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 2022 - 2023Team

Martin Tempelman

Directeur: ma, di, woe, do, vrij

directie.spoorzoeker@ijsselrijk.nl

Jacqueline Arkema – Jansma

Intern begeleider: di, wo, do

ib.spoorzoeker@ijsselrijk.nl 

Renny de Groot - Scheltens

Groep 1: ma, di, wo

rennydegroot@ijsselrijk.nl 

Frida de Vries

Groep 1: woe, do, vrij

fridadevries@ijsselrijk.nl

Marjon van den Brink

Groep 2: ma, di, woe, do, vrij

marjonvandenbrink@ijsselrijk.nl

Anita Schut – Plender

Groep 3: woe, do, vrij

anitaschut@ijsselrijk.nl 

Annelies Hartog – van den Eykel 

Groep 4: do, vrij 

annelieshartog@ijsselrijk.nl

Gerrie Gijsbers - Logtmeijer 

Groep 5: ma, di, woe, do, vrij 

gerriegijsbers@ijsselrijk.nl

Sarah van der Welle – Sukaldi

Groep 6/7: ma, di, woe, do, vrij 

sarahvanderwelle@ijsselrijk.nl

Evalien Hospers – Kamp

Groep 7: do, vrij 

evalienhospers@ijsselrijk.nl

Barbara Douw

Groep 8: ma, di 

barbaradouw@ijsselrijk.nl

Henrike Mooibroek – van Pelt

Groep 3: ma, di 

henrikemooibroek@ijsselrijk.nl

Geesselien van der Horst – Bolks 

Groep 4: ma, di, woe 

geesselienvanderhorst@ijsselrijk.nl 

Bertram Steringa 

Groep 8: ma, di, woe, do, vrij 

bertramsteringa@ijsselrijk.nl

Hélène van Klaarbergen – Vels

Groep 6: ma, di, woe 

helenevanklaarbergen@ijsselrijk.nl

Stephanie van Dijk – van Boven 

Groep 6: woe, do, vrij 

stephanievandijk@ijsselrijk.nl

Corien de Bruijne

Groep 7: ma, di, woe, do plusklas 

coriendebruijne@ijsselrijk.nl

Annemarie Dekker – Maurer

LO: ma, di, woe, do, vrij

annemariedekker@ijsselrijk.nl

Roy Veldkamp

OA: di, woe, vrij

royveldkamp@ijsselrijk.nl

Henrianne Vaandering – Timmerman

OA: ma, di, woe, do, vrij

henriannevaandering@ijsselrijk.nl 

Marjan Larooij – Dijk

LO: woe, do, vrij

marjanlarooij@ijsselrijk.nl

Wietske Olijve

OA: ma, di, woe, do, vrij

wietskeolijve@ijsselrijk.nl

Hendrikje Houtman – Mussche

LO/Administratie: di, do 

info.spoorzoeker@ijsselrijk.nl

hendrikjehoutman@ijsselrijk.nl

Gerrit van Putten

Conciërge: ma, di, do, vrij

gerritvanputten@stichtingcambium.nl



Maandag 1
Dinsdag 2

Woensdag 3
Donderdag 4

Vrijdag 5
Zaterdag 6

Zondag 7
Maandag 8
Dinsdag 9

Woensdag 10
Donderdag 11

Vrijdag 12
Zaterdag 13

Zondag 14
Maandag 15
Dinsdag 16

Woensdag 17
Donderdag 18

Vrijdag 19
Zaterdag 20

Zondag 21
Maandag 22 Eerste schooldag | Nieuwjaarsreceptie 16:00 – 17:30

Dinsdag 23
Woensdag 24

Donderdag 25
Vrijdag 26 Hoofdluiscontrole | Gebedsgroep 8:30

Zaterdag 27
Zondag 28

Maandag 29
Dinsdag 30 Startgesprekken

Woensdag 31

Augustus 2022

Juf Marjan jarig



Donderdag 1 Startgesprekken

Vrijdag 2
Zaterdag 3

Zondag 4
Maandag 5
Dinsdag 6

Woensdag 7
Donderdag 8

Vrijdag 9
Zaterdag 10

Zondag 11
Maandag 12
Dinsdag 13 Juf Renny jarig

Woensdag 14
Donderdag 15

Vrijdag 16
Zaterdag 17

Zondag 18
Maandag 19
Dinsdag 20

Woensdag 21 Meester Bertram jarig

Donderdag 22
Vrijdag 23

Zaterdag 24
Zondag 25

Maandag 26 MR

Dinsdag 27 Studiemiddag alle leerlingen ’s middags vrij

Woensdag 28
Donderdag 29

Vrijdag 30

September 2022



Zaterdag 1
Zondag 2

Maandag 3 Gebedsgroep 8:30

Dinsdag 4
Woensdag 5

Donderdag 6
Vrijdag 7

Zaterdag 8
Zondag 9

Maandag 10
Dinsdag 11

Woensdag 12
Donderdag 13

Vrijdag 14 LOEP 1
Zaterdag 15

Zondag 16
Maandag 17 Herfstvakantie t/m vrijdag 21 oktober

Dinsdag 18
Woensdag 19

Donderdag 20
Vrijdag 21

Zaterdag 22
Zondag 23

Maandag 24
Dinsdag 25

Woensdag 26
Donderdag 27

Vrijdag 28
Zaterdag 29

Zondag 30
Maandag 31

Oktober 2022

 
5 t/m 16 oktober 

2022 
Kinderboekenweek

Juf Henrianne jarig

Conciërge Gerrit jarig



Dinsdag 1
Woensdag 2 Dankdag | Juf Sarah jarig

Donderdag 3
Vrijdag 4 Rapporten mee

Zaterdag 5
Zondag 6

Maandag 7
Dinsdag 8 Spreekavond

Woensdag 9 Meester Martin jarig

Donderdag 10 Spreekavond

Vrijdag 11
Zaterdag 12

Zondag 13
Maandag 14 Studiedag; alle leerlingen vrij

Dinsdag 15
Woensdag 16

Donderdag 17
Vrijdag 18 Juf Corien jarig

Zaterdag 19
Zondag 20

Maandag 21
Dinsdag 22

Woensdag 23
Donderdag 24

Vrijdag 25
Zaterdag 26

Zondag 27
Maandag 28
Dinsdag 29

Woensdag 30

November 2022

Juf Annelies jarig

Juf Annemarie jarig

Ouderbijdrage 
wordt deze maand 

geïnd.



