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Een woord vooraf… 
 
 
Beste ouders, 
 
De keuze voor een basisschool verdient zorg en aandacht. Het gaat tenslotte om een verbintenis voor 
minimaal 8 jaar. Belangrijk bij deze keuze is niet puur het kiezen voor een goede school, maar een 
goede school voor úw kind… 
 
Met deze schoolgids willen wij u een duidelijk beeld geven van waar wij voor staan op ’t Panorama, 
waar wij voor gaan en wat wij u en uw kind kunnen bieden. Het uitgangspunt is echter dat onze 
school een fijne plaats vormt voor kinderen om zich te ontwikkelen. Want als kinderen zich goed, 
begrepen en gewaardeerd voelen, komen de resultaten vanzelf… 
 
Samen met u willen we uw kind de best mogelijke basis bieden voor passend vervolgonderwijs, voor 
een werkend bestaan, maar vooral voor zijn/haar ontwikkeling in een snel veranderende 
maatschappij. Dit doen wij door, in onze ogen, de beste elementen uit verschillende 
onderwijsstromingen te combineren, er eigen aspecten aan toe te voegen en ons onderwijs en onze 
organisatie continu te blijven evalueren en verbeteren.  
 
De woorden in deze schoolgids zijn zorgvuldig gekozen, maar een echt goed beeld krijgt u pas 
wanneer u, tijdens schooltijden, door de school loopt. Indien uw interesse is gewekt, nodig ik u dan 
ook van harte uit voor een nadere kennismaking.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mathijs van Londen 
Directeur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactgegevens 
Basisschool ’t Panorama 
Mesdaglaan 70 
6813 GS ARNHEM 
Tel: 026-4432926 
 
E-mail: info.bspanorama@floresonderwijs.nl 
Website: www.bspanorama.nl 
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Onze school 
 
Een korte kennismaking 
 
Leerlingen 
Onze school ligt in de wijk Hoogkamp in het noordwesten van Arnhem. Onze leerlingen komen naast 
deze wijk voornamelijk uit Sterrenberg, de Gulden Bodem, de Burgemeesterswijk, het 
Sonsbeekkwartier en Schaarsbergen. 
Er zitten ongeveer 300 leerlingen op school, verdeeld over 12 groepen. 
 
Onze naam 
Een panorama is een weergave van de wereld vanaf een bepaalde plaats en zo is een school een 
plaats waar kinderen ontdekken hoe de wereld om hen heen eruit ziet. De school staat aan de 
Mesdaglaan en de naam is tevens een verwijzing naar het beroemde schilderij “Panorama Mesdag”. 
 

 
“Panorama Mesdag” is een cilindervormig schilderij van ongeveer 14 meter hoog en met een omtrek van 120 meter in 1881 
geschilderd door Hendrik Willem Mesdag. 
 
Directeur en verdeling verantwoordelijkheden 
De schoolleiding is in handen van directeur Mathijs van Londen. Samen met het interne zorgteam en 
de Specialist Onderwijsontwikkeling (zie onder) zet hij de grote lijnen uit. Vanuit onze professionele 
Leergemeenschap (PLG), onderverdeeld in twee leerteams, zijn de teamleden inhoudelijk 
verantwoordelijk voor het continu evalueren en verbeteren van het onderwijs en de leeropbrengsten 
van onze leerlingen. De directeur is eindverantwoordelijk voor alle schooldomeinen.  
 
Mathijs van Londen Directeur 
Annette de Ruig Intern begeleider (groep 1 t/m 4) en leerkracht kleuterbouw 
Ineke Menger  Intern begeleider (groep 5 t/m 8)  
Ilse Cornielje Leerkracht bovenbouw en Specialist Onderwijsontwikkeling 

 
Zorgteam 
De intern begeleiders vormen met de directeur het Zorgteam dat verantwoordelijk is voor de 
organisatie en invulling van interne en externe hulp voor kinderen met een specifieke leer- of 
gedrags-ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelt het zorgteam beleid naar aanleiding van de resultaten, 
met als doel de kwaliteit van de “zorg” en het onderwijs hoog te houden. 
 
Specialist Onderwijsontwikkeling (SOO) 
De Specialist Onderwijsontwikkeling heeft en ruim kennis en ervaring van het onderwijs en van 
innoveren. Ze coördineert alles wat ons onderwijs kan veranderen, verbeteren. Van nieuwe methoden 
en leerlijnen, het uitproberen van nieuw sturcturen tot het bewaken van de vormgeving en 
ontwikkeling van onze PLG.  
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Waar staan we voor? 
 
Onze visie en kernwaarden zijn in 2017 voortgekomen uit en identiteitstraject waarbij het team, 
ouders en leerlingen betrokken waren. Het geeft aan waar we voor staan en gaan. 
 
Onze missie 
We werken samen om ieder kind te leren zijn blik op de wereld te verruimen en een brede basis te 
leggen voor een eigenwijze bijdrage aan de samenleving en een veelbelovende toekomst.  
 
Ons motto:  Verruim je blik! 

Onze visie  

Wij geloven grenzeloos in jou 

 
Jij bent kostbaar. 
Wij geloven dat jij alles al in je hebt. 
Je staat open om te ontdekken 
wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. 
Wij weten dat jij bijdraagt als je er helemaal bent. 
Wij hebben grenzeloos geloof in jou. 
 
 
We geloven dat je het kan en helpen jou dit naar boven  
te halen. Wij zijn trots op jou, op wat wij doen en op onze 
school.  
 
Wij ontdekken het zelf 
 
Bij ons is er ruimte voor wie jij bent, wat je kunt en 
wat je wilt. Ruimte voor jouw weetgierigheid.  
Op ons speelveld mag jij samen met anderen op 
zoek gaan naar inzichten, nieuwe kennis en 
creatieve oplossingen. 
 
Jij draagt bij. 
Jij doet dat zelf. 
Dat beloven we.  
 
 
Wij helpen je groeien in het nemen van verantwoordelijkheid, zelfstandig spelen, werken en denken. 
Dit doen wij vanuit structuur waaruit ieder individu zijn vrijheid neemt, zodra hij daar aan toe is. 

