraard wordt de veiligheid van internet 
en social media regelmatig aan de orde gesteld. 

Vroeg Vreemdetalenonderwijs – Engels in de 
groepen 1 t/m 8
Het belang van een goede beheersing van de Engelse 
taal wordt steeds groter. Iedere week staat Engels 
een uur centraal in de groep. De kinderen volgen de 
lessen uit de methode ‘Join in’. We voeren gesprekjes 
in het Engels, doen spelletjes en we zingen Engels-
talige liedjes. In de kleutergroepen passen de leer-
krachten het aanbod uit de methode aan op de thema’s. 
In oktober 2020 hebben we de eerste visitatie door 
een visitator van Early Bird positief afgerond. Wij 
mogen ons ‘vvto-school in ontwikkeling’ noemen.  
De komende twee jaar willen wij ons ontwikkelen 
tot erkende vvto-school. (Early Bird bewaakt en be-
vordert de kwaliteit van vreemde talenonderwijs op 
Nederlandse basisscholen.)

De bibliotheek op school in samenwerking met 
de bibliotheek Dalfsen - Nieuwleusen
Op school hebben we twee mooie bibliotheekruimtes.

De groepen 1 t/m 4 maken gebruik van de bibliotheek 
in de hal. De bibliotheek van de groepen 5 t/m 8 is inge-
richt in de gang van de bovenbouw. De vaste vrijwilli-
gers en de kinderen uit de bovenbouw beheren de 
bibliotheek. Hierbij worden zij ondersteund door de 
lees/media-consulent van de bibliotheek Dalfsen en 
twee leescoördinatoren van de school. De boeken-
collectie wordt jaarlijks geactualiseerd.
De ‘Bibliotheek op school’ brengt lezen en leesplezier 
zo dicht mogelijk bij kinderen. Van de kleintjes tot 
de achtste groepers en van veellezers tot kinderen 
met leesproblemen: ze vinden allemaal hun boeken 
in onze schoolbibliotheek. Hoe zorgen wij ervoor dat 
kinderen meer plezier in lezen krijgen? Als lezen leuk 
is voor kinderen, gaan ze lezen vanuit enthousiasme. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lezen een 
positieve invloed heeft op de ontwikkeling en school-
carrière van het kind.

Vieringen
Vanwege de coronacrisis blijven wij dit jaar voor-
zichtig met gezamenlijke bijeenkomsten.
• Openingsdienst: wij openen het schooljaar met 

een digitale openingsdienst op 1 september. 
Ouders en andere belangstellenden kunnen de 
dienst digitaal volgen.

• Themadiensten: indien mogelijk organiseert de 
commissie School, Kerk & Gezin samen met de 
PKN-kerken twee keer per jaar een themadienst 
op zondagmorgen. De kinderen doen actief 
mee aan de viering.

• Kerstfeest: dit jaar vieren wij het kerstfeest 
op woensdag 22 december in de kerk in twee 
groepen (zie kalender)

• Paasfeest: de paasviering vindt plaats in de 
eigen klas.

• Koningsdag: de kinderen zijn op Koningsdag 
vrij. Op vrijdag 22 april doen wij mee aan de 
Koningsspelen.

• Afscheid groep 8: op woensdag 13 juli voert 
groep 8 de afscheidsmusical op. Het team 

neemt, in aanwezigheid van de ouder(s), offici-
eel afscheid van de kinderen. 

• Verjaardag leerkracht: de leerkracht viert zijn/
haar verjaardag in de klas of bouw.

• Verjaardagen kinderen: de jarige wordt toe-
gezongen en trakteert de kinderen in de klas. 
Graag trakteren op fruit of een hartig hapje. 
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/
trakteren-voor-kinderen-kindertraktaties.aspx 

Huiswerk
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen 
heel soms (in groep 3) tot wekelijks (in groep 8) huis-
werk. Hieronder verstaan wij het werk dat aan alle 
leerlingen wordt meegegeven. Voor de groepen 3 en 
4 denken we daarbij aan lezen en rekenen.
Vanaf groep 5 leren de kinderen hun werk op een goe-
de manier in te delen (te plannen). Het huiswerk helpt de 
kinderen in de bovenbouw ook om te leren studeren. Voor 
meer informatie: zie het huiswerkprotocol op onze site.

Hulpwerk
Onder hulpwerk verstaan we het werk dat aan indi-
viduele leerlingen wordt meegegeven.
Voordat hulpwerk wordt meegegeven, vindt er eerst 
overleg plaats met de ouders. Het hulpwerk kan in 
alle groepen worden meegegeven. De bedoeling 
van het meegeven van hulpwerk is, dat het kind zich 
prettiger voelt, de stof beter gaat beheersen en dat 
hij/zij een voldoende positief zelfbeeld opbouwt. 
Het is voor het kind een extra steun in de rug.
We gaan daarbij altijd uit van het welbevinden en 
de mogelijkheden van het kind.

Er op uit
Groep 1 en 2: voor de kleuters wordt er ieder jaar 
een schoolreisje georganiseerd.
Groep 3 t/m 7: deze groepen gaan ook op schoolreisje.
Groep 8: gaat op kamp. Ouders ontvangen op tijd 
nadere informatie via de Nieuwsbrief of via een mail 
van de leerkracht.
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Instroom nieuwe leerlingen
Bent u op zoek naar een school voor uw kind, dan 
kunt u een afspraak maken voor een rondleiding. U 
maakt kennis met de school ‘in bedrijf’ en u heeft de
mogelijkheid om de school te bekijken en uw vragen 
te stellen. Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom 
om hierbij aanwezig te zijn. In deze schoolgids en op
onze website kunt u informatie vinden over De Zaaier. 
Mocht u besluiten om uw kind bij ons aan te melden, 
dan kunt u dit doen met behulp van het aanmeldings-
formulier. Deze vindt u op de site.

Aanmelding
Vanaf 1 augustus 2014 hebben wij te maken met de 
wetgeving rond Passend Onderwijs. Wij hebben als 
school zorgplicht. Dit betekent dat wij ieder kind een 
passende onderwijsplek aanbieden. Deze zorgplicht 
heeft gevolgen voor de inschrijving van uw kind op 
onze school. Voordat uw kind daadwerkelijk wordt 
ingeschreven, kijken wij of wij kunnen aansluiten 
bij de onderwijsbehoeften van uw kind en of we de 
daarbij behorende ondersteuning kunnen bieden. 
De aanmeldingsprocedure neemt daardoor tijd in 
beslag; de school mag er uiterlijk tien weken voor 
uittrekken. Wij vragen u om uw kind aan te melden 
voordat hij/zij drie en half jaar is. Ook bij tussentijdse 
instroom (bijvoorbeeld door verhuizing) vragen wij u 
tijdig contact op te nemen met de nieuwe school. 
Voor uitgebreide informatie, zie hoofdstuk 4 van het 
algemene deel van de schoolgids op de website van 
de PCO-N: www.pco-n.nl.