Donderdag 1
Vrijdag 2 Gebedsgroep 8:30

Zaterdag 3
Zondag 4

Maandag 5 Viering sinterklaas | juf Geesselien jarig

Dinsdag 6
Woensdag 7

Donderdag 8
Vrijdag 9

Zaterdag 10
Zondag 11

Maandag 12
Dinsdag 13 MR | Schoonmaakavond ouders A t/m K

Woensdag 14
Donderdag 15

Vrijdag 16
Zaterdag 17

Zondag 18
Maandag 19
Dinsdag 20

Woensdag 21
Donderdag 22 Kerstviering

Vrijdag 23 LOEP 2

Zaterdag 24
Zondag 25 1e Kerstdag

Maandag 26 2e Kerstdag | Kerstvakantie t/m vrijdag 6 januari

Dinsdag 27
Woensdag 28

Donderdag 29
Vrijdag 30

Zaterdag 31

December 2022

Juf Gerrie jarig

Oudejaarsdag



Zondag 1
Maandag 2
Dinsdag 3

Woensdag 4
Donderdag 5

Vrijdag 6
Zaterdag 7

Zondag 8
Maandag 9
Dinsdag 10

Woensdag 11
Donderdag 12

Vrijdag 13 Luizencontrole

Zaterdag 14
Zondag 15

Maandag 16 Gebedsgroep 8:30

Dinsdag 17
Woensdag 18

Donderdag 19
Vrijdag 20

Zaterdag 21
Zondag 22

Maandag 23
Dinsdag 24

Woensdag 25
Donderdag 26 Studiedag: Alle leerlingen vrij

Vrijdag 27
Zaterdag 28

Zondag 29 Afsluitingsdienst Kind-School-Kerk

Maandag 30
Dinsdag 31

Januari 2023

Ma 23-01 - zo 29-01 Themaweek Kind-School-Kerk

Nieuwjaarsdag



Woensdag 1
Donderdag 2 MR

Vrijdag 3
Zaterdag 4

Zondag 5
Maandag 6
Dinsdag 7

Woensdag 8
Donderdag 9

Vrijdag 10 Rapport mee

Zaterdag 11
Zondag 12

Maandag 13
Dinsdag 14 Spreekavond

Woensdag 15
Donderdag 16 Spreekavond

Vrijdag 17 Meester Roy jarig

Zaterdag 18
Zondag 19

Maandag 20
Dinsdag 21

Woensdag 22
Donderdag 23

Vrijdag 24 LOEP 3 | Juf Hendrikje jarig

Zaterdag 25
Zondag 26

Maandag 27 Voorjaarsvakantie t/m vrijdag 3 maart

Dinsdag 28

Februari 2023

Juf Henrike jarig



Woensdag 1
Donderdag 2

Vrijdag 3
Zaterdag 4

Zondag 5
Maandag 6
Dinsdag 7

Woensdag 8 Biddag

Donderdag 9
Vrijdag 10

Zaterdag 11
Zondag 12

Maandag 13
Dinsdag 14

Woensdag 15
Donderdag 16

Vrijdag 17
Zaterdag 18

Zondag 19
Maandag 20
Dinsdag 21

Woensdag 22 Studiedag; Alle leerlingen vrij

Donderdag 23
Vrijdag 24

Zaterdag 25
Zondag 26

Maandag 27
Dinsdag 28

Woensdag 29
Donderdag 30

Vrijdag 31

Maart 2023

Gebedskring | Juf Anita jarig

Juf Frida jarig



Zaterdag 1
Zondag 2

Maandag 3 Gebedsgroep 8:30

Dinsdag 4
Woensdag 5

Donderdag 6 Paasviering

Vrijdag 7 Goede Vrijdag

Zaterdag 8
Zondag 9 1e Paasdag

Maandag 10 2e Paasdag

Dinsdag 11  Juf Hélène jarig

Woensdag 12 Schoolvoetbaltoernooi | Juf Barbara jarig

Donderdag 13
Vrijdag 14

Zaterdag 15
Zondag 16

Maandag 17 MR

Dinsdag 18 IEP toets groep 8

Woensdag 19 IEP toets groep 8

Donderdag 20
Vrijdag 21 Koningsspelen | LOEP 4

Zaterdag 22
Zondag 23

Maandag 24 Meivakantie t/m vrijdag 5 mei

Dinsdag 25
Woensdag 26

Donderdag 27
Vrijdag 28

Zaterdag 29
Zondag 30

April 2023



Maandag 1
Dinsdag 2

Woensdag 3
Donderdag 4

Vrijdag 5
Zaterdag 6

Zondag 7
Maandag 8
Dinsdag 9

Woensdag 10
Donderdag 11

Vrijdag 12 Hoofdluiscontrole

Zaterdag 13
Zondag 14 Moederdag

Maandag 15
Dinsdag 16

Woensdag 17
Donderdag 18 Hemelvaartsdag |  Juf Marjon jarig

Vrijdag 19 Vrije dag

Zaterdag 20
Zondag 21

Maandag 22
Dinsdag 23

Woensdag 24
Donderdag 25 Studiedag; alle leerlingen vrij

Vrijdag 26 Studiedag; alle leerlingen vrij

Zaterdag 27
Zondag 28 1e Pinksterdag

Maandag 29 2e Pinksterdag

Dinsdag 30
Woensdag 31

Mei 2023

Ma 22 – do 25 mei 
Avond4daagse 

Juf Jacqueline jarig

Dodenherdenking

Bevrijdingsdag



Donderdag 1
Vrijdag 2 Gebedsgroep 8:30

Zaterdag 3
Zondag 4

Maandag 5
