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Coronavirus en richtlijnen RIVM 
De school volgt de richtlijnen van het RIVM. 
Klinkt nog steeds onvriendelijk, het moet en is belangrijk. 
Ouders mogen nog niet in de school komen om hun kind te brengen, we houden 1,5 meter 
afstand van elkaar. Het is bij ons een smalle hal. 
 
Wat blijft 
De kinderen van groep 1-8 gaan zelfstandig zonder ouders/verzorgers de school binnen. We 
zien dat de leerkracht tijd en aandacht heeft voor de kinderen die tussen 8:00 - 8:15 uur 
binnenkomen. We zien kinderen groeien in zelfstandigheid. Dit willen we zo houden. Kleuters 
kiezen zelfstandig waar ze gaan spelen. Er zijn alleen kinderen in de klas en het is voor hen 
overzichtelijk. Het wordt een nieuwe afspraak binnen de school en past bij onze waarde 
zelfstandigheid. 
Ouders van kleuters groep 1 en 2 en groep 3-4 zwaaien door de ramen. Het werkt allemaal 
goed. Natuurlijk gaan we u gedurende het schooljaar zeker uitnodigen in de klas. Kleuters 
sluiten hun thema af en hoe leuk is het om dan in de klas te komen kijken. Dit plannen de 
leerkrachten zelf en stemmen dit ook op tijd met u af. Dit geldt overigens ook voor de andere 
groepen. We zijn een “familie school” en daarin blijven we naar verbinding zoeken. 

Ouders van net startende kinderen, zijn natuurlijk van harte welkom in b.v. de kleuterklas. 

Het contact via Social Schools zoals we met elkaar via de pandemie hebben opgestart 
zullen we continueren. Mocht er iets ernstigs/zeer dringends zijn….natuurlijk kunt u dan ’s 
morgens komen. Dat zijn uitzonderingen. 

Dagschema van de leerkracht 
Om 14:00 uur zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten kiezen ervoor om de hele werkdag 
geen pauze te houden. Ze blijven bij de leerlingen. Leerlingen vinden het fijn als hun 
leerkracht bij het lunchen en spelen aanwezig is. Het geeft rust. 
De leerkrachten gaan aan het einde van de schooldag ook met de leerlingen naar buiten en 
spreken ouders/verzorgers vaak nog even. Om 14:15 uur -14:45 uur hebben zij pauze 
(verplicht volgens de COA). 
 
Leerkrachten bereiden hun lessen voor van 15:00-16:00 uur. 
We hebben geen vergaderingen of andere afspraken (met externen of ouders) in dit uur 
gepland. Leerkrachten staan zo goed voorbereid voor de klas en dat is fijn voor de leerlingen 
en fijn voor de leerkracht. 
Afspraken met de leerkracht kunt u maken via de mail of Social Schools. 
De gesprekken vinden dan na 16: 00 uur plaats. 
We hebben ervaren dat telefonisch contact goed werkt, maar ook digitaal contact via Teams. 
Dit willen we naast fysieke ontmoetingen ook zeker aanbieden. Ouders zijn op hun werk en 
hebben even een digitale afspraak met de leerkracht, het werkt prima. 

Regen 
Nu staan ouders buiten op 1,5 meter afstand van elkaar. 
Wanneer dat niet meer hoeft en het regent? 
Kom gerust in de centrale hal van de school schuilen. (de grote hal bij het podium) 
 
Op de website kunt u de informatiebrieven vinden die nog steeds van kracht zijn wat betreft 
de richtlijnen. 
 
“Wat- als- scenario” zieke leerkracht 
Inleiding 
Ouders, kinderen en medewerkers moeten zich houden aan de richtlijnen. 
Deze richtlijnen hebben impact op ons allen.  
Er is een lerarentekort in Nederland. Dit betekent dat het onzeker is of er een invalleerkracht 
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bij uitval van de leerkracht beschikbaar is. VCPO N-G heeft leerkrachten in dienst die werken 
in de flexpool en meteen gebeld kunnen worden. De kans is altijd aanwezig dat ze al zijn 
ingezet. Kinderen kunnen niet over andere groepen worden verdeeld. (gezien de richtlijnen) 
In de andere groepen wordt lesgeven aan de leerlingen daar. 
Gelukkig beschikt onze school over een klein netwerk van leerkrachten die gebeld kunnen 
worden. Door de inzet van NPO gelden en extra dagen die parttimers gaan werken wordt het 
lastiger. We zijn er eerlijk over, we verwachten dat we ook dit schooljaar voor uitdagingen 
komen te staan. 
 