Zonder fouten geen leren en ontwikkelen, dus fouten maken mag niet alleen, het is noodzakelijk. Wij 
bieden de ruimte en het vertrouwen eens goed fouten te maken… 

Jij bent eigenaar van je eigen leerproces en mag trots zijn op de groei die je maakt. 
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Wij leren en verbinden samen 

Wij leren met elkaar en van elkaar.  
Daarom geven wij les in combinatiegroepen.  
Ons leren en werken krijgt betekenis doordat  
we het verbinden. Verbinden met andere vakken,  
groei in vaardigheid en de wereld om ons heen. 
 
Samen met ouders halen we het beste naar boven in  
kinderen en bieden we ze alle kansen.  
Wij helpen kinderen daardoor optimaal leren en  
ontwikkelen. 
 

Wij zien jou! 

 
Wij zien jou in wie je echt bent. Wij zijn elke dag 
weer benieuwd naar je verhaal en eigenwijsheid. 
Hoe groot of klein je ook bent,  je bent kostbaar. 
Wij zijn er voor jou. 
 
 
Door ieder kind ècht te zien krijgen wij zicht op  
zijn/haar (onderwijs)behoeften om zo het kind te  
helpen zich optimaal te ontwikkelen en voor te  
bereiden op een goede toekomst na ’t Panorama. 
 

Onze kernwaarden  

Vanuit onze visie hebben we 4 kernwaarden geformuleerd als kapstok voor ons handelen en voor 
ons onderwijs. 
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Ontspannen -  rust is mijn vertrekpunt 
Door te ontspannen ervaar je rust en ruimte. 

Je blijft bij jezelf en bent op je gemak. 

Je vertrouwt op je eigen wijsheid. Vanuit jouw ruime blik zie je wat je te doen hebt. Rust is je 
vertrekpunt. In iedere situatie. 

 
Vanuit rust komt energie… en de mooiste ideeën. Soms moet je even stil staan om je richting te 
bepalen om vanuit daar weer snelheid te maken. 
Wij starten vanuit een ontspannen houding en leren/ontwikkelen in een omgeving die is ingericht om 
hier optimaal aan bij te dragen. 
 
 
Open-minded - ik groei van jou 

Je staat met een open geest in de wereld. Je kan de ander hierdoor echt zien. Jij laat je raken door 
andere mensen nieuwe ideeën en andere meningen. Je wordt geïnspireerd en aan het denken gezet. 
Je gaat de dialoog aan en stelt nieuwsgierig vragen. Je veroordeelt niet en vormt je eigen oordeel 
zorgvuldig. 

Onderzoekend - ik deel wat ik ontdek 

In onze school leer je de wereld kennen. 

Je leert betekenisvol en ontdekt dat alle vakken met elkaar te maken hebben. Jouw leren is van jou. 
Je stelt je vragen, doet ontdekkingen, experimenteert, komt tot inzichten en maakt fouten. 

Wat je leert deel je. 

Je zorgt dat anderen van jou kunnen leren. 

 
Stel een vraag…! Ga op zoek naar het antwoord… Probeer… Gefeliciteerd, je doet het verkeerd! Leer 
en probeer het nog een keer… 
 
We stimuleren een nieuwsgierige houding door middel van het stellen van vragen en het creëren van 
een uitdagende leeromgeving. We blijven in beweging en ontwikkeling. 
 
Maak kennis met de natuur, drama, beeldende vormgeving, muziek, dans, fotografie & film, literatuur 
en erfgoed. En kies voor jezelf wat je het leukst vindt… 
 
We leren onze wereld beter kennen en te waarderen. 
 

Verantwoordelijk - ik doe het zelf 

Wij helpen verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te denken en acteren. Je bent eigenaar van je 
eigen leerproces, verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en gedrag.  
 
Wij hebben vertrouwen in je en hebben hoge verwachtingen. Ga ervoor en wees trots op jezelf! 
 
Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en ontwikkeling van de school en haar 
omgeving. 
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Interconfessioneel 
De cultuur van ´t Panorama is oorspronkelijk ontstaan door een stroom van onderwijservaring tussen 
(inter) twee tradities (confessies), de Rooms-katholieke en de Protestants-christelijke.  
 
Het geloof maakt een belangrijk onderdeel uit van onze samenleving en de wereld. Daarmee vinden 
wij het vanzelfsprekend dat het ook onderdeel uitmaakt van wat wij kinderen mee willen geven op  
’t Panorama. Ons uitgangspunt is daarbij niet een (enkele) geloofsovertuiging, maar wij geven 
kinderen een brede levensbeschouwelijke vorming mee, dus kennis over en respect voor iedere 
geloofsovertuiging.  
De keuze voor en de invulling van een specifieke overtuiging, vinden wij iets van de ouders en 
kinderen.  
In onze vieringen besteden we aandacht aan de Christelijke en Katholieke feesten, maar wij geven 
kinderen ook de betekenis, de achtergrond mee van iedere festiviteit.  
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Ons onderwijs 
Ons onderwijs is gebaseerd op 4 pijlers waarmee wij onze visie omzetten naar de dagelijkse praktijk 
in de school. 

 

 

Pijler 1: het beste uit verschillende onderwijsstromingen 
We benoemden al dat we op ’t Panorama staan voor “vernieuwend onderwijs”. Dit geeft eigenlijk aan 
dat wij afwijken van de bekende stromingen. Wij geven dit vorm door in onze ogen de beste 
elementen uit verschillende onderwijsstromingen te halen en dat vervolgens aan te vullen om te 
komen tot het best mogelijke onderwijs. 
 
Combinatieklassen 
Zo zien wij de meerwaarde voor leerlingen die ze in het Jenaplan-onderwijs vorm geven door te 
werken met een meerjarige groeperingsvorm. Wij werken met een 2-jarige groeperingsvorm 
(combinatieklassen). Dat wil zeggen dat er in een bouw altijd twee jaargroepen zijn opgenomen. 
Kinderen leren zo van en met elkaar; ze zijn zo voor elkaar een “novice” of een “tutor”. Deze rollen 
wisselen per schooljaar en passen bij ontwikkeling van zowel het individuele kind als de (sub)groep. 
Kinderen worden hierdoor ook flexibeler en meer open-minded. 
 
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 
Verantwoordelijkheid is één van onze kernwaarden. Wij zien het als een belangrijke taak om kinderen 
te laten groeien in verantwoordelijkheid en zelfstandigheid als basis voor hun toekomst na ’t 
Panorama. Hiervoor gebruik we de weektaak vanuit het Daltononderwijs die hier specifiek op gericht 
is.  
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Pijler 2: Onderzoekend leren 
Leren is een ontdekkingsreis. Om te blijven ontdekken, creëren we een uitdagende leeromgeving. 
Een omgeving waarin kinderen gestimuleerd worden te gaan ontdekken en proberen, wetende dat 
daarbij fouten maken een belangrijk onderdeel is om te groeien. 
 