Dinsdag 6

Woensdag 7
Donderdag 8

Vrijdag 9
Zaterdag 10

Zondag 11
Maandag 12
Dinsdag 13 Juf Wietske Jarig

Woensdag 14
Donderdag 15

Vrijdag 16
Zaterdag 17

Zondag 18 Vaderdag

Maandag 19 Juf Evalien jarig

Dinsdag 20
Woensdag 21

Donderdag 22
Vrijdag 23

Zaterdag 24
Zondag 25

Maandag 26
Dinsdag 27 MR

Woensdag 28
Donderdag 29 Schoonmaakavond ouders L t/m Z

Vrijdag 30 Rapport mee

Juni 2023

14 t/m 16 juni: 
Groep 8 Kamp

26 – 30 juni 

Evt. oudergesprek 

op verzoek



Zaterdag 1
Zondag 2

Maandag 3
Dinsdag 4

Woensdag 5 Afscheid groep 8 

Donderdag 6 Kennismaking nieuwe groep, 11.30-12.00 | Juf Stephanie

Vrijdag 7 LOEP 5

Zaterdag 8
Zondag 9

Maandag 10 Zomervakantie t/m vrijdag 18 augustus

Dinsdag 11
Woensdag 12

Donderdag 13
Vrijdag 14

Zaterdag 15
Zondag 16

Maandag 17
Dinsdag 18

Woensdag 19
Donderdag 20

Vrijdag 21
Zaterdag 22

Zondag 23
Maandag 24
Dinsdag 25

Woensdag 26
Donderdag 27

Vrijdag 28
Zaterdag 29

Zondag 30
Maandag 31

Juli 2023



 2022 - 2023Schoolgids



De school 

Het bevoegd gezag van de Spoorzoeker
De (voorloper van) de Spoorzoeker is opgericht door de Vereniging tot Stichting en 
Instandhouding van Scholen op Gereformeerde Grondslag in Wezep. Het bestuur van 
deze vereniging vormde tot 2019 het bevoegd gezag van de school.
De grondslag van de vereniging is de Bijbel. De Bijbel is voor ons het Woord van God. 
De Bijbel is leidend in het vormgeven van ons onderwijs. Ieder die de grondslag van de 
school onderschrijft, kan lid worden van de vereniging. Met het lidmaatschap heeft u 
ook direct invloed op het beleid dat de school voert. U kunt meedenken in tal van zaken 
en op ledenvergaderingen meebeslissen over zaken die het onderwijs op onze school 
raken.  De contributie van de schoolvereniging bedraagt €12,00. U kunt een formulier 
verkrijgen bij de administratie.

Jaarlijks wordt een ledenvergadering gehouden. Op deze avond wordt onder meer het 
jaarverslag gepresenteerd en staat er een bepaald onderwerp centraal dat relevant is 
voor de ouders en de school. Op deze avond zijn naast de leden van de schoolvereni-
ging ook de overige ouders welkom. 

Bestuursstichting Scholengroep IJsselrijk
Per 1 mei 2019 heeft het schoolbestuur haar bestuurlijke taken overgedragen aan de be-
stuursstichting Scholengroep IJsselrijk, waarmee er een professioneel bestuur is aange-
steld. Het schoolbestuur is overgegaan naar een Raad van Toezicht die conform de code 
goed bestuur toezicht houdt op de scholen. Dit toezichthoudende orgaan van de school 
bestaat uit leden van de schoolvereniging waardoor de lokale en christelijke identiteit 
van de school geborgd is. Ons motto is “Geloven in goed onderwijs”.  www.ijsselrijk.nl 
De voorzitter van het College van bestuur is is dhr. Jantienus IJmker (ad interim), 
bestuur@ijsselrijk.nl.

Samenstelling van de Raad van Toezicht
Jan Souman voorzitter, jansouman@ijsselrijk.nl 
Peter de Gooijer
Jannie Hoekstra
Rende Wolfsen

De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudervertegenwoordiging en een perso-
neelsvertegenwoordiging. Binnen deze raad worden belangrijke zaken die de school 
aangaan besproken. De medezeggenschapsraad adviseert het bestuur bij het nemen 
van beslissingen.  Voor sommige te nemen besluiten geldt dat de MR-instemming-
bevoegdheid heeft. In de schoolgids vindt u een nadere uitwerking van de taken en 
bevoegdheden van de MR.  