Kennismaking met de basisschool: peuterochtenden
Twee keer per jaar organiseren wij een kijk- en 
speelochtend voor ouders met hun kinderen tussen 
de 2,5 en 4 jaar. Tijdens deze ochtenden spelen de kin-
deren en kunnen de ouders die zich oriënteren op 
een school, op een vrijblijvende manier kennis ma-
ken met de school en de leerkrachten. Ook de ou-
ders met schoolgaande kinderen op De Zaaier en 

met een peuter zijn van harte welkom op de peuter-
ochtenden. Dit jaar zij de ouders en peuters welkom 
op 24 september en 23 maart. Ouders kunnen zich 
opgeven via de mail dezaaier@pco-n.nl.

Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek met de directeur 
zijn de identiteit van de school, het onderwijs op De 
Zaaier, de verwachtingen van de ouders en de on-
derwijsbehoeften van het kind de gesprekspunten. 
Uiteraard is er alle ruimte voor vragen van de ouders 
en een rondleiding door de school.
Zodra uw kind is ingeschreven, kunt u gebruik maken 
van vier wen-dagdelen. Ouders maken hierover af-
spraken met de groepsleerkracht van groep 1.

Aanmelding & inschrijving van uw kind dat 
onderwijs volgt op een andere basisschool
• ouder(s) maken minimaal drie maanden voor 

de overstap een afspraak voor een oriënterend 
gesprek en een rondleiding op school. De direc-
teur vraagt of de school waar het kind op dat 
moment naar school gaat, op de hoogte is van 
het feit dat ouders op zoek zijn naar een andere 
school. Ook wordt gevraagd naar de reden van 
de verandering;

• de directeur neemt in overleg met de ouders 
contact op met de huidige school;

• ouders informeren de school volledig over de 
zorgbehoefte van het kind.

Uitschrijving van uw kind aan het einde van 
groep 8
• ouder(s) en de leerkracht van groep 8 vullen 

het inschrijfformulier in van de gewenste school 
voor Voortgezet Onderwijs. De leerkracht stuurt 
het inschrijfformulier voor 15 maart op naar de 
betreffende school;

• De Zaaier schrijft de leerling per 31 juli uit en 
stuurt een bewijs van uitschrijving naar de 
betreffende scholen voor Voortgezet Onderwijs.

Tussentijdse uitschrijving
• ouder(s) maken een afspraak met de directeur 

om de reden van uitschrijving aan te geven. 
Beide ouders met het wettelijk gezag over het 
kind behoren toestemming te geven om de 
uitschrijving te kunnen realiseren;

• zodra beide ouders met het wettelijk gezag over 
het kind toestemming hebben gegeven voor de 
uitschrijving, geeft de school de uitschrijving door 
aan het Ministerie van Onderwijs. De nieuwe 
school ontvangt een bewijs van uitschrijving;

• bij tussentijds verlaten van De Zaaier, geven de 
ouders op het uitschrijfformulier de reden van 
vertrek aan. Uiteraard is een eindgesprek met 
de directeur ook altijd mogelijk. De school stuurt 
het overdrachtsdossier naar de nieuwe school.

Toelating en verwijdering van leerlingen
Zie het algemene deel schoolgids op de website van 
de PCO-N www.pco-n.nl/downloads.

Begeleiding en ondersteuning 
voor de kinderen
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig 
en prettig voelt op school. Het is daarom belangrijk 
om de kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling. 
De groepsleerkracht volgt het kind in de groep. Dit 
gebeurt door observaties en vanaf groep 3, door 
schriftelijk en mondeling werk, methode-gebonden 
toetsen en door de afname van de digitale landelijk 
genormeerde IEP-toetsen.
Daarnaast volgen we de sociaal-emotionele ont-
wikkeling met behulp van Kanvas, een vragenlijst 
van de Kanjertraining. Onder andere met behulp 
van de uitkomsten van deze vragenlijsten signale-
ren wij problemen op tijd, zodat aanpassing van het 
onderwijs mogelijk is en ieder kind zich zo optimaal 
mogelijk kan ontplooien.
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Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van 
de kinderen wordt deze vastgelegd in ons digita-
le leerlingvolgsysteem ParnasSys. Gedurende een 
schooljaar hebben we vaste momenten waarop de 
kinderen een toets maken. De leerkracht bespreekt 
vier keer per jaar de ontwikkeling van de kinderen uit 
de groep met de intern begeleider.

Ondersteuning van kinderen met een specifieke 
behoefte
De leerkracht is verantwoordelijk voor de extra on-
dersteuning van de kinderen in zijn/ haar klas. 

Als blijkt dat de ondersteuning te weinig effect heeft en 
het niet naar tevredenheid gaat met uw kind op school, 
dan gaan wij samen met u kijken wat er aan de hand is. 
Samen met de intern begeleider, leerkracht en met u 
maken we afspraken over passende ondersteuning.

Alle basisscholen bieden ondersteuning aan kinderen: 
de basisondersteuning. Deze ondersteuning hebben 
we zelf in huis. Hieronder valt onder: 
• het aanbod voor leerlingen met dyslexie en/of 

dyscalculie;
• de aanpak van gedragsproblemen;
• extra begeleiding van leerlingen met een meer 

of minder gemiddelde intelligentie;
• mogelijke hulpmiddelen of aangepast meubilair;
• een protocol over het verrichten van medische 

handelingen.

Organisatie extra begeleiding
• de intern begeleider adviseert, coördineert en 

controleert de afspraken met betrekking tot 
de ondersteuningsbehoefte(n). Indien nodig, 
schakelen we de hulp van externe deskundi-
gen in;

• de extra ondersteuning in alle groepen wordt 
gegeven door de eigen leerkracht, door de le-
raarondersteuner of door de onderwijsassistent.

Heeft uw kind meer nodig dan de basisondersteuning? 
Dan maakt de school, in samenwerking met de or-
thopedagoog, een ontwikkelingsperspectief (OPP). 
Daarin staat hoe de ondersteuning van de leerling 
eruit ziet. Ouders hebben instemmingsrecht op het 
handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

Met hulp van het samenwerkingsverband Veld, Vaart 
en Vecht bieden we extra mogelijkheden voor begelei-
ding op school. Daarnaast kunnen we ondersteuning 
aanvragen bij andere externe deskundige instellingen.

Externe deskundigen
De logopedist | de orthopedagoog | de schoolverpleeg-
kundige en schoolarts GGD | SAAM Welzijn gemeente 
Dalfsen | de Commissie Arrangeren en Toewijzen 
(CAT) van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart 
en Vecht | ambulante begeleiding via het samen-
werkingsverband Veld, Vaart en Vecht. Kentalis, Visio.

Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel (SOP). 
Daarin staat welke ondersteuning er op de school en 
binnen de stichting PCO-N mogelijk is. Dit kan per school 
verschillend zijn. U vindt in ieder geval informatie over:
• ondersteuning door de school zelf: wat valt er 

onder de basisondersteuning.
• ondersteuning met hulp van het samenwer-

kingsverband: welke extra mogelijkheden zijn er 
voor begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in 
de vorm van arrangementen.

Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT)
Als de basisondersteuning en extra ondersteuning 
onvoldoende helpend zijn, dan kan de school in 
overleg met de ouders en orthopedagoog advies 
vragen over de onderwijsbehoefte aan Commissie 
Arrangeren en Toewijzen (CAT). Dit is een commis-
sie van ons Samenwerkingsverband Veld, Vaart en 
Vecht. Ouders dienen toestemming te geven voor de 
aanmelding. Tijdens de bespreking van leerlingen 

kan het gaan om de volgende vragen:
1. advies over de onderwijsbehoefte die door een 

leerling in het reguliere basisonderwijs wordt 
getoond;

2. verzoek om gebruik te kunnen maken van een 
binnen het samenwerkingsverband bestaand 
arrangement;

3. verzoek om toelaatbaarheid voor het Speciaal 
Basisonderwijs (SBO);

4. verzoek om toelaatbaarheid tot het Speciaal 
Onderwijs (SO).

Plusklas
De PCO-N biedt (hoog-/meer-)begaafde kinderen met 
een complexe ondersteuningsbehoefte onderwijs aan 
in de Plusklas. Het betreft een bovenschools project. 
De leerlingen zijn afkomstig van de verschillende 
PCO-N-scholen en volgen de lessen op De Meele.
Leerlingen uit groep 5-6 gaan op woensdag naar de 
plusklas en de leerlingen uit groep 7-8 op dinsdag. 
De PCO-N wil deze kinderen extra bagage meegeven 
voor een succesvolle start in het Voortgezet Onder-
wijs. Voor meer informatie zie: www.plusklas.pco-n.nl.

Resultaten van het onderwijs
Het is belangrijk om te weten hoe de kinderen zich 
ontwikkelen. Bij resultaten van het onderwijs kijken 
we niet alleen naar de leerprestaties en naar welke 
school voor voortgezet onderwijs de kinderen uit-
stromen.
De resultaten van ons onderwijs zijn ook:
• dat kinderen zich op school veilig en erkend 

voelen en zichzelf leren kennen;
• dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen en 

sociaal vaardig worden;
• dat kinderen groeien in hun ontwikkeling van 

zelfstandigheid;
• kinderen op de basisschool een specifiek      

onderwijsaanbod ontvangen waardoor zij zich in 
het reguliere basisonderwijs thuis blijven voelen.
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Absentie kinderen 
Bel voor 8.30 uur 0529-482575

Herfstvakantie 
18 oktober – 22 oktober 

Kerstvakantie 
24 december – 7 januari 

Voorjaarsvakantie 
21 februari – 25 februari 

Pasen 
15 april – 18 april

Meivakantie
25 april – 6 mei

Hemelvaart 
26 - 27 mei 

Pinksteren 
6 juni 

Zomervakantie 
18 juli - 26 augustus 

Extra vrije middagen
6 september, 31 maart, 4 april

Extra vrije dagen 
22 november,  9 februari, 

18 februari, 29 juni 

Extra vrije dagen kleuters 
i.v.m. de peuterochtend 
24 september, 23 maart

 
     Schooltijden

Maandag       8:30 – 14:30 uur
Dinsdag         8:30 – 14:30 uur
Woensdag       8:30 – 12:15 uur
Donderdag     8:30 – 14:30 uur
Vrijdag             8:30 – 12:15 uur  (1 t/m 4)
                               8:30 – 14:30 uur (5 t/m 8)

Controle hoofdluis
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Peuterochtend  

StudiemiddagVerkeersexamen 
theorie groep 7

Week van de 
lentekriebels

Afsluiting 
projectweek

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Themadienst



Doelgericht werken en positieve (tussen)resultaten re-
aliseren heeft continu onze aandacht. Er zijn verschil-
lende manieren waarop wij resultaten in beeld bren-
gen:
• tijdens de groeps- en leerlingbesprekingen;
• met methodegebonden en methodeonafhanke-

lijke toetsen;
• met een periodieke observatielijst voor sociale 

competenties;
• met het rapportfolio;
• met de Centrale Eindtoets in groep 8.

10-minutengesprekken & rapportfolio
De school organiseert verschillende gesprekken in 
september, november, februari en aan het eind van 
het schooljaar. De data vindt u in deze schoolkalender. 
Tijdens de gesprekken in november, februari en juni 
staan welbevinden, sociaal gedrag in de klas, ‘Leren 
leren’ en de resultaten centraal. In februari en juni 
wordt tevens het rapport toegelicht.

September:  
• Omgekeerde oudergesprekken: groepen 1 t/m 4
• Ouder-kind-leerkrachtgesprekken: groepen 5 

t/m 8

November:  
• Facultatief: 10-minutengesprekken met ouders: 

groepen 1 en 2
• Facultatief: 10-minutengesprekken met          

ouder-kind-leerkracht: groep 3-7
• 10-minutengesprekken met ouder-kind-leer-

kracht: groep 8 (leerlijn ‘leren leren’ en voortgang)

Februari: 
• 10-minutengesprekken met ouders: groepen 1 en 2
• 10-minutengesprekken met ouder-kind-leer-

kracht: groep 3-7
• Definitief adviesgesprek, ouder-kind-leerkracht: 

groep 8 

Juni:  
• 10-minutengesprekken met ouders van de 

groepen 1 t/m 2
• 10-minutengesprekken met ouder-kind-leer-

kracht: groep 3-6
• Voorlopig adviesgesprek, ouder-kind-leer-

kracht: groep 7

Heeft u eerder of later vragen over uw kind, dan kunt 
u na schooltijd een gesprek aanvragen met de leer-
kracht van uw kind. De groepen 3 t/m 8 krijgen in 
februari en juni hun rapportfolio mee naar huis. De 
groepen 1 en 2 ontvangen in juni een voorloper van 
dit portfolio.

Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs 
& referentieniveaus
Tijdens de tien-minutengesprekken in februari be-
spreekt de leerkracht van groep 7 in hoeverre de refe-
rentieniveaus voor taal, lezen en rekenen zijn bereikt. 
De referentieniveaus beschrijven wat een leerling op 

een bepaald moment in zijn schoolloopbaan op het 
gebied van taal en rekenen moet beheersen. Hierdoor 
kunnen scholen individuele prestaties van leerlingen 
in kaart brengen.
• 1F = fundamenteel niveau. Dit kunnen vrijwel alle 

leerlingen aan het einde van het basisonderwijs 
op 12-jarige leeftijd bereiken.  

• 1S (rekenen) = hoger streefniveau voor het     
basisonderwijs. Deze leerlingen werken toe 
naar een hoger uitstroomniveau.