Pijler 3: Thematisch werken 
Om het onderzoekend leren ook in de praktijk zo goed mogelijk neer te zetten, kennen wij geen losse 
wereldoriëntatievakken als aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst, etc.. Bij ons is dat geïntegreerd 
in het thematisch werken. In cycli van 2 jaar krijgen kinderen diverse overstijgende thema’s met en 
invulling die aansluit bij hun fase, maar ook zoveel mogelijk bij de actualiteiten of andere dingen die 
spelen in de omgeving. Zo geven we meer betekenis aan de lesstof. 
Zelfontplooiing en groeien in vaardigheden die in de samenleving van nu belangrijk zijn, staan in de 
vorm waarin het thematisch werken wordt aangeboden, centraal. 
 
Pijler 4: Verbinden leren 
In de acht jaar dat kinderen op ’t Panorama zitten willen we de kinderen van alles leren en meegeven. 
Natuurlijk alle basiskennis op het gebied van als taal, rekenen, etc., maar ook willen we ze helpen 
ontwikkelen van allerlei vaardigheden. Denk hierbij aan o.a. samenwerken, probleemoplossend 
vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele 
vaardigheden. 
 
Alle vakken en het werken aan vaardigheden kunnen we natuurlijk één voor één behandelen, maar 
door al de verschillende pijlers van ons onderwijs te combineren (verbinden), krijgen kinderen een 
rijker aanbod, kunnen we het makkelijker koppelen aan het toepassen in de praktijk en kunnen 
kinderen meer leren/ontwikkelen in de acht jaar op ’t Panorama. 
Voor sommige kinderen is deze verbinding zelf essentieel voor hun leerproces. 
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Verbindend leren in de praktijk 
 
Een groepje leerlingen uit groep 7 leerde bij rekenen over vierkante en kubieke meters. Er moesten 
nieuwe houtsnippers in het tuinlokaal komen, dus gingen zij buiten aan de slag. Eerste maten ze het 
aantal m2 van het tuinlokaal en vervolgens hoeveel m3 houtsnippers ze nodig hadden. Het was 
duidelijk dat voor sommige leerlingen het pas echt duidelijk werd, toen ze er in de praktijk mee aan de 
slag gingen. Trots kwamen ze met hun berekeningen bij de juf terug. Deze stuurde ze naar de 
directeur met de vraag of ze het mochten gaan bestellen. 
“Ga eerst maar eens kijken waar je het kan kopen en wat het kost”, was het antwoord. Met een laptop 
als hulpmiddel gingen ze aan de slag. Na speurwerk op internet kamen ze er als snel achter dat je 
het o.a. bij hoveniers konden bestellen. Ook vonden ze verschillende prijzen… “Heb je de BTW al 
meegerekend?”…“O nee, nog niet..”. 
Eén van de kinderen had iemand in de familie die bij een hovenier werkte, misschien even bellen… 
 
Even later komen de kinderen bij de directeur… “Het is al niet meer nodig. Het wordt volgende week 
woensdag gratis gebracht!” meldden ze trots. 
Die week daarop reden ze zelf met een kruiwagen de houtsnippers naar het tuinlokaal. Het zag er 
weer tip-top uit! 
 
Niet alleen leerden de kinderen de rekenstof (beter) door het in de praktijk toe te passen. In dit 
voorbeeld werkten ze ook aan hun onderzoeksvaardigheden, communicatieve vaardigheden, digitale 
vaardigheden, ze moesten bevindingen en keuzes beargumenteren, leerden over zaken over de 
praktijk (zoals prijzen en BTW) en uiteindelijk ook onderhandelen. Dit allemaal met een zichtbaar, 
tastbaar resultaat. 
 

 

De structuur: bouwen en groepen 
Wij werken met combinatiegroepen. Dat wil zeggen dat er in één groep twee jaargroepen zijn 
opgenomen. Dit schooljaar is er vanwege afwijkende leerlingenaantallen een uitzondering in de 
onderbouw en we hebben een extra middenbouwgroep. 
 
Bouw Afkorting Groepen Aantal groepen  
Kleuterbouw KB Groep 1 en 2 3 
Onderbouw OB Groep 3 1 
  Groep 4 1 
Middenbouw MB Groep 5 en 6 4 
Bovenbouw BB Groep 7 en 8 3 
 
Groepsindeling en -grootte 
De groepen in de kleuterbouw starten het schooljaar meestal met ongeveer 20 kinderen. Afhankelijk 
van de instroom gedurende het jaar loopt dit meestal op naar 26 of 27 kinderen. De groepsgroottes in 
de overige bouwen liggen tussen de 23 en 28 kinderen. 
 
Bij het indelen van de groepen houden wij rekening met de volgende criteria: 

● evenwichtige verdeling van jongens en meisjes 
● vriendschappen en sociale relaties 
● kinderen met een duidelijk zorgniveau op sociaal-emotioneel of cognitief gebied 
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Onderwijsmethodes 
Hieronder de onderwijsmethodes die we gebruiken op ’t Panorama: 
 
Methode Vak gr.1 gr.2 gr.3 gr.4 gr.5 gr.6 gr.7 gr.8 
Pennenstreken Schrijven         
Veilig leren lezen Lezen         
Nieuwsbegrip Begrijpend lezen         
Staal Taal         
Staal Spelling         
Estafette Technisch lezen         
Wereld in Getallen Rekenen         
Faqta Thematisch werken         
Blits Studievaardigheden         
Read Speaker  
Tex Aid 

Dyslexie         

 

Cultuur & expressie 
Onder Cultuur & Expressie verstaan wij drama, beeldende vormgeving, muziek, dans, fotografie & 
film, literatuur en erfgoed. 

De school heeft een opgeleide cultuurcoördinator die vanuit een kernwerkgroep een structureel 
aanbod samenstelt door alle groepen heen. Leerlingen maken zo in cycli van 2 jaar met alles kennis 
d.m.v. sprekende activiteiten en voorstellingen. Het is bewust een breed aanbod om kinderen met 
veel verschillende dingen kennis te laten maken. Ook beogen we de kinderen oog voor kunst, cultuur, 
etc. te ontwikkelen en ervan te leren genieten. 
 