De MR-leden zijn: 
Mw. Geesselien van der Horst (personeelslid)
Mw. Corien de Bruijne (voorzitter, personeelslid) coriendebruijne@ijsselrijk.nl
Mw. Gerrie Gijsbers (personeelslid)
Mw. Barbara van Gelder, ouder
Mw. Ellis Pleijsier, ouder
Dhr. Niels Slot, ouder

Deze gids is een beknopte versie van de schoolgids. De complete schoolgids met alle 
informatie over de school kunt u vinden op onze website www.despoorzoekerwezep.nl 



Gymtijden
Groep 1a (vanaf jan.’23)  Woensdag 11:30-12:15 uur
Groep 1  Woensdag 9:30-10:15 uur
Groep 2  Woensdag 8:45-9:30 uur
Groep 3  Woensdag 10:15-11:30 uur
Groep 4  Dinsdag 8:45-10:15 uur
Groep 5  Donderdag 10:30-12:00 uur 
Groep 6  Dinsdag 10:15-11:45 uur
Groep 6/7  Donderdag 9:00-10:30 uur
Groep 7  Dinsdag 13:00-14:30 uur
Groep 8  Donderdag 13:00-14:30 uur

Schooltijden
Ma, di, en do  8:30 - 14:45 uur
Woe en vrij  8:30 - 12:30 uur

Vakantierooster
Herfstvakantie  17 t/m 21 oktober
Kerstvakantie  26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie  27 februari t/m 3 maart
Paasweekend  7 t/m 10 april
Meivakantie   24 april t/m 5 mei
Hemelvaart  18 en 19 mei
2e Pinksterdag  29 mei
Zomervakantie  10 juli t/m 18 augustus 

Zendingsgeld
Op school ondersteunen we een sponsorkind via Redt een kind. Hij heet Lawrence 
Balala (14 jaar) en woont in Kenia. Mag uw kind daarvoor zendingsgeld meenemen?



De school 

Visie op onze christelijke identiteit:
Op De Spoorzoeker helpen we kinderen om God te leren 
kennen en te leren leven zoals God dat van ons vraagt. Dat 
doen we door dagelijks bezig te zijn met de Bijbel, die Gods 
Woord is en de leidraad in ons leven. We helpen de kinde-
ren te ontdekken wat Gods plan is met hun leven. Daarom 
is ons motto: ‘Ontdek wat waardevol is’.

Uit de Bijbel mogen we God leren kennen als een liefde-
volle Vader, die Zijn Zoon voor ons gaf zodat wij een relatie 
met Hem mogen hebben. De Bijbel mogen we als een rode 
draad leren gebruiken in ons onderwijs, zodat we leren het 
spoor van Jezus’ voetstappen te volgen en Gods Woord 
naar buiten toe te laten zien.

Visie op onze Pedagogische identiteit:
Op onze school mogen de kinderen ontdekken wat waardevol is. We willen als school 
de kinderen helpen om op het goede spoor te gaan. Vanuit een open sfeer van ver-
trouwen gaan we respectvol met elkaar om en leren we respect te hebben voor onze 
omgeving. Dit betekent dat we elk kind zien en het waarderen zoals het is. We bieden 
een veilige omgeving waarin ieder kind aandacht krijgt en zich geborgen voelt. Een om-
geving waarop het kind ruimte krijgt om eigen keuzes te maken, want er is niet maar 
één spoor. Dit vinden wij een voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen 
ontwikkelen. We bereiken dit door rust en structuur te creëren en door het hanteren 
van duidelijke regels.



De school 

Visie op onze Onderwijskundige identiteit:
Op de Spoorzoeker bieden we passend onderwijs aan elk kind. We houden rekening 
met de verschillen tussen kinderen en stemmen ons handelen af op de verschillen in 
leertijd, leerstofaanbod en instructie. We vinden een hoge betrokkenheid en hoge ver-
wachtingen van de kinderen belangrijk en bieden daarom, binnen een vaste structuur, 
een gevarieerd lesaanbod. Daarnaast bieden we ze de ruimte om zelf de route te ont-
dekken. Om eigen keuzes te maken. Een eigen spoor uit te zetten. Aan het eind van de 
basisschool hebben de kinderen dan voldoende tips, tools en theorie geleerd over hoe 
je het beste een spoor kunt volgen. En dat mogen ze dan vervolgen op het voortgezet 
onderwijs. Door het geheel van maatregelen waarmee we op onze school werken, om 
kwaliteit te leveren en te verbeteren, hebben we de ontwikkeling van de kinderen goed 
in beeld. Dit betekent dat we elk kind zien en het waarderen zoals het is. Bij dit alles 
vinden we het proces net zo belangrijk als het product.  

Onze speerpunten
Vanuit onze identiteit staat we voor de volgende speerpunten: 

» Passend onderwijs voor elke leerling. Wie meer zorg nodig heeft krijgt 
ondersteuning, wie meer aan kan krijgt uitdaging. 

» Hoogbegaafdheid: We zijn een Kwadraatschool. Dat betekent dat onderwijs aan 
meer- en hoogbegaafden bij ons goed geregeld is. Er is een plusklas voor kinderen 
die een duidelijke voorsprong hebben. 

» ICT-vernieuwingen. We werken met nieuwe tablets en laptops ter ondersteuning 
van de methodes en verwerken rekenen digitaal in de groepen 3 t/m 8. 

» Cultuur: we bieden jaarlijks een boeiend en afwisselend cultuurprogramma aan 

» Goed onderwijs: Effectieve instructie, gedegen klassenmanagement en voldoende 
onderwijsleertijd zijn voor ons vanzelfsprekend.  

» We bieden structuur, rust en veiligheid. Dit doen we o.a. door de methode 
Kanjertraining waarbij de leerlingen leren om elkaar aan te spreken op concreet 
gewenst gedrag.



De organisatie van de school

Algemeen
De Spoorzoeker telde op 1 oktober 2021, 229 leerlingen, verdeeld over 10 jaargroepen. 
De groepen hebben allemaal één of twee eigen leerkrachten en die worden dagelijks 
ondersteund door onderwijsassistenten. 

