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Hoe wij denken en geloven:
De Bron is een christelijke school. 
Kinderen leren vanuit de relatie met 
God om te gaan met elkaar, het 
milieu en de natuur. De kinderen 
leren welke ‘spelregels’ in het 
leven belangrijk zijn. Ze doen mee 
met activiteiten die passen bij het 
christelijke leven. De kinderen 
leren over andere culturen en 
godsdiensten. Iedereen mag er zijn 
op de Bron! We gaan met respect om 
met mensen die er anders uitzien of 
anders denken of geloven.

Hoe wij opvoeden:
Op de Bron vinden we het belangrijk 
dat kinderen zich veilig voelen. 
We helpen het kind daarom een 
positief beeld over zichzelf te krijgen 
en daarbij ook zijn grenzen aan te 
geven. Ieder kind heeft zijn eigen 
talenten. We helpen kinderen deze 
te ontdekken en ontwikkelen. Daarbij 
leren wij hen verantwoordelijkheid 
te nemen en zelfstandig te denken 
en te handelen. De kinderen 
werken veel samen. We vinden het 
belangrijk dat dit prettig verloopt. We 
maken daarom afspraken over het 
samenwerken en hebben hier veel 
gesprekken over met de kinderen.

Hoe wij lesgeven:
Op de Bron kijken we wat een 
kind wel kan en we zorgen dat de 
lessen hierbij passen. Bij rekenen, 
taal en lezen werken we met drie 
instructiegroepen. De leerlijnen zijn 
hierbij leidend. We leren de kinderen 
ook hóe ze moeten leren. We laten 
de kinderen veel samenwerken. We 
hebben regelmatig gesprekken met 
ouder en kind; we vragen hen om 
mee te denken over wat we op school 
doen. Soms vragen we hulp van 
buitenaf. In de eerste plaats vinden 
we het belangrijk dat kinderen lekker 
in hun vel zitten. We zoeken daarom 
ook naar lessen die passen bij het 
karakter en de talenten van het kind.

Hoe wij werken:
Op de Bron mag je fouten maken! 
We zijn met elkaar aan het leren.
We praten veel over hoe we werken. 
Daarbij vertellen we elkaar wat er 
goed gaat en ook wat er beter kan. 
We proberen dit zoveel mogelijk op 
dezelfde manier te doen vanuit het 
idee: Ik ben oké en jij bent oké! We 
brengen geregeld bezoekjes bij elkaar 
in de klas om elkaar verder te helpen. 
Ook over de lessen overleggen we 
veel om zo het beste uit onze lessen 
te halen. We vinden het belangrijk dat 
de kinderen veel samenwerken en 
doen dit zelf ook graag.

Hoe we samenleven:
Op de Bron leren de kinderen dat 
er ook andere mensen zijn waar 
ze rekening mee moeten houden. 
We leren de kinderen dat de wereld 
een mooie plek is en dat er tegelijk 
ook dingen mis gaan. We laten de 
kinderen daarover nadenken. Over 
hoe zij iets voor een ander kunnen 
betekenen en hoe zij ook om hulp 
kunnen vragen als het even niet zo 
goed gaat. We leren de kinderen dat 
ze open mogen zijn, want dat zijn 
wij zelf ook. We leren ze ook met 
mildheid naar zichzelf en de ander te 
kijken. Op die manier lukt het samen 
te blijven optrekken.

Dit is onze school
De Bron staat voor: opbrengstbewust, uitdagend, zelfstandig, verantwoordelijk, samen
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Groepsindeling
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 1/2a Juf Jolande Juf Jolande Juf Jolande Juf Ingrid Juf Ingrid