• 2F (taal) = hoger fundamenteel niveau voor 
het basisonderwijs. Deze leerlingen werken toe 
naar een hoger uitstroomniveau.

In juni geven we de kinderen van groep 7 een voorlopig 
advies met betrekking tot het niveau van een passende 
school voor voortgezet onderwijs.

In november bekijken we tijdens het tien minutengesprek of 
het voorlopig advies past bij wat het kind in groep 
8 laat zien.

In februari bespreekt de leerkracht van groep 8 samen 
met de ouders en het kind, op basis van alle be-
schikbare resultaten, welk niveau het beste past bij 
de prestaties, de werkhouding en de kwaliteiten van 
het kind. Tijdens dat gesprek geven we ons definitieve 
advies. Daarna melden de ouders hun kind aan bij de 
gewenste school voor voortgezet onderwijs. 

In mei ontvangen we de uitslag van de Centrale 
Eindtoets. Indien de uitslag lager is dan het bindend 
advies, wordt het advies niet bijgesteld. Is de uitslag 
hoger, dan kan in overleg met de ouders en het kind 
het schooladvies worden aangepast. 
We blijven onze oud-leerlingen twee jaar volgen op 
het voortgezet onderwijs. Op deze wijze kunnen wij 
nagaan of onze schooladviezen passend zijn. 
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24 december – 7 januari 
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Pasen 
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Meivakantie
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Hemelvaart 
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6 juni 

Zomervakantie 
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Extra vrije dagen 
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Maandag       8:30 – 14:30 uur
Dinsdag         8:30 – 14:30 uur
Woensdag       8:30 – 12:15 uur
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Organisatie

Absentie en verlof kinderen
Indien een kind een dag of een dagdeel niet naar 
school kan wegens ziekte, melden de ouders dit te-
lefonisch voor 8.30 uur. Tel: 0529-482575.
De melding is wettelijk verplicht in verband met toet-
sing van ongeoorloofd verzuim én, nog belangrijker, 
in verband met de veiligheid van het kind. Wij willen zeker 
weten dat ieder kind veilig is aangekomen op school.

Een bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist, 
logopedist of een andere zorgverlener kan via Parro 
of schriftelijk worden doorgegeven als van tevoren 
duidelijk is wanneer het verzuim gaat plaatsvinden. 
Wij willen u uitdrukkelijk adviseren om de bezoeken 
na schooltijd te plannen.

Betreft het een verzoek om vakantieverlof, dan dient 
de aanvraag minimaal zes weken van tevoren voor-
gelegd te worden aan de directeur. 

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties
Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:
• dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
• u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens 

schoolvakanties; 
• u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties 

op vakantie bent geweest;
• u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt 

met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter 
elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan 
moet u dit kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met:
• een verklaring van uw accountant. Hiermee laat u 

zien dat u een groot deel van uw inkomsten mist 
als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. 
Dit is heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfs-
economisch risico’.

• een verklaring van uw werkgever als u seizoens-
werk doet.

Bij verzuim voor bijzondere gelegenheden, zoals een 
huwelijk, moet vooraf door middel van een formulier 
toestemming worden gevraagd bij de directeur.
Een verzoek om verlof vanwege gewichtige omstandighe-
den (ernstige ziekte, overlijden, andere calamiteit) be-
hoort vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van 
de verhindering aan de directeur te worden voorgelegd.
Ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd en gemeld 
bij de leerplichtambtenaar. Op de website (www.dalf-
sen.nl) vindt u meer informatie over de uitvoering van de 
leerplichtwet, opgesteld door de leerplichtambtenaren 
van de gemeente Dalfsen.

Vervanging leerkracht met (ziekte)verlof
Bij ziekte of buitengewoon verlof van personeelsleden 
maken wij gebruik van PCO-N-pool. De stichting heeft 
drie à vier leerkrachten in dienst die invallen bij ziekte/
verlof. Indien deze collega’s elders zijn ingezet en er 
is vervanging nodig, dan handelen wij volgens het 
noodplan invallen 2021-2022. Zie de site. 

Opbrengsten De Zaaier
Op basis van het definitieve advies van de basisschool zijn de kinderen aangemeld bij het Voortgezet Onderwijs.

Opbrengsten Eindtoets & uitstroom leerlingen

resultaten eindtoets  2017  2018  2019  2020  2021

leerlingaantal oktober 203  205  213  211  217

havo/vwo & vwo   40%   27%   25%   30%   55%
     (11 lln.)  (8 lln.)  (7 lln.)  (9 lln.)  (11 lln.)

tl & hoger    90%   86%   89%    83%   80%
     (24 lln.)  (25 lln.)  (25 lln.)  (25 lln.)  (16 lln.)

bb & kb    10%   14%   11%   16%   20%
     (3 lln.)  (4 lln.)  (3 lln.)  (5 lln.)  (4 lln.)

gemiddeld resultaat   cito 537,9 cito 533,7 cito 533,2 geen gegevens  IEP 81  
eindtoets De Zaaier        i.v.m. corona 1F – 92% 
             1S-2F – 63%

Afkortingen: bb = basis beroeps/ kb = kader beroeps/ tl =theoretische leerweg (mavo)/ havo = hoger algemeen 
vormend onderwijs / vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
De leerlingen zijn in het schooljaar 2020/2021 uitgestroomd naar het Agnieten College, het Meander College, 
de Thorbecke Scholengemeenschap en het Gymnasium Jong-Celeanum.
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Kerstvakantie 
24 december – 7 januari 
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Continurooster
Wij werken met een continurooster. Alle kinderen 
eten tussen de middag op school. De schooldag begint 
om 08.30 uur. De laatste les eindigt om 14.30 uur. De 
leerkrachten in de bovenbouw beëindigen de lessen 
ongeveer 5 minuten voordat de school uitgaat, zodat de 
kinderen hun spullen kunnen opruimen. Indien kinderen 
meer tijd nodig hebben om op te ruimen, dan doen 
zij dit direct na 14.30 uur. 

Klassendienst midden- en bovenbouw na schooltijd
In de midden- en bovenbouw wordt ieder kind een 
aantal keer per jaar ingedeeld als klassendienst. De 
klassendienst helpt de leerkracht na schooltijd met
het opruimen van het lokaal. De klassendienst duurt 
tot maximaal 14.45 uur.

Pauze
Voor de ochtend- en lunchpauze nemen de kinde-
ren eten en drinken mee. Op school bevorderen wij 
bewegen en gezond gedrag. Dit betekent dat wij 
gezonde voeding tijdens de pauzes en de traktaties 
stimuleren:
• de kinderen nemen een gezond tussendoortje 

mee. Gevulde koeken, cake, chips en snoep 
zijn geen geschikte tussendoortjes bij ons op 
school.

• de kinderen drinken bij voorkeur water, melk, 
karnemelk of thee. Indien zij drinken meenemen 
dan graag in een beker/ (thermos)fles. Een beker 
of fles kun je hergebruiken en geeft minder 
afval. Het is milieuvriendelijk en bespaart ons 
afvalkosten. Het eten en drinken voor de lunch-
pauze kan bewaard worden in de koelkast.