Continurooster
We hanteren op onze school een continurooster op maandag, dinsdag en donderdag. 
Dan blijven alle leerlingen op school eten. Elke dag zijn er drie leerkrachten en drie tot 
vijf ouders aanwezig voor toezicht; per dag zijn dat elke week dezelfde ouders.
De kinderen eten bij hun eigen juf of meester in de klas. Omdat deze ouders een vrijwil-
ligersvergoeding ontvangen vragen we 1 à 2 keer per jaar een vrijwillige bijdrage van de 
ouders. De organisatie van de pleinwacht is in handen van Jolanda van Gelder, 
jolandabekenkamp@hotmail.com.

Buitenschoolse Opvang (BSO) 
De Spoorzoeker werkt samen met de BSO-voorziening van SKO. Daar kan voor en na 
schooltijd gebruik van gemaakt worden.

Aanmelden kan bij: Stichting Kindcentrum Oldebroek, Wolthuisweg 5 te Wezep.  

Tel: 038 3762344 www.skgo.nl 



Peuteropvang
De peuteropvang wordt verzorgd door 
Stichting Kindcentrum Oldebroek (SKO). 
Per groep kunnen er 16 peuters geplaatst 
worden onder begeleiding van 2 vaste 
beroepskrachten. De peuteropvang is 
VVE erkend. De peuteropvang is geopend 
tijdens schoolweken van 8.30 tot 12.00 
uur.   
   
De doelstelling van de peuteropvang is: 
ontmoeten, spelen en ontwikkeling.
De pedagogische medewerksters 
zorgen voor een veilige, uitdagende 
en stimulerende omgeving. Er wordt 
gewerkt met de peutermethode 
Peuterplein. Door de ruimte in te delen 
in hoeken en met de aangeboden 
materialen wordt ingespeeld op wat 
kinderen nodig hebben om zich 
voorspoedig te kunnen ontwikkelen. 
Uitgangspunt is, dat ieder kind uniek 
is en zich ontwikkelt in zijn/haar eigen 
tempo. De begeleiding richt zich op alle 
ontwikkelingsgebieden.

Kortom, de peuteropvang is een plek voor 
het kind om te spelen, te ontmoeten en 
te ontwikkelen. 

Veel kinderen die de peuteropvang 
bezoeken stromen door naar onze groep 
1. Daarbij vindt een ‘warme’ overdracht 
plaats tussen de leidster en de juf.
Informatie en aanmelden bij:

Stichting Kindcentrum Oldebroek, 
Wolthuisweg 5 te Wezep, tel. 038-
3762344.

Oudercommissie
Een goed georganiseerde en gedreven 
oudercommissie ondersteunt de school 

bij tal van activiteiten. Zij neemt de 
coördinatie en organisatie van allerlei 
werkzaamheden en activiteiten voor 
haar rekening. Wilt u meedraaien in de 
oudercommissie? Dan bent u van harte 
welkom. Neemt u daarvoor contact op 
met Margriet Vos. 
(via info.spoorzoeker@ijsselrijk.nl). 
 
De oudercommissie doet regelmatig 
een verzoek om hulp. Het beleid voor 
het doorgaan van activiteiten is het 
volgende: Er wordt tweemaal om hulp 
gevraagd. Wanneer er geen reactie komt 
of er wordt te weinig hulp aangeboden, 
dan gaat een activiteit niet door. Om 
u alvast een inkijkje te geven waar we 
dit jaar uw hulp voor nodig hebben, 
staan hieronder de activiteiten welke 
door de oudercommissie georganiseerd 
worden, deze worden ook op de kalender 
aangegeven.

Dankdagviering in de kerk
Damtoernooi
Sinterklaas 
Kerstviering
Afsluitingsdienst kind-school-kerk
Verkeersexamen theorie/praktijk 
Schoolvoetbaltoernooi 
Paasviering 
Koningsspelen 
Avond4daagse
Korfbaltoernooi 

Uiteraard wordt er t.z.t. gevraagd om hulp. 
Mocht u hierover vragen hebben, dan 
kunt u één van de OC-leden aanspreken. 
Margriet Vos - voorzitter
Esther van Diepen, Eveline Wolf, Miranda 
van Houwelingen, Arianne Souman, 
Rianne Boer, Jouke Westera en Anja 
Koster



Spreekavonden en rapporten 
Drie keer per jaar is er gelegenheid 
om met de leerkracht te spreken 
over de ontwikkeling van uw kind. 
Bij de startgesprekken in september, 
en in november en februari bij de 
spreekavonden. U wordt daarvoor 
uitgenodigd en kunt uzelf inplannen 
via de app Parro. Uiteraard kunnen 
gedurende het hele schooljaar initiatieven 
tot een gesprek genomen worden door 
ouders en leerkrachten. Na de rapportage 
van juni kunt u op eigen verzoek een 
gesprek plannen.
De rapporten worden in ParnasSys 
samengesteld uit de daar beschikbare 
gegevens. Het rapport komt twee keer 
per jaar uit. We kiezen daarvoor de 
momenten dat de Iep-toetsen verwerkt 
zijn. In februari en in juni.

Startgesprekken en ouderavond
Aan het begin van het nieuwe schooljaar 
houden we startgesprekken met 
de ouders. U geeft uzelf op via een 
uitnodiging in de app Parro. Doel van 
dit gesprek is om informatie over het 
kind uit te wisselen en af te spreken 
hoe de samenwerking voor het 
komende schooljaar er uit gaat zien. 
Verwachtingen van ouders, leerlingen 
en leerkracht worden in dit gesprek in 
kaart gebracht. Ook worden er concrete 
afspraken gemaakt over eventuele extra 
contactmomenten. Dit gesprek wordt 
door ouders en leerkracht voorbereid. De 
leerlingen vanaf groep 5 zijn welkom bij 
het gesprek. In het ouderportaal wordt 
het gesprek met de gemaakte afspraken 
vastgelegd. In de loop van het schooljaar 
zijn er nog twee spreekavonden, één in 
november en één in februari. Eventueel 
kan er aan het eind van het schooljaar 
nog een extra oudergesprek gepland 
worden. 
Eens per jaar houden we een ouderavond 
over een specifiek onderwerp of thema. 
De datum hiervoor wordt bekend 
gemaakt via de LOEP. 