Groep 1/2b Juf Henrike Juf Henrike Juf Jolanda Juf Jolanda Juf Jolanda

Groep 3 Juf Thilde Juf Thilde Juf Thilde Juf Thilde Juf Thilde

Groep 4 Juf Aletta Juf Aletta Juf Aletta Juf Aletta Juf Aletta

Groep 5 Juf Carin
Juf Carin/

Juf Annegreet
Juf Carin Juf Carin Juf Annegreet

Groep 6 Juf Evelien Juf Evelien Juf Evelien/Juf Helene Juf Helene Juf Helene

Groep 7 Juf Sanne Juf Sanne Juf Babette Juf Babette Juf Babette

Groep 8 Juf Geelke
Juf Henriëtte/

Juf Geelke
Juf Henriëtte/
Juf Annegreet

Juf Henriëtte Juf Henriëtte

Klas 5/6 Juf Ingrid

Klusklas Juf Ingrid

Gym Goed Bezig Goed Bezig Goed Bezig Goed Bezig Goed Bezig

OA
Juf Janiek/ 

Juf Anneloes
Juf Janiek/ 

Juf Anneloes
Juf Janiek

Juf Janiek/ 
Juf Anneloes

Juf Janiek

IB’er

Schoolcoördinator Juf Nynke Juf Nynke

Directeur Rob de Ruiter Rob de Ruiter Rob de Ruiter Rob de Ruiter

Administratie Dorien Dorien

Conciërge Meester Gerrit Meester Gerrit

Contactgegevens 
Henrike Damen: henrikedamen@stichtingcambium.nl 
Jolanda Topfer: jolandatopfer@stichtingcambium.nl 
Ingrid Hop: ingridhop@stichtingcambium.nl 
Thilde van der Wal: thildevanderwal@stichtingcambium.nl 
Aletta Kruizenga: alettakruizenga@stichtingcambium.nl 
Helene Hoekert: helenehoekert@stichtingcambium.nl
Carin Homan: carinhoman@stichtingcambium.nl
Sanne Westrik: sannewestrik@stichtingcambium.nl 
Babette Oosterloo: babetteoosterloo@stichtingcambium.nl 
Henriëtte Binnekamp: henriettebinnekamp@stichtincambium.nl 
Nynke van der Eijk: nynkevandereijk@stichtingcambium.nl 
Evelien van Dijk: evelienvandijk@stichtingcambium.nl  
Janiek Vonder: janiekvonder@stichtingcambium.nl
Anneloes van der Meer:  anneloesvandermeer@stichtingcambium.nl 
Dorien van Werven: dorienvanwerven@stichtingcambium.nl
Gerrit van Putten: gerritvanputten@stichtingcambium.nl
Rob de Ruiter: robderuiter@stichtingcambium.nl
Annegreet Schreuder:  annegreetschreuder@stichtingcambium.nl
Jacqueline Bos:  jacquelinebos@stichtingcambium.nl
Jolande van Olst:  jolandevanolst@stichtingcambium.nl
Geelke van der Worp: geelkevandeworp@stichtingcambium.nl
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Schooltijden 
Op De Bron werken wij volgens een continurooster. De 
schooltijden voor groep 1 t/m 8 zijn daardoor gelijk. Tussen de 
middag blijven alle kinderen tussen de middag over op school. 
 
De schooltijden zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
08.30- 14.30 uur en op woensdag: 08.30- 12.30 uur. 
 
Het eten is een deel van de schooldag geworden (op advies van 
de inspectie wordt het eten niet als schooltijd gerekend). De 
kinderen eten in de klas onder leiding van de leerkracht. 
 
De leerkrachten kunnen inspelen op de individuele behoeften 
van het kind. De kinderen voelen zich veilig en begrepen in 
hun vertrouwde omgeving. Dat geeft meer rust. Alle kinderen 
nemen zelf een lunchpakketje en drinken mee van thuis. Aan 
het begin van de maaltijd en aan het eind wordt er gebeden en 
gedankt.

De leerlingen lunchen van 11.40-11.55 in de klas bij de 
leerkracht. Aansluitend vindt de grote pauze plaats onder 
toezicht van TSO ouders. 
 
De deuren gaan ’s ochtends open om 8.20, de kinderen kunnen 
dan rustig naar binnen lopen. Om 8.30 begint de les, dan moet 
iedereen binnen zijn. Als u uw kind naar school brengt en u wilt 
iets overleggen met de leerkracht dan kan dat natuurlijk even. 
 