Het goede doel
Iedere maandagmorgen nemen de kinderen een 
kleine bijdrage mee voor een goed doel. In de perio-
de september tot en met december zetten wij ons in 
voor de actie Schoenmaatjes en zamelen we geld in 
voor Edukans – ‘Onderwijs helpt’. 

In de periode van januari tot en met juli sparen we voor 
het goede doel dat wordt uitgekozen door de kinderen. 
Zij informeren de ouders via de Nieuwsbrief. De leer-
krachten koppelen de acties aan het vak Burgerschap.

Stagiaires
Ieder jaar werken we mee aan het opleiden van 
studenten tot leerkracht of onderwijsassistent. We 
hebben regelmatig stagiaires van de Hogeschool 
KPZ, van de Hogeschool Viaa, van het Deltion College 
en van de Landstede Groep.
Bij Landstede maken we gebruik van een leerwerk-
gemeenschap die bestaat uit studenten van diverse 
jaren. Zij lopen stage op verschillende basisscholen 
in Nieuwleusen. Ook is er ieder jaar een aantal leerlingen 
van het Agnieten College te gast. Zij kijken een week 
mee in het kader van hun snuffelstage.

Buitenschoolse opvang & peuteropvang
Vanaf 1 januari jl. verzorgt Kinderopvang Mathil in 
samenwerking met onze school de buitenschoolse 
opvang (BSO) en peuteropvang in ons gebouw. 

Peutergroep
Vanaf het nieuwe schooljaar is er, bij voldoende 
aanmeldingen, bij de peutergroep de mogelijkheid 
om op elke ochtend (van maandag tot en met vrijdag) 
peuteropvang af te nemen. Momenteel is dit alleen 
op woensdag- en vrijdagochtend mogelijk.
Van 08:30 tot 12:15 uur zijn peuters (2,5 tot 4 jaar) 
welkom om op een avontuurlijke wijze de eigen mo-
gelijkheden en talenten te ontdekken. Er wordt ge-
werkt met een erkend VVE-programma, onder andere 
om de taalontwikkeling te stimuleren. Aan de hand 
van ontwikkeldoelen richting de basisschool worden 
spelenderwijs vaardigheden meegegeven die de 
peuters straks nodig hebben.

Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang (voorschoolse- en na-
schoolse opvang) is op schooldagen elke dag ge-

opend vanaf 07:00 uur tot de school begint en na 
schooltijd tot 18:00 uur. De BSO is voor schoolgaande 
kinderen tussen de 4 en 13 jaar. Bij de BSO ligt de na-
druk op ontspanning. Kinderen krijgen dus alle tijd om 
te spelen met leeftijdsgenoten, zelfstandig een activi-
teit te ondernemen of juist uit te rusten. Aan de hand 
van workshops of thema’s worden er activiteiten aan-
geboden, maar de kinderen zijn niet verplicht deel te 
nemen. Het gaat er om dat ze genieten van de vrije tijd.

Op dit moment is er in beide groepen nog ruimte om 
in het nieuwe schooljaar in te stromen. De opvang 
vindt plaats in basisschool De Zaaier (Zandspeur 11, 
Nieuwleusen). Kinderen van andere scholen zijn ook 
van harte welkom. Vrijblijvend inschrijven kan via 
www.mathil.nl/inschrijven. Neem voor meer informatie 
contact op met info@mathil.nl of 0522-202107.

School en ouders
Oudercontact & participatie
Ouderhulp is bij ons op school de spreekwoordelijke 
‘kers op de taart’. Zonder de hulp van ouders zijn 
vele activiteiten niet mogelijk. Gelukkig zijn de ouders 
van de kinderen op De Zaaier op verschillende manieren 
betrokken bij het onderwijs aan hun kinderen. Dat 
waarderen wij zeer!

Wat houdt ouderbetrokkenheid in?
Actieve ouderbetrokkenheid uit zich zowel thuis als op 
school. Thuis lezen ouders voor, beantwoorden zij vra-
gen van hun kind(eren), ondersteunen zij hun kind(eren) 
bij het maken van hun huiswerk en kunnen zij hun 
kind(eren) helpen door bijvoorbeeld samen plaatjes te 
zoeken voor een lesthema of een project. Op school 
ervaren wij iedere dag de verbinding met de ouders:
• ouders en school informeren elkaar wederzijds;
• ouders helpen de school bij activiteiten onder & 

na schooltijd, in & buiten de klas;
• ouders denken mee en beslissen mee als het 

gaat over onze organisatie en ons onderwijs.
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Dinsdag         8:30 – 14:30 uur
Woensdag       8:30 – 12:15 uur
Donderdag     8:30 – 14:30 uur
Vrijdag             8:30 – 12:15 uur  (1 t/m 4)
                               8:30 – 14:30 uur (5 t/m 8)

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Juf Francien jarig

Zwemwedstrijden

Zaaierfeest

Kamp groep 8 Kamp groep 8 Kamp groep 8

Studiedag Schoofotograaf

Tweede 
Pinksterdag

Toetsweek

Toetsweek

Mevrouw Gré  jarig 



In september ontvangt ieder gezin een oranje ouder-
hulpbrief. Ouders geven aan op welke wijze zij de 
school willen helpen om zo samen vorm te geven 
aan een gevarieerd schooljaar.

Informatieavond
Op deze avond maken ouders kennis met de leer-
krachten en krijgen zij informatie over het nieuwe 
leerjaar.

Ouderavond
Tijdens de ouderavond krijgen ouders informatie 
over een actueel thema en wordt ouders gevraagd 
mee te denken over het thema.

Oudergesprekken
Vier keer per jaar kunnen de ouders (samen met 
hun kind), tijdens de tien-minutengesprekken, met 
de leerkrachten praten over het welbevinden en de 
ontwikkeling van hun kind.

Huisbezoek leerkracht
Voordat een kind start op school, komt de leerkracht 
op huisbezoek. In de meeste gevallen is dit de leer-
kracht van groep 1.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders
De school is verplicht beide ouders te informeren over 
belangrijke feiten en omstandigheden van het kind. 
Het is voor de school niet praktisch alle informatie 
dubbel mee te geven. In het ouderschapsplan geven 
ouders aan welke ouder de contactpersoon is voor 
de informatie van de school. Deze ouder informeert 
de ander. Voor meer informatie met betrekking tot 
‘Informatie aan gescheiden ouders’ verwijzen we 
naar de algemene schoolgids van de PCO-N.

Nieuwsbrief
Eén keer in de veertien dagen ontvangen ouders de 
nieuwsbrief via de e-mail. In verband met de Wet op 
de privacy staat de nieuwsbrief niet op onze site.