De activiteiten worden gekoppeld aan het thematisch werken en/of andere elementen uit ons 
lesprogramma. Zo brengen we in het kader van verbindend leren de verschillende speerpunten uit 
ons onderwijs bij elkaar. 

 
Los van de genoemde cycli verzorgt groep 8 ieder jaar een musical vlak voor de zomervakantie.  
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Voor het eerst naar school 
 
Kennismakingsgesprek 
De keuze voor een school start vaak met een eerste oriëntatie op de verschillende scholen in de 
omgeving en mogelijk het inwinnen van ervaringen van andere ouders. Een volgende stap is het 
daadwerkelijk bekijken van de scholen tijdens een kennismaking. 
 
U maakt een afspraak met de directeur die u alles kan vertellen over de school en vragen kan 
beantwoorden die vanuit uw oriëntatie zijn gerezen. Hierna geven leerlingen van de bovenbouw een 
rondleiding door hún school. Zij kunnen als geen ander (eerlijk) vertellen over de school en hun 
ervaringen. 
Ter afsluiting beantwoordt de directeur nog vragen die tijdens de rondleiding naar boven zijn gekomen 
en niet door de leerlingen beantwoord konden worden. 
 
Inschrijven en plaatsing 
Aanmelden kan door het invullen van het inschrijfformulier, dat te downloaden is van de website of 
verkrijgbaar bij de administratie. U ontvangt altijd een bevestiging van inschrijving. 
 
Voor de instroom in kleutergroepen hanteren wij geen wachtlijsten. Voor instroom in hogere groepen 
bekijken wij de mogelijkheden per verzoek, waarin wij onze uiterste best zullen doen om het mogelijk 
te maken. In het geval van overstappen van een andere school, vragen wij bij beoordeling altijd 
informatie op bij de school waarvan de leerling komt. 
 
Informatie en wennen  
Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag worden ouders uitgenodigd voor een startgesprek 
met één van de leerkrachten van de kleuterbouw. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de start 
van de schoolperiode en vragen wij informatie over de ontwikkeling van uw kind om de overgang naar 
school zo soepel mogelijk te laten verlopen. U ontvangt dan ook een informatieboekje wat u thuis 
rustig kunt doorlezen. Vervolgens wordt uw kind ingedeeld in één van de kleutergroepen, waarna u 
contact met de leerkracht kunt opnemen om afspraken te maken over de wenperiode. Uw kleuter kan 
vijf dagdelen komen wennen voordat hij/zij 4 jaar wordt. Vanaf de vierde verjaardag kan uw kind 
gewoon alle dagen naar school. 
  
Kinderen die op of na 1 juni de vierjarige leeftijd bereiken worden na de zomervakantie geplaatst. 
Kinderen die voor 1 oktober 4 jaar worden, starten tegelijk met iedereen op de eerste schooldag na 
de zomervakantie. 
 
Tweelingen 
In principe worden kinderen van een tweeling in verschillende groepen geplaatst, tenzij er 
zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Dit kan dan worden besproken in een gesprek met 
de leerkracht en de intern begeleider. 
 
Groep 1 
Als een kind ongeveer zes weken in de kleuterbouw is, maakt de leerkracht een afspraak voor een 
eerste gesprek met de ouders. In dat gesprek komt (in ieder geval) ter sprake hoe het thuis en op 
school gaat, of het kind met plezier naar school gaat en of er bijzonderheden zijn die de school moet 
weten om het kind optimaal te kunnen begeleiden. 
In december en mei worden de ouders van de leerlingen van groep 1 uitgenodigd voor een 
voortgangsgesprek (tenzij het zeswekengesprek net heeft plaatsgevonden). Aan het eind van groep 1 
krijgen de kinderen een rapport in verslagvorm.  
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Praktische informatie, hoe werkt het op ’t Panorama? 
 
Schooltijden en vrije dagen 
Maandag 8:30 - 12:00 uur 13:00 -15:00 uur 
Dinsdag 8:30 - 12:00 uur 13:00 -15:00 uur 
Woensdag 8:30 - 12:15 uur   
Donderdag 8:30 - 12:00 uur 13:00 -15:00 uur 
Vrijdag 8:30 - 12:00 uur 13:00 -15:00 uur (middag: alleen groep 5 t/m 8) 
 
Het actuele overzicht van de vakanties en vrije dagen is altijd beschikbaar op de website. 
 
Aantal lesuren en vaststelling vrije dagen 
De wet op het basisonderwijs schrijft voor dat de kinderen in de hele schoolloopbaan gemiddeld 940 
lesuren per jaar aangeboden krijgen. De groepen 1 t/m 4 krijgen elk jaar 880 uur les en de groepen  
5 t/m 8 ontvangen elk jaar 1.000 lesuren. Ieder jaar wordt het vakantierooster landelijk vastgesteld. In 
verband met de carnaval kan de voorjaarsvakantie afwijken van het landelijke vakantierooster. Dit 
vakantierooster wordt door de school uitgebreid met de nog resterende vrij inzetbare uren 
(studiedagen).  
 
Brengen en halen 
Om de zelfstandigheid van kinderen op te bouwen en om de rust in de school te bevorderen, hebben 
we op ’t Panorama de volgende afspraak: 

- ouders van kinderen in de kleutergroepen mogen de kinderen tot in de klas brengen, waarbij 
ze er rekening mee houden dat de les om 8:30 uur kan beginnen; 

- ouders van kinderen in de groepen 3 en 4 brengen de kinderen tot aan de klassendeur 
- ouders van kinderen in de groepen 5 tot en met 8 nemen afscheid op het schoolplein 

 
Na schooltijd wachten ouders op het schoolplein tot de kinderen naar buiten komen, waarbij de 
kleuters altijd worden begeleid door de leerkracht. 
Uiteraard kunnen ouders voor belangrijke zaken waarbij voor of na schooltijd overleg met de 
leerkracht noodzakelijk is of voor het maken van een afspraak met de leerkracht, altijd even 
binnenlopen.  
 
Ziekte/verzuim 
Iedere dag controleert de leerkracht of alle kinderen aanwezig zijn. Als een kind niet op school kan 
zijn vanwege ziekte of andere gewichtige omstandigheden, verwachten wij van ouders dat zij dit aan 
school door te geven. Dit kan via MijnSchoolinfo.nl of telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur. 
Indien een kind afwezig is en er geen ziekmelding ontvangen is, neemt de administratief medewerker 
contact op met de ouders/verzorgers. Indien dit niet tot duidelijkheid leidt en er dus sprake is van 
ongeoorloofd verzuim zijn wij als school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. 
 