We willen graag dat de kinderen niet eerder dan 8.15 uur op 
school zijn.

Financiën / Kosten 
Voor het overblijven tussen de middag zullen er geen verplichte 
kosten meer in rekening gebracht worden. Wel vragen wij van 
alle ouders een vrijwillige bijdrage van € 25,- per gezin per 
schooljaar. Om alles (vooral ook tijdens het buiten spelen) in 
goede banen te kunnen leiden zullen we de hulp van een aantal 
ouders/verzorgers moeten inhuren. Hiervoor is de vrijwillige 
bijdrage bedoeld. 
 
Ouderbijdrage / andere kosten 
Er zijn op school allerlei onkosten die niet vergoed worden 
door het rijk of de gemeente, bijvoorbeeld de viering van het 
Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, een ijstraktatie tussendoor, 
de slotdag e.d. Deze activiteiten vindt het team echter wel 
belangrijk voor de kinderen. Vandaar, dat de school van de 
ouders een bijdrage van €24,00 per kind vraagt. Deze bijdrage 
is vrijwillig. Gespreide betaling is altijd mogelijk. Daarnaast 
wordt voor de schoolreisjes jaarlijks een bijdrage gevraagd van 
ongeveer €25,00. De kosten voor groep 8 zijn €75,- Dit zijn 
kosten voor het schoolkamp. Voor het innen van deze bijdragen 
wordt gebruik gemaakt van automatische incasso of factuur 
 
In overleg met de school is een regeling te treffen over 
bepaalde bijdragen. 
 
Het bankrekeningnummer van de school is:  
NL10 RABO 0311968074 (Rabo-bank)

Wij gaan naar school 
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Vakanties en 
vrije dagen Vakanties 

Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober
Lang weekend 18 november t/m 21 november
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart
Paasweekend 7 april t/m 10 april
Meivakantie 24 april t/m 5 mei
Hemelvaart 18,19 mei
Pinksterweekend 28,29 mei
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus

Studiedagen (kinderen vrij): 
Donderdag 6 oktober
Maandag 13 februari
Dinsdag 30 mei

Extra vrije dagen (kinderen vrij):
Maandag 24 oktober
Vrijdag 23 december  kinderen om 12 uur vrij
Vrijdag 24 februari
Vrijdag 26 mei  kinderen om 12 uur vrij

Ziekte 
Bij ziekte van uw kind stellen we het erg op prijs, als u dit vóór schooltijd aan de 
leerkrachten meedeelt. Een bezoek aan de dokter, tandarts e.d. bij voorkeur niet onder 
schooltijd

Verlof  
Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond van gewichtige omstandigheden, zoals 
verhuizing, huwelijk of overlijden van familieleden. Hier zijn duidelijke, wettelijke regels 
voor waar we ons op school aan moeten houden. Verlof voor een weekendje uit of
een midweek mag niet worden toegestaan. Bij het MT kunt u ook terecht voor verdere 
informatie en formulieren voor verlofaanvragen krijgen, het formulier is tevens te vinden 
op de website van de school.
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We streven ernaar dat, kinderen na acht jaar basisonderwijs op 
“De Bron”, het volgende bereikt hebben:

•  Ze moeten zich op hun niveau, zowel mondeling 
als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen en 
om kunnen gaan met hoeveelheden en getallen.

•  Op een creatieve manier zich kunnen uitdrukken 
en op een eigen manier om kunnen gaan met 
creatieve uitingen van anderen.

•  Ze inzicht hebben in hun eigen talenten en op een 
goede wijze contact kunnen leggen met anderen.

•  Om kunnen gaan met eigen emoties en die van 
anderen.

•  Wij gaan ervan uit dat kinderen die dit beheersen 
zich staande kunnen houden in een voortdurend 
veranderende maatschappij.

Schooldoelen
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Binnen de school zijn de vijf Kanjerregels leidend  
voor de omgang met elkaar:

We vertrouwen elkaar. 