PCO-N nieuwsbrief
Enkele keren per jaar ontvangt u actuele informatie 
over de bestuurlijke, personele, onderwijskundige 
en/of financiële ontwikkelingen van de Stichting 
voor Primair Christelijk Onderwijs te Nieuwleusen.

App ‘Parro’
De app ‘Parro’ is een beschermde omgeving. Berich-
ten, foto’s en video’s worden alleen gedeeld met ou-
ders uit de eigen groep. Ouders ontvangen aan het 
begin van het schooljaar een bericht om via Parro hun 
privacy-voorkeuren aan te geven of aan te passen. 

Schoolgids
In september ontvangt ieder gezin de nieuwe school-
gids met actuele informatie en met de jaarkalender.

Ouderportaal ParnasSys (leerlingvolgsysteem) 
De Zaaier maakt gebruik van het leerlingvolgsyteem 
ParnasSys. Wanneer uw oudste kind op school komt, 
ontvangt u via uw e-mail de inloggegevens. Bent u 
deze gegevens kwijt, dan kunt u een mail sturen naar 
Angela Waijerink, a.waijerink@pco-n.nl  Zij stuurt u 
nieuwe inloggegevens toe. 

Website 
Op de website, www.dezaaier.pco-n.nl, vindt u alge-
mene informatie over de school. 

Klassenouder 
Een aantal groepen vindt het prettig om te werken 
met een klassenouder. Deze ouder regelt in overleg 
met de leerkracht ouderhulp die nodig is om (bui-
tenschoolse) activiteiten mogelijk te maken. 

Bibliotheekouders 
De bibliotheekouders begeleiden het uitlenen van 
boeken voor de groepen 1 t/m 4. Zij helpen de kinderen 
met het uitkiezen van een nieuw boek. Daarnaast 
verzorgen zij de inrichting rond een thema en ziet de 
bieb er dankzij hen altijd verzorgd uit.

Verkeersouders 
De verkeersouders maken zich sterk voor een ver-
keersveilige schoolomgeving en effectief verkeer-
sonderwijs. De ouders onderhouden het contact 
met gemeente, politie en Veilig Verkeer Neder-
land. Ook stellen zij een jaarplan op met activitei-
ten waardoor de kinderen beter inzicht krijgen in 
hun eigen verkeersgedrag en dat van medeweg-
gebruikers. 

Tuinouders 
De tuinouders werken met kinderen van verschillen-
de groepen in onze schooltuin. In overleg met de 
schooltuincommissie wordt een plan met data en in-
deling van de groepen opgesteld. De kinderen leren 
omgaan met veiligheid in de tuin, hoe tuingereed-
schap gebruikt wordt, de voortgang van de groei 
van groenten en fruit te bekijken en welke kleine 
diertjes er leven. 

Team hoofdluiscontrole 
Na iedere schoolvakantie controleert het team 
alle kinderen op hoofdluis. De data staan in de 
kalender. Wordt er hoofdluis geconstateerd, dan 
neemt de leerkracht contact met u op. Ook wordt 
in dat geval de school twee weken later opnieuw 
gecontroleerd. 

Gebedsgroep 
De Zaaier heeft een gebedsgroep. Eens per maand 
komen ouders op woensdag- of vrijdagmorgen bij 
elkaar om te bidden voor de school en alles erom-
heen. De gebedsbijeenkomsten zijn interkerkelijk en 
vinden plaats bij een van de ouders thuis. 
Voor meer informatie: Doreen Herssevoort 
(herssevoortdoreen@gmail.com; tel.0529-480289). 
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Absentie kinderen 
Bel voor 8.30 uur 0529-482575

Herfstvakantie 
18 oktober – 22 oktober 

Kerstvakantie 
24 december – 7 januari 

Voorjaarsvakantie 
21 februari – 25 februari 

Pasen 
15 april – 18 april

Meivakantie
25 april – 6 mei

Hemelvaart 
26 - 27 mei 

Pinksteren 
6 juni 

Zomervakantie 
18 juli - 26 augustus 

Extra vrije middagen
6 september, 31 maart, 4 april

Extra vrije dagen 
22 november,  9 februari, 

18 februari, 29 juni 

Extra vrije dagen kleuters 
i.v.m. de peuterochtend 
24 september, 23 maart

 
     Schooltijden

Maandag       8:30 – 14:30 uur
Dinsdag         8:30 – 14:30 uur
Woensdag       8:30 – 12:15 uur
Donderdag     8:30 – 14:30 uur
Vrijdag             8:30 – 12:15 uur  (1 t/m 4)
                               8:30 – 14:30 uur (5 t/m 8)

Nieuwsbrief

Uitwijkdatum
Zwemwedstrijden

Laatste lesdag 
plusklas groep 7

Laatste lesdag 
plusklas groep 5-6

Rapportfolio 
groep 1 t/m 8

Afscheid groep 8 Nieuwsbrief
12:15 uur vrij

Vanaf 4-7:
Gr. 1-6: 10-minuten-
gesprekken

Gr. 7: Voorlopig 
adviesgesprekken

Intekenen via Parro

Zomervakantie



Ouderraad (OR) 
De OR verleent medewerking aan binnen- en bui-
tenschoolse activiteiten zoals de organisatie van 
verschillende feesten en de avondvierdaagse. Daar-
naast geeft de ouderraad desgevraagd of uit eigen 
beweging advies aan de medezeggenschapsraad 
over aangelegenheden die de ouders aangaan. De 
leden van de ouderraad zijn: Marion Douma, Karin 
Dunnink, Linda ten Kate, Sabine ter Wee en Diane 
Zomer. We zijn op zoek naar vier nieuwe ouders die 
lid willen worden van onze ouderraad.
Het team wordt vertegenwoordigd door Marjanne 
Zuidema en Dianne Paauw. Contact: orzaaier@pco-n.nl. 

Medezeggenschapsraad (MR) 
In de MR zijn ouders en leerkrachten van De Zaaier 
vertegenwoordigd. De MR overlegt regelmatig met 
de directeur en is bevoegd alle aangelegenheden 
die de school aangaan te bespreken met het school-
bestuur. De MR bevordert openheid, openbaarheid 
en onderling overleg. In het medezeggenschapsre-
glement staat beschreven welke onderwerpen voor 
advies of ter instemming voorgelegd dienen te wor-
den aan de MR. Namens de ouders zitten Claudia 
Schuurman, Els Versteegt en Naomi Zondervan in de 
MR. Noëlle Altena, Gernando van der Vegt en Chantal 
van Haarst vertegenwoordigen het personeel. 
Contact: mrzaaier@pco-n.nl. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) 
In de GMR zijn leerkrachten en ouders van de vier 
PCO-N-scholen vertegenwoordigd. De GMR geeft 
advies of verleent instemming met betrekking tot 
school overstijgende aangelegenheden zoals de 
formatie, personeelsbeleid en financiën. De Zaaier 
wordt namens de ouders vertegenwoordigd door 
Claudia Schuurman. Noëlle Altena vertegenwoordigt 
het personeel. 