De school heeft een wat-als-scenario: 
Het “wat-als-scenario” is richtinggevend voor de scholen binnen VCPO N-G. 
Wat als uw kind(eren) niet naar school kan/kunnen en hoe regelt cbs Koning W-A dit? 
Wat als de leerkracht er niet is en er geen invalleerkracht beschikbaar is. Hoe gaat het dan? 
 
Kinderen verdelen we (bij voorkeur) liever niet over de groepen. De groepen hebben 25 of 
meer leerlingen. 
Uw kind kan plotseling ziek worden en moet dan opgehaald worden. 
Voor u als ouder is het belangrijk om voor uw privésituatie “een back up plan” te 
hebben. Ouders hebben dit vaak al geregeld. Stel uw kind is ziek (los van Corona tijdperk of 
geen leerkracht beschikbaar), u hebt verplichtingen en uw kind kan niet naar school of naar 
de opvang. Voor deze uitdagingen staan we als ouders/verzorgers met basisschoolkinderen. 
We vertrouwen erop dat onze ouders/verzorgers dit zelf hebben geregeld wanneer 
uitdagingen zich aandienen. 
 
Wat als u als ouder/verzorger om 7:30 uur ineens wordt geconfronteerd met het bericht dat 
er geen leerkracht is en u moet echt weg? Vaak zien we dat het de meeste 
ouders/verzorgers lukt om hun kind onder te brengen voor die dag. Voor ouders/verzorgers 
die echt in de problemen zijn (lees in de knel) is er contact met de directie of het eerste 
aanspreekpunt. Op school werken stagiaires, op bepaalde dagen een 
leerkrachtondersteuner en we zullen dan een opvangplek organiseren. 

Het wat-als-scenario is te vinden aan het einde van deze bijlage en staat op de website van 
de school. 

Wat heeft prioriteit? Uw kind moet goed onderwijs kunnen blijven volgen op school of op 
afstand. We hebben de ervaring dat we goed met onze ouders/verzorgers kunnen 
samenwerken en ook in schooljaar 2021-2022 zetten we deze goede samenwerking voort. 
Via Social Schools zullen we u bericht geven. 

Social Schools 
Dit is voor de leerkrachten een belangrijk medium. 
Wilt u een bericht aan de directie sturen kies dan voor een mail koningwa@vcpong.nl of 
m.lievers@vcpong.nl 

Als er bijzonderheden zijn, zoals ziekte van een leerkracht, dan krijgt u hier voor 7.30 uur 
bericht over via Social Schools. Het is dus erg belangrijk dat u elke ochtend uiterlijk 7.30 uur 
even via de app of website kijkt of u een bericht heeft. 
 
Schooltijden 
Onze school werkt met het 5 gelijke dagen model met schooldagen van 8:15 - 14:00 uur. 
Groep 1 is vrij op de vrijdag. 

Inloop 8:00 uur. (incl. handen gewassen). Einde schooldag 14:00 uur. 
Officiële start van onderwijstijd 8:15 uur. Dit betekent dat iedereen startklaar zit in de les. 
 

mailto:koningwa@vcpong.nl
mailto:m.lievers@vcpong.nl
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Groepsindeling 2021-2022 
 

       
groep 
 dag 

groep 1/2 

ma   Elles 
Huisman 

di     Elles 
Huisman 
 

woe  Anja 
Meems 

do   Elles 
Huisman 

vrijdag Elles 
Huisman 
Groep1 
vrijdag vrij 

 
 
 
Elles Huisman wil tijdelijk een dag extra werken om er te zijn voor de kinderen. 
 

       
groep 
 dag 

groep 3/4 Groep 3  
NPO 
gelden 

Groep 4 
NPO 
gelden 

ma   Willeke 
Brontsema 

  

di     Groep ¾ 
vanaf de 
lunch 
samen. 
Ze hebben 
middag 
programma 
en gaan 
samen 
naar 
gymnastiek 