We helpen elkaar. 

We werken samen.

We hebben plezier. 

We doen mee.

Kanjertraining

1

2

3

4

5

Wij zijn een kanjerschool 
De sociaal emotionele ontwikkeling van een kind is heel belangrijk voor ons. Binnen De Bron hebben wij 
gekozen voor de aanpak van de Kanjertraining. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling 
vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van 
sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, 
rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en 
duurzaamheid. 
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Kijk-, praat- en luisteravond 
U krijgt vanaf groep 1 vier keer per schooljaar een 
uitnodiging om op school te komen praten over de 
vorderingen van uw zoon/dochter. Het zijn de bekende 
tien minutengesprekken, die voor veel ouders voldoende 
zijn, maar voor sommige ouders aanleiding zal geven 
op een ander moment wat langer en indringender 
over het werk van uw kind/onze leerling te praten. 
De 10 minutengesprekken in september, november 
en februari hebben een verplichtend karakter. De 10 
minutengesprekken in september zijn bedoeld om u als 
ouder/verzorger aan het woord te laten. In dit gesprek kunt 
u aan de leerkracht alles over uw kind vertellen wat voor u 
van belang is. De andere 10 minuten gesprekken zijn vooral 
bedoeld om te praten over de vorderingen van het kind. Dit 
gesprek is voor alle groepen. De kinderen vanaf groep 5 zijn 
van harte welkom om mee te komen bij deze gesprekken.

Informatieavond 
In september houden alle groepen een informatieavond 
voor de ouders. Het is voor alle ouders van belang dat deze 
avond wordt bezocht!!

Parro 
Wij gebruiken de Parro app om te communiceren met 
ouders. We vragen u deze app te instaleren op uw telefoon 
en hier regelmatig op te kijken. Daarnaast is het ook een 
manier om met de leerkracht in contact te komen.

Medezeggenschapsraad
Op onze school bestaat de MR uit 3 ouder- en 3 
personeelsleden. Alles wat met het schoolbeleid te maken 
heeft wordt in de MR besproken. Deze neemt hierover een 
standpunt in en zal advies of instemming geven. De MR- 
vergaderingen zijn openbaar en de agenda en notulen zijn 
opvraagbaar bij de secretaris van de MR.

GMR
Naast de MR is er ook een GMR (gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad). Het woord gemeenschappelijk 
geeft al aan dat er sprake is van samenwerking tussen alle 
betrokken scholen binnen de stichting. Het schoolbestuur 
en de GMR bespreken bepaalde onderwerpen die van 
gemeenschappelijk belang zijn met elkaar.

OWG
De leden van de ouderwerkgroep worden gekozen door en 
uit de ouders. De ouderwerkgroep wil het contact tussen 
school en ouders bevorderen. De Ouderwerkgroep houdt 
zich bezig met hulp tijdens allerlei activiteiten. Om de zes 
weken vergadert de ouderwerkgroep. Allerlei zaken, die van 
belang zijn voor kinderen, school en ouders worden dan 
besproken.

Samen met ouders  
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Om het aanbod voor iedere groep passend en doelgericht te laten verlopen stellen 
leerkrachten vier keer per jaar een groepsplan op. Hierin verwoorden zij de doelen 
waaraan gewerkt wordt in de groep en hoe alle leerlingen deze doelen kunnen gaan 
halen. De groepsplannen worden besproken en geëvalueerd met de intern begeleider 
en met collega leerkrachten in het deelteam. Zo werken we samen aan het ontwerpen 
en uitvoeren van kwalitatief goed onderwijs waarin alle leerlingen op hun eigen manier 
kunnen toewerken aan het behalen van de groepsdoelen. Wanneer de groepsdoelen voor 
een leerling niet haalbaar zijn, worden voor deze leerling eigen doelen opgesteld in een 
ontwikkelingsperspectief.