De LOEP
Voor elke vakantie wordt onze 
nieuwsbrief, de LOEP, verstuurd naar 
alle ouders en mensen die de LOEP 
graag digitaal ontvangen. Ook kunt u de 
LOEP lezen op onze site. LOEP staat voor 
Leerlingen, Ouders En Personeel.

Ouderportaal
Alle leerlinginformatie is voor ouders 
beschikbaar via Ouderportaal van 
ParnasSys. Ouders kunnen digitaal de 
leervorderingen en gespreksverslagen 
volgen. Met inloggegevens heeft elke 
ouder toegang tot de kindgegevens en 
toetsgegevens. Een inlogcode hiervoor 
ontvangt u via de mail na de definitieve 
inschrijving. 

Parro
Om goede ouderbetrokkenheid makkelijk 
te maken gebruiken we Parro. Parro 
is een communicatieapp waar de 
leerkracht en ouders met elkaar kunnen 
communiceren. Veel nieuws wordt via 
Parro verspreid daarom vragen we u om 
deze app te installeren op uw telefoon.
 

Gebedskring
Elke eerste maandag of vrijdag van de 
maand komt een groep ouders bij elkaar 
om te bidden en te danken voor alle 
dagelijkse dingen in en rond de school. 
Zie voor data de kalender. Iedereen 
mag gebedspunten aandragen. Als u 
als ouder een gebedspunt heeft voor de 
gebedskring, kunt u die inleveren via info.
spoorzoeker@ijsselrijk.nl We nodigen u 
van harte uit om te komen danken en 
bidden, voor de kinderen, ouders, school 
en alles wat daarmee samenhangt.



Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid van onze kinderen is een 
verantwoordelijkheid van elke ouder! De verkeersbelangen 
zijn ondergebracht bij de oudercommissie. Twee ouders 
hebben de taak ‘verkeersouder’. De contactpersoon 
binnen de oudercommissie is Margriet Vos. De 
verkeersouders nemen ook de organisatie van 
verschillende verkeersactiviteiten voor hun rekening, 
zoals Streetwise van de ANWB, het dode-hoek-project 
en het verkeersexamen. 

Als u uw kind lopend of met de fiets naar school brengt, leert het deel te 
nemen aan het verkeer. Vanzelfsprekend verdient dit onze voorkeur. Brengt u uw 
kind wel met de auto naar school, dan willen we u heel dringend verzoeken om in de 
parkeervakken te parkeren rondom de school. Stop niet met uw auto midden op straat 
voor het hek om uw kind uit te laten stappen! Komt u met de fiets uw kind ophalen? 
Dan verzoeken we u met de fiets op het plein wachten in de cirkel bij het grote hek. Aan 
de kant van de Sneeuwbesstraat kunt u niet op het plein wachten.

Elk half jaar vindt er overleg plaats met de verkeersouders van de andere basisscholen 
in Wezep/Hattemerbroek en de gemeente en politie. Soms haken we in op speciale 
acties. 

Hoofdluiscontroleteam
Wij verwachten dat de ouders hun kinderen thuis regelmatig 
controleren op hoofdluis. Als ze thuis worden gesignaleerd, brengen 
de ouders de desbetreffende leerkracht op de hoogte.
Om het probleem van de hoofdluis beheersbaar te houden is 
een ‘hoofdluiscontroleteam’ ingesteld. Drie keer per jaar, meestal 
de vrijdag na een vakantie, worden alle kinderen preventief op 
hoofdluis gecontroleerd. Ouders van kinderen bij wie hoofdluis 
wordt geconstateerd, worden hier nog dezelfde dag van op de 
hoogte gesteld, zodat meteen maatregelen genomen kunnen 
worden. De controledata staan op de kalender. 

Ook is er allerlei informatie te vinden op: https://www.rivm.nl/hoofdluis 
Contactpersoon: Juf Marjan Larooij, marjanlarooij@ijsselrijk.nl 



Schoolregels

Algemene regels
In het gedragsprotocol staan de gedrags- 
en organisatieregels vermeld die we 
hanteren. Dit protocol is te vinden op 
onze website. Bij inschrijving stemmen de 
ouders in met dit protocol. In het protocol 
is ook het anti-pestbeleid opgenomen. 

Toezicht op het plein
We vinden het belangrijk dat er toezicht 
is op het plein. Daarom willen we u 
vragen de kinderen niet eerder dan een 
10 minuten van tevoren op school te laten 
komen. ‘s Morgens kunnen de kinderen 
vanaf 8.20 uur in de lokalen. Tijdens 
de ochtendpauze zijn de leerkrachten 
aanwezig op het plein; in de lunchpauze 
houden ouders en leerkrachten toezicht.

Afmelding bij ziekte
Als uw kind niet op school kan komen, 
willen we daarvan graag vóór schooltijd 
bericht. Is een kind niet aanwezig, dan is 
de afspraak dat de leerkracht naar huis 
belt om te vragen waar de betreffende 
leerling is. Een tijdige melding voorkomt 
onrust. Melden kan met reden telefonisch 
of via Parro.