Het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht 
Dit samenwerkingsverband (SWV) bestaat uit 103 
basisscholen en is opgedeeld in vier afdelingen. 
Onze school valt onder de afdeling Ommen. Deze afde-
ling heeft een eigen afdelings-ondersteunings-plan 
waarbij in het jaarplan de concrete doelen voor ieder 
jaar worden beschreven (zie www.veldvaartenvecht.
nl). Het SWV streeft ernaar om zoveel mogelijk leerlingen, 
eventueel met extra ondersteuning, een passende 
plek te geven in het regulier basisonderwijs. 

Ondersteuningsplanraad (OPR)
Ook op het niveau van het Samenwerkingsverband is 
de medezeggenschap geregeld volgens de wettelijke 
vereisten. In de OPR zijn ouders en personeelsleden 
vertegenwoordigd uit de 23 besturen. De OPR heeft 
instemmingsrecht met betrekking tot het ondersteu-
ningsplan van het Samenwerkingsverband en tot de 
deel-ondersteuningsplannen van de vier afdelingen. 

Stichting Primair Christelijk Onderwijs 
Nieuwleusen (PCO-N) 
De stichting vormt het overkoepelend verband tus-
sen de vier christelijke scholen in Nieuwleusen en 
behartigt de belangen van het christelijk onderwijs 
in Nieuwleusen. De directeur-bestuurder is belast 
met de leiding en het besturen van de scholen van 
de stichting. Hij draagt er zorg voor dat het onder-
wijs gegeven wordt in overeenstemming met de 
doelstelling en de grondslag van de stichting. Voor 
meer informatie, zie: www.pco-n.nl.

Afspraken in en rondom 
de school
We vinden het belangrijk dat het op onze school 
voor iedereen fijn en veilig is.
Als basis gebruiken we de Kanjerregels:
• we vertrouwen elkaar;
• we helpen elkaar;

• niemand speelt de baas, we zijn allemaal even 
belangrijk;

• niemand lacht iemand uit, we geven elkaar de 
ruimte om te zijn wie we zijn;

• niemand blijft zielig.

Aan het begin van ieder schooljaar staan de Kan-
jerregels in elke groep centraal en worden de 
‘groepsafspraken’ gemaakt. Deze regels worden 
regelmatig geëvalueerd en eventueel aangepast 
of bijgesteld door de kinderen uit de groep. Vanuit 
de bovenstaande uitgangspunten hebben wij op 
school belangrijke afspraken gemaakt. Veel van 
deze afspraken gelden in de school maar logischerwijs 
ook buiten op het plein.

De school begint om 8.30 uur. Na de lockdown hebben 
we het beleid t.a.v. het brengen van de kinderen 
naar school veranderd. De wijziging bevalt ouders 
en leerkrachten zo goed dat we deze manier doorgaan:
• vanaf 8.15 uur mogen de kinderen binnen komen;
• twee teamleden staan op het plein om de kinderen 

te verwelkomen;
• ouders nemen voor het hek afscheid;
• ouders van kinderen die voor het eerst naar school 

gaan, mogen een week met hun kind(eren) mee 
naar binnen om hun kind(eren) in de klas te brengen. 
Daarna nemen ook zij afscheid bij het hek.

• we zijn op tijd op school;
• we lopen met de fiets in de hand over het plein 

en stallen de fietsen op de afgesproken plaats 
in de fietsenrekken;

• in de gang lopen we stil en rustig aan de rechterkant;
• we houden rekening met kinderen die aan het 

werk zijn;
• we houden de school samen netjes en ruimen 

onze rommel op;
• we gaan netjes om met de spullen van elkaar en 

de materialen van school. Is er sprake van vernie-
ling, dan vergoedt het betrokken kind de schade;
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Absentie kinderen 
Bel voor 8.30 uur 0529-482575

Herfstvakantie 
15 oktober – 23 oktober 

Kerstvakantie 
24 december – 8 januari 

Voorjaarsvakantie 
25 februari - 5 maart

Eerste schooldag



• we gebruiken geen iPad, mobiele telefoon of 
camera in de klas, op de gang, op het plein, 
tijdens het schoolreisje of op kamp zonder 
toestemming van de leerkracht. Is dit wel het 
geval, dan wordt deze voor een periode van 
een week ingenomen. De ouders worden hier-
over ingelicht;

• we komen niet in het magazijn en in de kelder;
• klusjes in de school doen we altijd samen met 

een ander;
• we zeggen ‘stop’ als iemand iets doet dat niet 

prettig is;
• we lossen ruzie samen op;
• als we ergens onderling niet uitkomen, kunnen 

we altijd naar de juf/meester of pleinwacht;
• speelgoed mag niet mee naar school, tenzij de 

leerkracht toestemming geeft;
• we mogen niet zelf kopiëren, alleen printen met 

toestemming van de leerkracht;
• we dragen geen petten/mutsen in de school;
• we luisteren naar wat de juf, de meester of de 

pleinwacht zegt.

Pleinregels
• wanneer aan het einde van de speeltijd de bel 

gaat, ruimen we het pleinmateriaal op;
• we blijven op het plein;
• we gaan niet naar binnen zonder toestemming;
• wanneer je bent gevallen mag je samen met 

een ander kind naar binnen voor een pleister 
o.i.d., (eerst melden bij de pleinwacht);

• we lossen conflicten zoveel mogelijk zelf op, zo 
nodig helpt de pleinwacht;

• we geven elkaar de ruimte.

Veiligheid
• op de PCO-N scholen gaan wij zorgvuldig om 

met de privacy van onze leerlingen. Dit is vast-
gelegd in het privacyreglement. Het reglement 
is opgenomen in de algemene schoolgids van 
de PCO-N. Zie www.pco-n.nl

• in ons leerlingvolgsysteem staan de noodzakelijke 
telefoonnummers van de ouders, de contact-
persoon bij afwezigheid van de ouders en de 
huisarts vermeld. Ouders leveren de informatie 
bij inschrijving aan;

• indien ouders niet bereikbaar zijn, begeleiden 
wij een gewond kind naar de huisarts, de tand-
arts of het ziekenhuis;

• ten aanzien van medicijngebruik op school wer-
ken wij volgens het protocol ‘Medisch handelen 
PCO-N’;

• wij hanteren de Kanjerregels en het beleidsplan 
‘Kanjertraining & sociaal gedrag’. In het be-
leidsplan beschrijven wij o.a. hoe wij preventief 
en curatief handelen in geval van pestgedrag;

• in de pauzes is er pleinwacht aanwezig tijdens 
het buitenspelen;

• op school zijn twee vertrouwenspersonen voor 
de kinderen. Voor de PCO-N is er daarnaast 
een onafhankelijk vertrouwenspersoon beschik-
baar voor ouders en leerkrachten;

• wij werken met een klachtenprocedure en een 
klachtenregeling;