De leerplichtwet 
De leerplichtwet houdt in dat ouders/verzorgers van kinderen vanaf vijf jaar ervoor zorgen dat hun 
kind staat ingeschreven bij een school en dat hun kind iedere dag naar school gaat. De controle op de 
naleving van de leerplichtwet wordt uitgevoerd door de directeur van de school en de 
leerplichtambtenaar. De regels van de leerplichtwet zijn: 

- Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag uw kind komen kennismaken op school. Dat mag 
maximaal 5 dagdelen 

- Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar school  
- Als uw kind 5 jaar wordt, is uw kind leerplichtig 
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- Als uw kind 6 jaar is, is het leerplichtig voor de hele schoolweek 
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Verlof aanvragen 
De leerplichtwet biedt de mogelijkheid om extra verlofdagen aan te vragen. Kinderen zijn leerplichtig 
vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vijfde verjaardag. Dit betekent dat ouders hun kind 
vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mogen houden. Bij bijzondere omstandigheden kunt u verlof 
aanvragen. Het beoordelen gebeurt door de directeur en hij hanteert de richtlijnen, zoals die door de 
afdeling leerplicht van de gemeente zijn opgesteld. 
 
Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, tandarts, etc.  
Zo’n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de leerkracht van uw kind.  We vragen u wel om dit 
soort afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd te laten vallen. 

Verlof voor speciale gelegenheden (huwelijk, jubilea enz.)  
Dit verlof  dient u schriftelijk aan te vragen bij de schoolleiding. U kunt een formulier bij de conciërge/ 
de administratie ophalen of downloaden van de website. 
 
Verlof voor extra vakantie 
In bepaalde, uitzonderlijke  gevallen is het mogelijk om buiten de reguliere schoolvakanties om extra 
vakantieverlof aan te vragen. Het gaat hierbij om ouders die voor hun werk tijdens alle gewone 
schoolvakanties (twee weken aaneengesloten) niet weg kunnen. Een dergelijke aanvraag kan dan, 
vergezeld van een werkgeversverklaring, worden ingediend met een maximum van twee weken per 
schooljaar. 
 
Binnen de gemeente Arnhem wordt geen verlof verleend in de eerste twee en de laatste twee weken 
van het schooljaar. 
 
Vrijstellingsregeling 5-jarigen 
Een bijzondere leerplichtregeling geldt voor 5-jarigen. Deze regeling houdt in dat als beargumenteerd 
kan worden dat er sprake is van een noodzaak, er voor een kind afgeweken kan worden van de 
leerplicht tot de leeftijd van maximaal zes jaar en voor maximaal 5 uur per week. 
 
Voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang 
Voor- en naschoolse opvang 
De voor- en naschoolse opvang wordt uitgevoerd aan onze samenwerkingspartner Partou. 
Zij bieden op enkele dagen (naar behoefte) voorschoolse opvang (VSO) van 7:30-8:30 uur. 
Daarnaast bieden zij naschoolse oftewel buitenschoolse opvang (BSO). Zij bieden opvang in de 
school en sluiten aan op de cultuur, regels en afspraken die ook tijdens lestijden gelden. 
 
Indien u wilt kennismaken en/of benieuwd bent naar de mogelijkheden, kunt tijdens BSO-tijden binnen 
open of contact opnemen (gegevens onder “belangrijke namen, adressen en telefoonnummers”). 
 
Tussenschoolse opvang (TSO) 
Dagelijks blijft ongeveer 90% van alle kinderen op ’t Panorama over. Dit onderdeel wordt verzorgd 
door stichting De Broodtrommel, opgezet en begeleid door een groep enthousiaste ouders. 
De kinderen eten in hun eigen klas onder toezicht van een overblijfmedewerker. Na het eten kunnen 
de kinderen kiezen uit verschillende buitenactiviteiten (tenzij het weer dit niet toelaat).  
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Gevonden voorwerpen 
Het is soms niet te bevatten hoeveel kledingstukken en andere eigendommen achterblijven, zonder 
dat de eigenaar er om komt. De gevonden voorwerpen verzamelen wij onder de kapstok voor het 
personeelstoilet. Dus mocht er iets missen, dan kunt u daar kijken of het gevonden is. Rond de 
vakantie ruimen wij op en gaan de niet-geclaimde items naar een goed doel. 
 
Verjaardagen 
Uiteraard vieren we de verjaardag uitgebreid met de kinderen in de klas. Dit doen wij zonder traktatie 
voor leerlingen en leerkrachten. Het vieren van een verjaardag hangt ten slotte niet af van wel of niet 
trakteren. Ons doel is de jarige Job/Jet in het zonnetje te zetten (als hij/zij dit zelf ook wil), zodat hij/zij 
er een mooie herinnering aan overhoudt.  
 
Er zijn binnen de verschillende groepen/bouwen enkele onderlinge verschillen zijn, maar de 
verjaardagen worden als volgt gevierd: 
 

● Het kind is zichtbaar jarig 
● De leerling wordt toegezongen in de klas 
● Elke groep en dus ieder kind heeft een eigen verjaardagskaart gemaakt voor de 

verjaardagskalender 
● Op de achterkant van deze kaart schrijven alle kinderen hun naam en ook de leerkracht 

schrijft er een wens op. Bij de kleuters zetten alle kleuterjuffen hun naam op de kaart. De 
kaart gaat aan het eind van de dag mee naar huis.  

● Iedere groep heeft in zijn klas een Feestdoos. In deze doos zitten kaartjes met activiteiten 
waaruit de jarige een keuze mag maken. Dit kan bijv. zijn: een filmpje kiezen tijdens het eten 
en drinken, een spelletje doen met een klasgenootje, o.i.d.. Per bouw wordt gekeken naar 
activiteiten die bij de leeftijd passen. 
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Ouders in de school 
 
Wij prijzen ons gelukkig met een grote ouderbetrokkenheid op ’t Panorama. Wij verwachten deze 
betrokkenheid waar het gaat om het educatief partnerschap, waarin wij samen met ouders tot het 
beste voor het kind willen komen. 
Maar ouderbetrokkenheid en –participatie krijgt ook vorm in andere vormen. 
 