Op onze school maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van ParnasSys en 
KanVas. Ouders krijgen een persoonlijke inlogcode voor ParnasSys zodat ze direct, op het 
ouderportaal, de resultaten van hun kind kunnen bekijken. Meerdere keren per jaar worden 
de kinderen getoetst. Wij stellen onszelf dan een aantal vragen:
1.   Scoort uw kind op het getoetste onderdeel in de lijn met wat verwacht mag worden? 
2.  Hoe ontwikkelt uw kind zich door de gehele basisschool? 
3. Hoe scoort de klas in totaal? 
4.  Hoe presteert uw kind ten opzichte van alle andere kinderen in ons land? 
5.  Hoe presteert onze school ten opzichte van andere scholen in Nederland?
We hebben in de afgelopen jaren onze aandacht van de zorg verbreedt naar de zorg voor 
alle leerlingen. Dat betekent dat onderwijsaanbod afgestemd wordt op alle leerlingen, 
waarbij waar nodig groepsgewijs of individuele aanpassingen gedaan worden. Juist doordat 
het om alle leerlingen gaat, is het goed om te spreken van de begeleiding van ALLE 
leerlingen.

Individuele leerling zorg-begeleiding 
Voor sommige leerlingen wordt een apart handelingsplan opgesteld door de leerkracht. Dit 
plan is tijdelijk en wordt door de leerkracht met de ouders besproken, in de klas uitgevoerd 
en geëvalueerd. Wanneer duidelijk is dat een leerling een dusdanige achterstand heeft 
opgelopen op een bepaald gebied, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Een 
volledige beschrijving van het werken met plannen is te lezen in de schoolgids.

Zorg en begeleiding
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Bijzondere contact personen 

Interne vertrouwenspersoon
Iedere school heeft een contactpersoon, daar 
kunt u, of uw kind, terecht met vertrouwelijke 
zaken die te maken hebben met school, 
bijvoorbeeld (cyber)pesten, intimidatie, roddels, 
discriminatie en agressie.
Bij ons op school is juf Thilde de 
vertrouwenspersoon. Zij heeft een brievenbus, 
waar kinderen een brief voor haar kunnen 
achterlaten en zij is via de mail beschikbaar: 
thildevanderwal@stichtingcambium.nl

Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon voor Stichting 
Cambium is de heer Herman Riphagen, adviseur 
IJsselgroep. Hij is via onderstaande gegevens te 
bereiken.
IJsselgroep
Postbus 10257, 7301 GG Apeldoorn
Tel. 088 0931 888

 

Landelijke Klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie voor het 
Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet 
Onderwijs, Beroepsonderwijs en 
Volwasseneducatie, onderdeel van het GCBO. 
www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl 
Postbus 82324
2508 EH Den Haag Tel. 070-3861697
Email: info@gcbo.nl
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Algemene contactgegevens
Adres CBS de Bron:    
Cotoneasterstraat 19 
8091 TT Wezep
038-3763039
debron@stichtingcambium.nl
www.bronwezep.nl

Managementteam (MT)
Directeur: Rob de Ruiter 
robderuiter@stichtingcambium.nl

Schoolcoördinator: Nynke van der Eijk-Schrijver
nynkevandereijk@stichtingcambium.nl

Intern Begeleider: Jacqueline Bos
jacquelinebos@stichtingcambium.nl

Administratie
Dorien van Werven
dorienvanwerven@stichtingcambium.nl



Mei 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

18

Meivakantie 

1

Meivakantie 

2

Meivakantie 

3

Meivakantie 

4

Meivakantie 

5

Meivakantie

6

Meivakantie

7

19 8

Schoonmaakavond

9 10

 

11

 

12 13 14

20 15

 

16

 

17

Hemelvaart - 
Kinderen vrij 

18

Hemelvaart - 
Kinderen vrij

 19 20 21

21

Avondvierdaagse

22

Avondvierdaagse

23

Avondvierdaagse

24

Avondvierdaagse
 

25

Kinderen om 12u vrij
 

26 27 28

22

2e Pinksterdag

29

Studiedag - 
Kinderen vrij

30 31

notities

   