Consumpties
De kinderen 
mogen een 
pauzehapje en 
iets te drinken 
meenemen 
naar school en 
dit in de morgenpauze eten. We vragen 
u vriendelijk om uw kind een gezonde 
hap zoals fruit of een boterham mee te 
geven naar school. Snoep geven we mee 
terug. Alle kinderen hebben een Dopper 
van school. Deze is uitgereikt om water 
drinken te stimuleren.
Ook voor de lunch vragen we u om 
uw kind(eren) gezond eten mee 
te geven. Zie voor tips de website 
van het Voedingscentrum, www.
voedingscentrum.nl, onder ‘zwanger en 
kind’.

Gymlessen
Bij het spelen en gymmen is het in 
verband met de hygiëne voor alle 
kinderen belangrijk dat ze niet op blote 
voeten lopen. We gaan ervan uit dat de 
kinderen in het bezit zijn van passende 
gymschoenen. Wilt u duidelijk een naam 
op de gymschoenen/kleren zetten?
Voor de jonge kinderen het liefst 
klittenbandschoenen. Verder zijn goed 
passende gymkleren voor de kinderen 
tijdens de gymles (een korte broek en een 
T-shirt) het prettigst. De gymkleren blijven 
niet op school hangen. De gymkleren van 
de groepen 1 en 2 mogen wel op school 
blijven. Voor de vakanties worden deze 
mee naar huis gegeven om gewassen te 
worden. 

Veiligheid
Op school vinden we veiligheid erg 
belangrijk. Iedereen – leerlingen en 
leerkrachten – kan het best functioneren in 
een veilige omgeving.  Dat geldt voor het 
pedagogisch klimaat op de Spoorzoeker, 
maar ook voor de fysieke omstandigheden. 
Om inzicht in en overzicht te houden 
op deze aspecten, werken we met een 
registratiesysteem. Incidenten worden 
hierin door leerkrachten vastgelegd. Ook 
nemen we jaarlijks vragenlijsten af bij de 
leerlingen van groep 5 t/m 8.
Verder werken we met een anti-
pestprotocol om pestgedrag tegen te 
gaan. Hierin liggen afspraken omtrent 
pesten vast. Het pestprotocol is vast 
onderdeel van ons veiligheidsbeleid.

De speeltoestellen worden jaarlijks 
gecontroleerd door een gecertificeerde 
medewerker.
Er is een plan van aanpak voor 
beleidsmaatregelen rondom het thema 
veiligheid. Dit is vastgelegd in de zgn. RI&E 
(risico-inventarisatie en evaluatie). Overige 
veiligheidsaspecten zijn vastgelegd 
in het Schoolveiligheidsplan en in het 
ontruimingsplan. Deze plannen zijn op te 
vragen bij school.



Klachtenregeling
Er kan iets gebeuren waarover u een klacht wilt indienen. Of het nu gaat om leerlingen, 
hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden of om vrijwilligers: alle mensen die 
bij school betrokken zijn hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets 
waar ze het niet mee eens zijn. Als u niet tevreden bent over iets, dan gaat u eerst naar 
degene toe die daar direct bij betrokken is. Bijvoorbeeld een leerkracht, de directeur 
of een bestuurslid. Als het probleem niet tot tevredenheid kan worden opgelost of 
als het om een ernstig probleem gaat dan kan contact worden opgenomen met de 
interne contactpersoon, juf Jacqueline Arkema, die eventueel kan doorverwijzen naar de 
vertrouwenspersoon de heer W.C. de Vries.
Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft de klager 
het recht om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Dhr. De Vries helpt 
daarbij. Gaat de klacht over een strafbaar feit dan kan de vertrouwenspersoon ook 
helpen bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
Door samen te werken aan een veilige school voor leerlingen en leerkrachten, ouders en 
betrokkenen hoeven we hopelijk geen gebruik te maken van deze regeling.

De klachtenregeling is te vinden op onze website.

Vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, 
maar ook vertrouwenspersonen, kunnen de 
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs 
raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) 
problemen voor doen op het gebied van:
• Seksuele intimidatie en seksueel misbruik 
(Zedenmisdrijven)
• Psychisch en fysiek geweld
• Discriminatie en radicalisering

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd 
worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig 
adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de 
vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het 
traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval 
dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal 
gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.

Ook leerlingen kunnen juf Jacqueline vertrouwelijk spreken. 

Contactpersoon (intern)
Mw Jacqueline Arkema, 
Tel. Via school:038 376 3535

Vertrouwenspersoon (extern)
De heer W.C. de Vries
Telefoonnummer op te vragen via 
school.

Vertrouwensinspecteur
Centraal meldpunt: 
Tel. 0900- 111 3 111
(Op werkdagen van 8.00 tot 17.00uur)

Geschillencommissies Bijzonder 
onderwijs, GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697 (10.00 tot 14.00 uur)
info@gcbo.nl



Regeling vrijstelling van onderwijs 
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Dan is er geen sprake van 
schoolverzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij: 
• ziekte 
• schorsing 
• een religieuze feestdag
• een huwelijk van directe bloedverwanten
• een begrafenis van bloed- en aanverwanten

Voor deze gelegenheden heeft u toestemming nodig en daarvoor dient u tijdig bij de 
directeur een aanvraag tot vrijstelling in. Deze is te downloaden van de website of te 
verkrijgen op school.

Voor verlof buiten de vakanties geven we geen toestemming, m.u.v. wanneer u door 
uw beroep niet in staat bent om in de schoolvakantie vrij te nemen. In dat geval kunt u 
maximaal 10 dagen verlof krijgen.

Ongeoorloofde afwezigheid van leerlingen wordt door de directeur gemeld bij de leer-
plichtambtenaar. Deze ambtenaar neemt vervolgens contact met u op. 