MR (medezeggenschapsraad) 
De MR is een belangrijk orgaan waarin ouders hun betrokkenheid kunnen laten blijken. Deze raad 
heeft medezeggenschap over het beleid van de school. Over zaken m.b.t. de schoolorganisatie, de 
schoolontwikkeling en het personeelsbeleid, heeft de MR adviesrecht, dan wel instemmingsrecht. 
In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De oudervertegenwoordiging kan van ouders 
afkomstige signalen die zich op beleidsniveau bevinden, inbrengen. De MR vergadert ongeveer zes 
keer per jaar en is (buiten persoonlijk contact) te bereikbaar via: mr.bspanorama@floresonderwijs.nl  
De samenstelling van de MR is te vinden op de website. 
 
Naast de MR is er op bestuursniveau ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
Hierin zijn ouders van alle scholen vallende onder de stichting Flores Onderwijs vertegenwoordigd.  
 
De Activiteitencommissie (AC) 
Deze groep enthousiaste ouders organiseert samen met de leerkrachten allerlei activiteiten voor de 
school, zoals het jaarlijkse beginfeest en de kerstviering. Vanzelfsprekend kan dit niet zonder de 
helpende hand van andere ouders. Door het jaar heen ontvangt u oproepen voor hulp via 
MijnSchoolinfo. 
 
Steunstichting ‘t Panorama 
Deze stichting is opgericht na de fusie in 1995. De school beschikte toen over een som geld die de 
Steunstichting nu beheert. Per jaar mag 10% van deze gelden aangevraagd worden voor projecten 
met een educatief doel. Dit geld wordt altijd ten gunste van de leerlingen ingezet. Aanvragen kunnen 
worden ingediend door iedereen die betrokken is bij ‘t Panorama. De aanvragen getoetst/beoordeeld 
door de leden van het bestuur van de Steunstichting.  
 
Hulp door ouders 
Hulpouders 
Regelmatig worden ouders gevraagd om mee te helpen bij bepaalde activiteiten. Te denken valt aan 
feesten, schoolreisjes, de mediabieb, de luizencontrole en de tuin. Om activiteiten op een leuke en 
verantwoorde wijze te kunnen organiseren, hebben we hulp van ouders ècht nodig! Als ouder kunt u 
zo de school op een andere manier leren kennen en genieten van de kinderen.  
 
Luizenouders 
Na elke schoolvakantie worden alle leerlingen standaard gecontroleerd op luizen. Dit  
wordt gedaan door een vaste groep ouders. Als er geconstateerd wordt dat een kind  
luizen heeft, worden de ouders hiervan direct op de hoogte gebracht, zodat zij de nodige  
maatregelen kunnen nemen. Het resultaat van het werk van deze vrijwilligers is een zo  
goed als luizenvrije school. 
 
Ouderbijdrage 
De activiteiten van de activiteitencommissie (AC) worden betaald uit de jaarlijkse vrijwillige 
ouderbijdrage van € 40,- per kind (2019-2020). Naast de ouderbijdrage wordt er in groep 8 een extra 
bedrag gevraagd voor het schoolkamp. Rond de herfstvakantie stuurt de penningmeester van de AC 
een brief naar alle ouders. De AC vindt het belangrijk dat de ouders weten waar de bijdrage aan wordt 

19 

mailto:mr@bspanorama.nl


uitgegeven. Ouders met kunnen altijd bij hen terecht met vragen, suggesties, ideeën of op-/ 
aanmerkingen over de activiteiten. Daarnaast is hulp bij activiteiten ook altijd welkom.  
 
Informatie en communicatie 
Veel van onze (digitale) communicatie verloopt via MijnSchoolinfo. Dit is een systeem om de 
communicatie tussen ouders en school zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo ontvangen alle 
ouders om de week op dinsdag de Ouder-info. Hierin staat belangrijke informatie voor ouders, maar 
ook van alles over wat er gebeurt en speelt op ‘t Panorama. 
Op mijnschoolinfo kunnen ouders ook de jaarkalender raadplegen met praktische informatie, vrije 
dagen, vakanties, activiteiten, e.d.. Vrije dagen en vakanties zijn ook altijd te vinden op de website 
(www.bspanorama.nl) 
Deze schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd en is ook altijd inzichtelijk via de website. 
 
Informatieavond 
Enkele weken na de start van het schooljaar geven de verschillende groepen, ieder op eigen wijze, 
algemene informatie over de gang van zaken die in het lopende schooljaar van belang zijn. Er is 
tevens de gelegenheid om methoden en materialen te bekijken. Daarnaast hebben de ouders de 
mogelijkheid om nader kennis te maken met de leerkrachten en informatie uit te wisselen over 
algemene zaken. 
 
Beginfeest 
Tenslotte is ons beginfeest het vermelden waard. Dit spectaculaire thema-feest wordt in de eerste 
weken van het schooljaar georganiseerd voor alle kinderen, ouders en teamleden. De kinderen 
kunnen dansen, spelen, geschminkt worden of een film kijken, terwijl de ouders onder het genot van 
een hapje en een drankje met elkaar kunnen bijpraten. 
 
 

 
Beginfeest 
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Het team van ‘t Panorama 
 
Het team bestaat dit schooljaar uit 19 leerkrachten. Daarnaast hebben we meerdere ondersteunende 
collega’s: een administratief medewerkster, een conciërge, een onderwijsassistent, een 
leerkrachtondersteuner en 2 remedial teachers. De school staat onder leiding van de directeur. 
 
De leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders. De intern begeleiders kunnen benaderd 
worden voor vragen over leren en gedrag. Tot slot is de directeur aanspreekpunt voor overige vragen 
betreffende de kinderen, leerkrachten, ouders of het schoolbeleid. 
 
Vervanging bij ziekte en afwezigheid 
Bij ziekte van een leerkracht wordt de aanvraag voor vervanging bij de vervangingspool. Deze bestaat 
uit zo’n 160 leerkrachten die op invalbasis willen werken. Als er toch geen vervanger beschikbaar is, 
proberen wij een oplossing te vinden door een ambulante collega of een 4e-jaars PABO-stagiaire in te 
zetten. 
In het geval dat dit ook geen oplossing biedt, verdelen wij de kinderen andere groepen. Pas in het 
uiterste geval bieden wij geen les. 
 