Willeke 
Brontsema 

Bouwien 
Pauw 
 
Groep 4 
luncht 
samen bij 
juf Willeke 
in groep 
3/4 
 

woe  
 

Willeke 
Brontsema 

Bouwien 
Pauw 

do   Bouwien 
Pauw 

  

vrijdag Wileke 
Brontsema 
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Bouwien Pauw wil tijdelijk een ochtend meer werken (plan periode van 2 jaar) NPO middelen 
die ten goede komen aan de kinderen. 
Zij was hun leerkracht, hier ligt haar expertise. 
We hebben zo groep 3 en 4 gesplitst om te werken aan zaken die voor bepaalde kinderen 
nodig zijn. Dit is met de individuele ouders besproken. Andere leerlingen zullen er ook van 
profiteren. We kiezen ervoor om het zo te doen en niet met halve dagen. We gaan bewust 
voor groep ¾ gevoel. De NPO middelen zijn met onderwijskundige onderbouwing. Mocht uw 
kind jarig zijn? Graag traktatie voor de hele groep.  
 
 

       
groep 
 dag 

groep 5/6 Groep 6 
Re-
integratie  

ma   Verena 
Dekens 

Petra 
Navest 
deel 
ochtend 

di     Verena 
Dekens 

 

woe  Verena 
Dekens 

Petra 
Navest  
Deel 
ochtend 

do   Verena 
Dekens 

 

vrijdag Verena 
Dekens 

Petra 
Navest 
deel 
ochtend 

 
 

       
groep 
 dag 

groep 7/8 NPO gelden 
groep 7 na de 
herfstvakantie  

ma   Stephan 
Loonstra 

Ekelyne 
Snijder 

di     Stephan 
Loonstra 

Ekelyne 
Snijder 

woe  Stephan 
Loonstra 

 

do   Stephan 
Loonstra 

 

vrijdag Stephan 
Loonstra 

 

 
Stephan Loonstra wil tot de herfstvakantie groep 7/8 zelf begeleiden. Een mooie groep met 
elkaar worden is belangrijk. Ekelyne Snijder heeft vaker bij ons ingevallen in de bovenbouw 
en wil graag bij ons komen werken. Ze is na de zomervakantie nog met 
zwangerschapsverlof. Zij zal groep 7  na de herfstvakantie begeleiden en trekt daarin nauw 
op met Stephan. 
Groep 7 wordt betaald uit NPO gelden.  
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Groepsverantwoordelijkheid 
 
Groep ½  Elles Huisman 
Groep 3:     Willeke Brontsema 
Groep 4:     Bouwien Pauw 
Groep 5/6:   Verena Dekens 
Groep 7/8       Stephan Loonstra  
 
Inzet werkdrukmiddelen en ondersteuning 
De leerkrachten hebben zelf beschikking over hun werkdrukmiddelen. 
De leerlingen van onze school maken extra klokuren. 
Ze starten elke dag 15 minuten eerder met onderwijs dat gegeven wordt door de 
leerkrachten. Per week is dat 75 minuten en per maand is dat meer dan een hele schooldag 
die ze extra werken). Deze dag wordt gecompenseerd in margedagen. 
Dit is win-win voor kinderen en leerkrachten. 
De leerlingen zijn dan vrij en de leerkrachten hebben een dag scholing/overleg/analyses etc.  
De leerkrachten voelen dat ze zo goed hun werk kunnen verdelen. 
 
Dit maakt dat leerkracht kiezen om hun werkdrukmiddelen te geven aan het onderwijs. 
Dit hoeft niet, dit willen ze zelf. 
Het team van de school wil deze middelen inzetten in hun groepen. 
Ze kiezen voor een leerkrachtondersteuner. Dit is bij ons Hilde Bolhuis. 
Hilde werkt 4 dagen op onze school maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Als de kinderen gericht worden begeleid en krijgen wat ze nodig hebben, dan geeft hen dat 
ook verlichting en het komt de kinderen daarnaast ook ten goede. 
De 0,55 fte voor ondersteuning wordt ingevuld door leerkrachtondersteuner Hilde Bolhuis.  
 
Stel de leerkrachten zouden hier niet voor kiezen? 
Dan zouden er vaker invallers voor de groep komen. Dit is voor kinderen en de continuïteit 
niet fijn. Toch is het een recht. Het is lastig om vaste invallers te vinden. Wisselende 
gezichten zijn dan een gegeven.  
 