   

   

   

   

   

   

   



Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding
mevr. Henriëtte Binnekamp - voorzitter 
mevr. Carin Homan
mevr. Jolanda Töpfer

Oudergeleding         
mevr. Janine Wolff 
mevr. Riëtte van Essen
mevr. Rike Huijberts
mevr. Marion Weerd 

Ouderwerkgroep
Jacqueline van Nieuwstadt
Linda van den Berg
Gerlinde Koerhuis 
Monique ten Hove 
Paula van Ommen
Carmen Pol

Verkeersouder 
mevr. Marijke van Putten

Overige gegevens



Juni 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

22  1 2 3 4

23 5

Schoolreisje

6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22

Rapporten mee

23 24 25

26 26

Contactmiddag / 
avond facultatief

27 28

Kennismaken
nieuwe groep

29 30

notities

   

   

   

   

   

   

   

   



Partners
Stichting Kindcentrum Oldebroek 
Peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) 
Postbus 36, 8090 AA WEZEP
e  info@skgo.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Oldebroek 
Onder deze naam werken diverse organisaties met de scholen samen 
om alle vragen over opvoeden en opgroeien, gezondheid en ontwikkeling 
te beantwoorden.
De JGZ verpleegkundige, de jeugdarts en de schoolmaatschappelijk 
werker zijn ook een aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en 
pedagogische werkers in scholen en de voorschoolse voorzieningen. 
Ook is er een aantal keer per jaar een inloopspreekuur op de Bron, om 
iemand te spreken van het CJG.
Contactgegevens:
Centrum Jeugd en Gezin in het Dorpshuis aan de
Marienrade 3, 8091 XS Wezep
t 038 - 7999008

Goed Bezig Oldebroek 
Vanuit Goed Bezig hebben wij een vakleerkracht op school.
Naast het verzorgen van de gymlessen en pauze-activiteiten zorgt Goed 
Bezig ook voor een buitenschools aanbod. 
www.goedbezigoldebroek.nl 
Boterakkers 19, 8091 ED Wezep
e  goedbezig@oldebroek.nl
t  038 - 375 86 58



Juli 2023
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

26 1 2

27 3

Musical groep 8

 4

Laatste schooldag 
groep 8

5 6

Laatste schooldag 
groep 8

 7

Zomervakantie

8

Zomervakantie

9

28

Zomervakantie

10

 Zomervakantie

11

Zomervakantie

12

Zomervakantie

13

Zomervakantie

 14

Zomervakantie

15

Zomervakantie

16

29

Zomervakantie

17

Zomervakantie

18

Zomervakantie

19

Zomervakantie

20

Zomervakantie

21

Zomervakantie

22

Zomervakantie

23

30

Zomervakantie

 
24

Zomervakantie

 25

Zomervakantie

26

 Zomervakantie

27

Zomervakantie

28

Zomervakantie

29

Zomervakantie

30

notities

   

   

   

   

   

   

   

   

* Start nieuwe schooljaar: 21 augustus



Christelijke basisschool de Bron 
Cotoneasterstraat 19 
8091 TT Wezep

t (038) 376 30 39
e debron@stichtingcambium.nl
www.bronwezep.nl

Stichting Cambium 
Onze school maakt deel uit van Stichting Cambium.  
Onder deze stichting vallen zeven scholen:
In Wezep: De Bron en De Rank 
In Hattem: De Van Heemstraschool en de Jan Jaspersschool
In Heerde: Het Talent en Wereldwijs
In Veessen: De IJsselvallei

Het centraal bureau van de stichting is gevestigd in ‘De Heerd’
Bezoekadres Stichting Cambium:
Rhijnsburglaan 7a, 8181 XW Heerde

Stichting Cambium:
Postbus 18, 8180 AA Heerde
t  06-38149265. 
e secretariaat@stichtingcambium.nl
www.stichtingcambium.nl

College van bestuur: 
Dhr. B. Roeten
e secretariaat@stichtingcambium.nl