• wij werken met een jaarplan verkeer, opgesteld 
door de verkeersouders en de school;

• ieder kind ontvangt een veiligheidshesje. De 
kinderen dragen het hesje als we op stap gaan. 
In verband met de veiligheid adviseren wij dat 
de kinderen het hesje dragen wanneer zij op 
weg gaan van en naar school;

• de speeltoestellen worden maandelijks gecon-
troleerd en indien nodig, gerepareerd;

• de gymmaterialen worden jaarlijks gekeurd 
door een onafhankelijk gecertificeerd bedrijf;

• één keer in de twee jaar inspecteert de GGD de 
school op veiligheid en hygiëne;

• een aantal leerkrachten is opgeleid tot Be-
drijfsHulpVerlener (BHV-er). De BHV-ers worden 
jaarlijks bijgeschoold;

• de school is voorzien van meldinstallaties voor 
brand en inbraak;

• in iedere ruimte hangt een ontruimingsplatte-
grond;

• het ontruimingsplan wordt twee keer per jaar 
met de kinderen geoefend;

• de kinderen, vrijwilligers en het personeel zijn 
onder schooltijd en tijdens buitenschoolse 
activiteiten, verzekerd tegen ongevallen. Voor 
kinderen geldt deze verzekering ook op weg 
van en naar huis. Meer info, zie algemene deel 
schoolgids op de website van de PCO-N www.
pco-n.nl;

• de school handelt conform de wettelijke eisen 
die gelden volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).
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0529-467832.
Burgemeester Baron van Dedemstraat 1A

7711HV Nieuwleusen

met dank aan

06-1514 0920
info@martindunnink.nl

0529-481223
info@bosbedden.nl

  06-27910606
 info@dierenpensionhappycare.nl



Klachtenregeling
Onze school heeft een klachtenregeling voor ouders 
en personeel. Bij een klacht dient u zich eerst te richten tot 
degene die direct betrokken is bij de klacht. Vaak is 
dit de groepsleerkracht. Mocht dit overleg niet naar 
tevredenheid verlopen, dan kunt u de directeur van 
de school benaderen. Het is de bedoeling dat klachten 
zoveel mogelijk op de school zelf worden opgelost. Infor-
matie over de klachtenprocedure en de klachtencommissie 
vindt u in het algemene deel van de schoolgids van de 
PCO-N op www.pco-n.nl/downloads

Landelijke klachtencommissie
De landelijke klachtencommissie is bedoeld voor 
klachten van ouders, leerlingen en personeelsleden. 
De commissie behandelt uw klacht vertrouwelijk en 
reageert binnen vier weken. Op basis van wat de 
klachtencommissie adviseert, kan het schoolbestuur 
maatregelen nemen. Het advies van de klachten-
commissie is niet bindend.

Interne en externe vertrouwenspersonen
Lineke Veldman en Jacolien Nijboer zijn de vertrou-
wenspersonen voor de kinderen. Zij bezoeken jaarlijks 
de groepen om uitleg te geven over hun functie als 
aanspreekpunt voor de kinderen. In geval van han-
delingen, gedragingen of uitlatingen in de seksuele 
sfeer, maar ook in geval van lichamelijke mishandeling 
binnen de onderwijssituatie kunt u contact opnemen 
met de externe vertrouwenspersoon: mevrouw E. 
Brandsen. Zij is bereikbaar via de onderwijsbege-
leidingsdienst Centraal Nederland. Telefoon: 085- 
8330330

Vertrouwensinspecteur Onderwijsinspectie
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein 
team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, 
docenten, directies en besturen kunnen de vertrou-
wensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond 
de school problemen voordoen op het gebied van 

seksuele intimidatie & seksueel misbruik, psychisch 
& fysiek geweld en discriminatie & radicalisering. De 
inspecteur behandelt de klachten niet zelf. Hij geeft 
advies en biedt begeleiding bij het indienen van een
klacht of bij het doen van een aangifte. Bij (een vermoe-
den van) seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht 
contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. 
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereik-
baar op 0900-1113111.

Wat kost de school?
De Zaaier onderschrijft de landelijke gedragscode 
schoolkosten. De hoogte van de schoolkosten mag 
voor ouders geen belemmering vormen om het ver-
plichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom 
spannen wij ons in om de schoolkosten zo laag mogelijk 
te houden met behoud van kwaliteit.

Zolang de kinderen leerplichtig zijn, is het onderwijs 
gratis. Ouders betalen geen lesgeld. De ouderbij-
drage is een vrijwillige bijdrage. Met deze bijdrage 
betalen wij een deel van de kosten van het Sinter-
klaasfeest, het Kerstfeest, het Paasfeest en het af-
scheid van groep 8. Het andere deel wordt betaald 
uit opbrengsten zoals de kledingactie en andere in-
cidentele acties.

Daarnaast zijn er voor ouders andere kosten zoals 
de kosten voor het schoolreisje en het kamp. Deze 
vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage. Wij 
verwachten dat ouders de onkosten van het kleu-
terreisje, het schoolreisje en het kamp betalen. De 
kosten mogen echter geen reden zijn om niet mee te 
doen aan de jaarlijkse uitjes. Daarom hebben wij de 
mogelijkheid deze kosten kwijt te schelden. U kunt
hierover contact opnemen met de directeur.

De ouderbijdrage per jaar groepen 1 t/m 8      € 25,00
Bijdrage kleuterdag/ kleuterschoolreisje          € 12,50
Bijdrage schoolreisje groepen 3 t/m 7              € 25,00

Eerste bijdrage kamp groep 8           € 50,00

In het najaar ontvangt u de factuur waarop de bedragen 
per kind staan vermeld:

Kleuter     € 25,00 + € 12,50
Leerling uit groep 3 t/m 7  € 25,00 + € 25,00
Leerling uit groep 8   € 25,00 + € 50,00

Extra kosten voor het schoolkamp: € 50,00. De ouder(s) 
van de kinderen van groep 8 ontvangen hiervoor in 
april een factuur.

De bijdrage(n) kunnen worden overgemaakt naar
• het rekeningnummer NL32 RABO 0345 5483 02
• ten name van Stichting Christelijk Primair      

Onderwijs - Nieuwleusen
• onder vermelding van de na(a)m(en) van uw 

kind(eren)





Adres- & contactgegevens 

Christelijke basisschool De Zaaier 

Zandspeur 11 

7711 HE Nieuwleusen 

0529-482575 

dezaaier@pco-n.nl 

www.dezaaier.pco-n.nl

Twitter: @ZaaierNWL 

Peuteropvang

Zandspeur 11

7711 HE Nieuwleusen

0529-482575

peuteropvang@pco-n.nl

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs
Nieuwleusen (PCO-N) 

Postbus 62 

7710 AB Nieuwleusen 

0529-480982 

administratie@pco-n.nl 

www.pco-n.nl 

Bezoekadres 

Meidoornstraat 10

7711 KV Nieuwleusen