Interne begeleider 
Anja Meems IB-er werkt als meerscholen Intern begeleider. Ze is voor 2 dagen verbonden 
aan onze school. Ze werkt op wisselende dagen afhankelijk van haar afspraken. U kunt haar 
makkelijk bereiken door een mail te sturen naar a.meems@vcpong.nl 
U kunt dan een afspraak maken met haar of vragen om een terugbel verzoek. 
Maandag is haar vrije dag en is ze niet werkzaam op de school. 
 
Datalijst 2021-2022 
Alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een datalijst. 
Alle vakanties, margedagen/middagen en bijzondere data staan erop vermeld.        
Deze lijst is ook te vinden op de website 
           
 
Gymnastiek schooljaar 2021 – 2022 CBS koning W-A 
Vakdocent Mignon Hekkema 
 

mailto:g.doornbos@vcpong.nl
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VCPO Noord – Groningen 
 
CBS Koning Willem-Alexander, maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Primair 
Onderwijs Noord-Groningen. Deze vereniging voert het bestuur over 15 scholen. Het adres 
van VCPO Noord-Groningen is: Postbus 74, 9950 AB Winsum. Iedereen die instemt met de 
grondslag van de vereniging kan hiervan lid worden. Bij de inschrijving van leerlingen krijgen 
alle ouders een formulier waarmee ze zich als lid kunnen aanmelden. Statuten van de 
vereniging zijn te vinden op de website van VCPO – www.vcpong.nl . Jaarlijks vindt er een 
algemene ledenvergadering plaats. 
 

 

Raad van Toezicht 

Voorzitter: dhr K. Wiersma  
Lid Raad van Toezicht: mevr. F.G.H Mulder 
Lid Raad van Toezicht: dhr. J.B. van der Slijk 
Lid Raad van Toezicht: mevr. A. Bakker 
Lid Raad van Toezicht: mevr. M. Kramer 

De GMR 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit tien leden. Zij worden 
gekozen als vertegenwoordigers van ouders en personeel. De GMR adviseert het bestuur en 
is nauw betrokken bij de voorbereidingen van het algemene beleid van VCPO Noord-
Groningen. In de GMR zitten vertegenwoordigers van scholen uit de vijf gemeenten.  

Voorzitter: R.J Greven (oudergeleding) 
Secretaris: L. Koenderink (oudergeleding) 
Personeelsgeleding: A. Wiertsema 
Personeelsgeleding:: L. Leeuw 
Personeelsgeleding: M. Gerritsen 
Personeelsgeleding: M. van Niejenhuis  
Oudergeleding: R. Kauw 
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Oudergeleding: PF. Kaper 
Oudergeleding: M.Sietsema 

 

wat als scenario cbs Koning W-A 

-Leerkracht mag niet naar school 

-Leerling mag niet naar school 

 

Deze plaatsen we nog even, al is de kans groot dat als we pas gestart zijn de wereld er 

heel anders uit mag gaan zien. 

 
 

 

Kaart   

CBS Koning W-A Kwaliteitskaart thuisonderwijs  zieke of afwezige leerling 
 
Routing leerling ziek (lees verkouden) of moet thuisblijven 
vanwege gezinssituatie (zie voorschriften RIVM Corona) 

Verantwoordelijke Leerkracht(en) leerling 

Geëvalueerd 12 mei 2020 
….. 
2 juni 2020 
4 febr. 2021 
25 mei 2021 (Nieuw schooljaar in ’t Zicht) 

 
 
 

Uitgangspunt: 
Continueren van het onderwijs op school en thuis met de middelen die we hebben aan 
onze leerlingen in Corona tijd. 
Inzet: 
Teams en Snappet  
 

1. Elke week/wanneer een leerling (ziek) thuis staat de weektaak in Social Schools. 
Deze weektaak uploaden of daarheen kopiëren vanuit Sharepoint.  
De weektaak is elke week geschikt voor het thuiswerken. (namen van de lessen, doelen) 
 

2. In Teams maken we de Kanalen met de dagen van de week. De instructies zetten we bij 
de juiste dag. 
 

3. Het is niet haalbaar om een tijd af te spreken voor de instructie om kinderen online mee 
te laten doen.  
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4. Zijn kinderen meerdere dagen afwezig dan moeten ouders met de leerkracht elke week 
een tijd afspreken om het werk op te halen wat de kinderen maken naast het werken op 
Snappet. (Bij Bovenbouw Leeslink, Blits, Schrijven, ww. spelling, Topo) 
 

5. Na schooltijd een vast moment/tijdstip om even contact te hebben met de leerling. 
Bijvoorbeeld 14.30 uur. Moment voor vragen van de leerling en leerkracht hoort hoe het 
gaat. 
 