Voor overige vrijstellingen kunt u de volgende website raadplegen:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-
kind-niet-naar-school 



Allerlei ABC

Acties
Als school doen we jaarlijks mee met een 
actie voor het goede doel. Wij vinden het 
fijn dat u de kinderen daarin ondersteunt, 
zodat ze leren iets voor mensen in nood 
te doen en ook beter te begrijpen welke 
noden er in de wereld leven.

Afkortingen
OA = Onderwijsassistent
LO = Leraarondersteuner
MR = Medezeggenschapsraad
OC = Oudercommissie

Bankrekeningnummer
Bankrekeningnummer Rabobank: 
NL62 RABO 01584 26 614 t.n.v. Cbs de 
Spoorzoeker

Beeldmateriaal
Op school worden er regelmatig foto’s 
gemaakt. Via Parro of het ouderportaal 
kunt u aangeven waar u toestemming 
voor geeft voor het plaatsen van 
beeldmateriaal waar uw kind op staat. 

Brengen en halen
U kunt uw kind brengen tussen 8.20 
en 8.30 uur. De kinderen vanaf groep 3 
kunnen zelf naar binnenlopen. De kleuters 
worden buiten opgewacht door hun juf 
en lopen gezamenlijk naar binnen. Om 
half negen beginnen de lessen en moet 
uw kind binnen zijn. Wilt u de leerkracht 
spreken over uw kind? Maakt u dan een 
afspraak via Parro voor na schooltijd. Voor 
schooltijd heeft de leerkracht de aandacht 
nodig voor alle kinderen. Een mededeling 
of korte vraag kan vanzelfsprekend wel.

Halen: Alle ouders wachten op het plein, 
(uitgang Cotoneasterstraat) of op de stoep 
(uitgang Sneeuwbesstraat), ook de ouders 
die met de fiets zijn. Zo proberen we te 
voorkomen dat uw kind het hek uitgaat 
zonder toezicht.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dit schooljaar aan 
het eind om groepsfoto’s te maken. 

Schoolspullen
De kinderen krijgen de voor het 
schoolwerk benodigde spullen (etui, pen, 
potlood, boeken etc.) uitgereikt. We gaan 
ervan uit dat de kinderen daar zuinig op 
zijn. Soms worden er ‘moedwillig’ spullen 
kapot gemaakt of raken spullen kwijt. 
We vragen daarvoor een vergoeding 
van u als ouders. We beogen daarmee 
dat de kinderen voorzichtig(er) met 
de schoolspullen omgaan. Mocht een 
artikel bij normaal gebruik kapot gaan, 
dan vergoedt de school dat. Lijst met 
bedragen: Etui/liniaal €2,00 p.s. potlood, 
blauwe-groene-rode balpen, gum 
€0,50 p.s., gehoorbeschermers €5,00, 
koptelefoon/oortjes €2,50 of zelf nieuwe 
meenemen. Bij moedwillige schade aan 
laptops wordt met de ouders een bedrag 
besproken, afhankelijk van de schade.

Sponsoring 
Onze school voert geen actief beleid op 
het gebied van sponsoring. Giften zijn 
altijd welkom; in overleg met u zoeken we 
een goede bestemming.

Ouderbijdrage
Elk jaar in november wordt een verzoek 
gedaan tot het betalen van de vrijwillige 
ouderbijdrage. 
Hiermee kunnen dan o.a. de volgende 
uitgaven worden gedaan: kosten 
Sinterklaas, Kerst, Pasen, cultuur en 
dergelijke. Via Parro/Schoolkassa wordt dit 
geïnd.

De volgende bijdragen zijn vastgesteld: 
eerste kind: € 25,-; tweede kind: € 20,-; 
derde kind: € 15,- en vierde kind: € 10,-. 

Voor schoolreisjes en het kamp in groep 8 
wordt dit jaar geen bijdrage gevraagd. De 
kosten worden betaald uit de oud-papier-
pot.



Oud-papieractie
De school participeert in de vereniging “Old papier” binnen de gemeente Oldebroek. 
Op zaterdagen zijn ouders als vrijwilliger actief om papier in te zamelen. Er is binnen 
deze regeling afgesproken hoe de verdeling tussen de diverse organisaties plaatsvindt. 
De Spoorzoeker haalt op deze manier jaarlijks een leuk bedrag binnen dat wordt 
ingezet voor incidentele aanschaffen zoals buitenspelmateriaal, spelletjes, maar ook 
wordt dit bedrag elk jaar benut de schoolreizen en het schoolkamp te betalen. Wilt 
u af en toe ook meewerken? Graag! Neem contact op met school of met Dhr. Erwin 
Veldkamp Tel: 06-43906004

Verzekering
De kinderen zijn via school verzekerd tegen ongevallen.
1. Zolang ze onder toezicht staan van de onderwijsgevende,
2. Gedurende het rechtstreeks naar huis of naar school gaan. (Een kwartier voor en na 
schooltijd) De verzekering geldt ook voor het schoolpersoneel. De verzekering treedt 
alleen in werking als betrokkene niet of onvoldoende is verzekerd.

Verzamelen
Op school kunt u lege batterijen inleveren. De ton staat bij de hoofdingang. 
Ook sparen we schone plastic doppen van flessen t.b.v. het opleiden van 
geleidehonden.

Zendingsgeld
Elke week mogen de kinderen zendingsgeld meenemen naar school.  We hebben, 
naast incidentele, speciale bestemmingen, ook één vast doel:
De adoptie van een kind via de Stichting ‘Red een Kind’, Lawrence. U kunt ook een 
bedrag overmaken op onze rekening met bestemming ‘zending’, wanneer u dat 
makkelijker vindt. Rek.nr. NL93 RABO 03702 34286