Stagiaires 
Stagiaires vanuit de lerarenopleiding (PABO) 
We willen stagiaires de mogelijkheid bieden het vak in de praktijk te leren. Wij hebben onze 
praktijkervaring ook zo opgedaan en wij kunnen nog steeds van nieuwe inzichten leren. De LIO 
(Leraar in opleiding) wordt begeleid door een ervaren collega. Ook als 4e-jaars studenten zelfstandig 
lessen voorbereiden en uitvoeren, blijft de vaste leerkracht eindverantwoordelijk. Om de aanstaande 
leerkrachten het vak echt te leren, geven de als 4e-jaars studenten drie dagen per week les met 
begeleiding op (steeds meer) afstand. 
 
Stagiaires klassenassistenten 
In alle kleuter- en onderbouwgroepen hebben wij stageplaatsen voor studenten van het MBO-SPW 
om het vak van klassenassistent of onderwijsassistent te leren Deze stagiaires zijn gedurende een 
half jaar, twee of drie dagen per week aanwezig. 
 
Stagiaires van overige instellingen  
Jaarlijks komen er van diverse andere opleidingen zoals de Academie voor Lichamelijk Opvoeding 
(ALO), HBO pedagogiek en de Universiteit studenten stage lopen op onze school. Hun inzet en 
dagen/uren variëren. 
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De kleine lettertjes 
 
Aansprakelijkheid 
De regels van het Burgerlijk Wetboek bepalen dat de school niet zonder meer aansprakelijk is voor 
wat de kinderen overkomt onder schooltijd. De ouders van kinderen tot 14 jaar zijn, ook als het 
voorval zich onder schooltijd voordoet, aansprakelijk. Bijvoorbeeld: brengt tijdens een ruzie op het 
schoolplein een kind een ander kind lichamelijk letsel toe, dan zijn de ouders van het kind dat zich 
misdroeg, in beginsel, aansprakelijk voor de toegebrachte schade, niet de school. 
Voor schade veroorzaakt door personeel, vrijwilligers of achterstallig onderhoud is de school 
aansprakelijk. Hiervoor hebben wij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  
 
Sinds enkele jaren is een convenant ondertekend tussen politie en de basisscholen van de 
gemeenten Arnhem, Renkum, Oosterbeek en Doorwerth over de veiligheid op scholen. In het 
veiligheidsplan wordt de veiligheid van het kind, maar ook die van de medewerkers tijdens hun 
beroepsuitoefening beter beschermd.  
 
Ongevallen 
De school heeft voor alle kinderen, personeel en ouders een ongevallenverzekering afgesloten voor 
de gevolgen van ongevallen tijdens schooluren en activiteiten in schoolverband. 
 
Inzittendenverzekering 
Het vervoer van kinderen in de auto is aan de volgende wettelijke regelgeving verbonden: 
 
Kinderen die kleiner dan 135 cm én lichter dan 37 kilo zijn, moeten gebruik maken van een geschikt 
kinderstoeltje. Alle anderen moeten de gordel dragen. Het aantal gordels achterin is bepalend voor 
het aantal kinderen dat achterin vervoerd mag worden. Het is ook achterin verplicht om de gordels om 
te doen. 
Ook bij groepsvervoer moeten de beschikbare gordels gebruikt worden voor kinderen die kleiner zijn 
dan 135 cm. Het vervoer van personen in de laadruimte van een auto en in een aanhanger is niet 
toegestaan.  
 
Klachtenprocedure 
Hoewel wij ons uiterste best doen om het onderwijs en de organisatie daaromheen zo goed mogelijk 
te verzorgen, kunnen wij fouten maken. Aangezien wij in een zo open mogelijke sfeer willen werken, 
verwachten wij dat ouders zich bij klachten in eerste instantie tot de leerkrachten richten. Indien hier 
geen bevredigend resultaat uit voortvloeit, kunnen ouders zich richten tot de directeur.  
 
Vertrouwenspersonen 
Op school hebben wij twee interne vertrouwenspersonen: Daphne van Zwam en Ineke Menger. 
Indien u een vraag of klacht heeft en het is onduidelijk bij wie u terecht kunt, zullen zij u hierbij helpen 
en verwijzen naar de juiste persoon. 
 
Stichting Flores Onderwijs heeft een bovenschoolse klachtenregeling. Er zijn twee 
vertrouwenspersonen aangesteld die als intermediair tussen de inbrenger van de klacht en de 
klachtencommissie fungeert. Deze vertrouwenspersonen zullen u verder op weg helpen om uw klacht 
op de juiste wijze te laten behandelen. De namen van de vertrouwenspersonen vindt u in de 
adressenlijst achter in deze schoolgids. Onder deze klachtenregeling valt ook de problematiek van 
seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten.  
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Zorgplicht 
Met de invoering van passend onderwijs heeft iedere school zorgplicht. Dat betekent dat als ouders 
hun zoon of dochter schriftelijk aanmelden, de school ervoor verantwoordelijk is om de leerling een 
passende onderwijsplek te bieden. In de praktijk geeft de school van aanmelding uitvoering aan de 
zorgplicht. 
 
Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. Zij geven hierbij aan of zij verwachten 
dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school is vervolgens verplicht om te onderzoeken 
welke ondersteuning de leerling nodig heeft en om te bepalen of de school deze ondersteuning kan 
bieden. Als de school de benodigde ondersteuning niet zelf kan bieden, is zij verplicht om in overleg 
met ouders te zoeken naar een passende plek op een andere school.  
 
Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. 
Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Als er na 10 weken nog geen besluit is 
genomen over de toelating van een kind, dan heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de 
school van aanmelding. De inschrijving is geldig tot het besluit over toelating is genomen. 
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Het team: de gezichten van ‘t Panorama 
 

Directeur 

 
Mathijs van Londen 

  
   
  

 Kleuterbouw (groep 1/2) 

        
 Ina Landstra 

  
 Jacqueline van der Molen Annette de Ruig 

      

  

    Willy de Vries - de Jong  Melanie Hofman   
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Onderbouw (groep 3/4) 

    
    

     
Daphne van Zwam Martina Molendijk Marion van Schooten 

  

    

 Tanja van der Ark    
  

Middenbouw (groep 5/6) 

   
Marjolein Bos Angie Ye Linda Vaerewijck 

   
Eveline Worm Tanja van der Ark 

 
Sanneke Blikkendaal 

25 



   
 

Bovenbouw (groep 7/8) 

  

 

Stephanie Cornielje 
  

Ilse Cornielje  

  

 

Maron Niessink Vincent Verhoeven  
  

Interne begeleiding 

  
Annette de Ruig 

( IB'er  kleuter- en onderbouw ) 
Ineke Menger 

( IB'er midden- en bovenbouw ) 
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Onderwijs ondersteunend personeel 

    
 

Philip van de Broek 
(conciërge) 

  Inge Veldhuis   
(administratie) 

Ariana Hoeben 
(vakleerkracht gym) 

 
 

   

    
 

Nikkie Zweers 
(vakleerkracht gym) 

 

  Marianne Rozema 
(leerkrachtondersteuner) 

Minke Bexkens 
Onderwijsassistent/eventplanner 
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Onze stichting: Flores Onderwijs 
 
Over Flores 
 
‘t Panorama is onderdeel van Flores Onderwijs. 
 