6. In het logboek worden de HGW notities genoteerd of in Parnassys (lees bijzonderheden) 

 
Waar kunt u de actuele informatie vinden? 

Deze  informatie staat uitgebreid beschreven in het document SCHOOLRAPPORTAGE. 

In de Schoolgids 2019-2023 leest u over de vrijwillige ouderbijdrage en het accent op vrijwillig. 

U leest ook hoe belangrijk deze is voor de school. 

Op onze school vragen we 26 euro per leerling. U begrijpt ook dat wij ouders/verzorgers die het niet 

kunnen of willen betalen niet mogen verplichten. Dit is verboden. Alle kinderen horen erbij. Het is 

vrijwillig. 

Nog te vermelden: 
Alle kinderen zijn verplicht deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten. Bevoegd gezag kan 
dispensatie verlenen. 

 
 

Klachtenregeling: 

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. 

Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien 

aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de scholen van VCPO 

Noord-Groningen is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen, die bij de school 

betrokken is in te zien op de website www.vcpong.nl.  

Iemand die een klacht heeft, kan zich wenden tot de contactpersoon van de school, die vervolgens  

contact legt met de vertrouwenspersoon van VCPO Noord-Groningen.   

 

VCPO Noord-Groningen heeft voor de behandeling van klachten voor de gehele vereniging een 

vertrouwenspersoon aangesteld. Bovendien is de VCPO aangesloten bij de onafhankelijke en 

landelijke ‘Geschillen Commissie Bijzonder onderwijs’ (GCBO). 

 

De contactpersoon van de school is: mevr. Schipper 

Via de mail kunt u contact met haar zoeken. 

Mailadres: kg.schipper@icloud.com 

 

De vertrouwenspersoon van VCPO Noord-Groningen is : Dhr. E. van der Riet, Churchillweg 27, 9974 
PA Zoutkamp, telefoon 0595-401300.  
 
De GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070-3861697, mailadres: info@gcbo.nl. 
 

Schorsing en verwijdering 
Schorsing of verwijdering komt gelukkig bijna nooit voor. Toch kan het een enkele keer voorkomen 
dat een kind vanwege ernstig wangedrag geschorst of verwijderd wordt. Dit gebeurt als er sprake is 

http://www.vcpong.nl/
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van gedrag dat, de veiligheid van medeleerlingen, leerkrachten en de betrokken leerling zelf niet 
meer gewaarborgd kan worden. 
 
Er kunnen drie vormen van maatregelen genomen worden: 
• De officiële waarschuwing: de Time-out: een verwijdering met onmiddellijke ingang, met 

hooguit een verlenging van 1 dag. 
• De schorsing: bij ernstiger incidenten dan wel bij herhaling van een time-out kan worden 

overgegaan tot een formele schorsing tot een maximum van 3 weken, die hooguit 2 maal 
verlengd kan worden. 

• De verwijdering: hiertoe wordt overgegaan als ernstige conflicten zich blijven voordoen. 
 

Ouders/verzorgers worden altijd onmiddellijk op de hoogte gebracht en er worden zo snel mogelijk 
vervolgafspraken gemaakt. Het bestuur, de leerplichtambtenaar en de inspecteur van het onderwijs 
worden geïnformeerd. De regels voor de waarschuwing, de schorsing en de verwijdering zijn 
vastgelegd in ‘Veiligheidsplan’ van VCPO Noord-Groningen. Het ‘Veiligheidsplan’ is te vinden op de 
website www.vcpong.nl 
 
 
Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO  

 

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek. Onze school legt 

in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens 

zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met 

bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor 

wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor 

belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we hoe de 

ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons 

helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland 

helpt verbeteren. 

 

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling 

van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden 

opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO 

(www.nationaalcohortonderzoek.nl).  

 

Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit 

betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare 

publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens 

vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de 

strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u 

toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten 

weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS 

gestuurd worden. Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek. Scholen mogen 

gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd 

worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat 

scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het 

http://www.vcpong.nl/
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gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief 

toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, moet u het 

alleen laten weten als u bezwaar heeft. Maakt u dit dan kenbaar bij de directie van de school 