Binnen Arnhem heeft Flores een missie ontwikkeld voor het onderwijs aan de kinderen uit de 
gemeentes Arnhem en Renkum. Wij gaan voor het beste onderwijs voor ieder kind in Arnhem en 
Renkum, zoveel mogelijk in de wijk waar het kind woont. Iedere school heeft een eigen visie hoe zij 
dit vormgeven in hun wijk.  
 
Op 40 locaties doen 34 scholen, 34 directeuren, 800 leerkrachten, 2 bestuurders, 1 Shared Service 
Center met 29 medewerkers samen het beste voor ieder kind. Voor alle 9.246 kinderen in het primair 
onderwijs, openbaar, bijzonder en interconfessioneel, in alle wijken. Ons motto voor de komende 
jaren is: Samen voor ieder kind. 
 
Zoals u wellicht weet heeft elke school een bestuur. Het bestuur benoemt bijvoorbeeld leraren en 
verdeelt het geld van de rijksoverheid over de scholen die onder dat bestuur vallen. 
Alle scholen en het bestuur worden door de Inspectie van het Onderwijs gecontroleerd op de kwaliteit 
van het onderwijs en de kwaliteit van besturen. 
 
De Colleges van Bestuur zijn eindverantwoordelijk en worden ondersteund door een Shared Service 
Center dat werkt op de terreinen: bestuurszaken, HRM, onderwijskwaliteit, financiën, huisvesting, 
facilitair beheer en inkoop. Het Shared Service Center bestaat uit stafmedewerkers van Flores. 
 
Het directe aanspreekpunt voor u als ouder is de directeur van de school en de leerkracht van de 
groep waarin uw kind zit. 
 
Door te kiezen voor een school die hoort bij Flores heeft u gekozen voor kwalitatief goed onderwijs. 
Zowel in pedagogisch als in didactisch opzicht. De besturen stimuleren en ondersteunen de scholen 
om ervoor te zorgen dat zij opbrengstgericht werken op alle vak- en vormingsgebieden. Goed 
onderwijs leidt er toe dat kinderen over kennis en vaardigheden beschikken, sociaal competent zijn, 
plezier in leren hebben en in staat zijn om actief burgerschap in woord en daad vorm te geven. 
 
Onze scholen staan open voor ieder kind. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en er 
is ruimte voor een eigen identiteit. Dat geldt voor onze kinderen, hun ouders/verzorgers en voor onze 
medewerkers. Onze scholen en het onderwijs dat zij bieden, verschillen van elkaar. Dat vinden wij 
belangrijk, omdat onze scholen zich aansluiten bij dat wat de omgeving van hen vraagt. Samen 
zorgen zij voor meer diversiteit aan onderwijs in de wijk. Ons onderwijs stimuleert burgerschap en 
zelfredzaamheid, eigenaarschap, samenwerken, ICT-vaardigheden en leren van en met elkaar om zo 
kansengelijkheid voor ieder kind te realiseren en hen voorbereiden op de toekomst.  
 
Meer informatie is te vinden op www.floresonderwijs.nl. 
College van Bestuur en Raad van toezicht zijn bereikbaar via info@floresonderwijs.nl. 
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Belangrijke namen, adressen en telefoonnummers 
 
 
Basisschool ’t Panorama 
Mesdaglaan 70 
6813 GS Arnhem 
Tel: 026-4432926 
info.bspanorama@floresonderwijs.nl  
www.bspanorama.nl 
 

 

 
 
 
Stichting Flores Onderwijs 
Beverweerdlaan 3 
6825 AE Arnhem 
026-7600900 
info@floresonderwijs.nl  
www.floresonderwijs.nl  
 

 

 
 
Vertrouwenspersonen Flores Onderwijs 
Klaartje Thierry 
E-mail: klaartje@werkinvertrouwen.nl 
 
Aad Schoenmakers 
E-mail: pa.schoenmakers@emergenz.nl 
 
Coördinatoren sociale veiligheid en interne vertrouwenspersonen (binnen de school) 

- Ineke Menger (ineke.menger@floresonderwijs.nl) 
- Daphne van Zwam (daphne.vanzwam@floresonderwijs.nl) 

 
Inspectie Basisonderwijs 
E-mail: info@owins.nl 
Website: www.onderwijsinspectie.nl 
Tel.nr.: 0800-8051 
 
Vertrouwensinspecteur 
Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u 
contact opnemen met meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111. 
 
Regionaal bureau leerlingzaken 
Eusebiusbuitensingel 53 
Postbus 5283 
6802 EG Arnhem 
026-3774963 
 
Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) 
Ruitenberglaan 4 
6826 CC Arnhem 
026-3775464 
natuurcentrum@arnhem.nl 
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Jeugdarts 
Gezondheidsinformatiecentrum 
Postbus 5364 
6802 EJ Arnhem 
088-3556000 (8.00-12.30 uur) 
 
VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden) 
Tel.nr: 0800-8446000 
 
Jeugdgezondheidszorg en logopedie 
Postbus 5364 
6802 EJ Arnhem 
088-3556000 
GGD@vggm.nl 
 
Partou 
Partou BSO Mesdaglaan  
Mesdaglaan 70 
06-15952143 
mesdaglaan@partou.nl 
 
Klantenservice: 088-2357500 
www.partou.nl 
 
Tussenschoolse opvang de Broodtrommel 
E-mail: tsodebroodtrommel@gmail.com 
 
 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 
Postbus 85191 
3508 AD  Utrecht 
030-2809590 
info@onderwijsgeschillen.nl 
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