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Voorwoord 
 
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd 
vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de  
kinderen als voor u. We maken onderscheid tussen de termen ouderbetrokkenheid en 
ouderverantwoordelijkheid. Ouderverantwoordelijkheid neemt af naarmate de leer-
ling ouder wordt en steeds meer op eigen benen komt te staan.  
 
Ouderbetrokkenheid blijft echter altijd bestaan. Want ook al krijgen kinderen  
gaandeweg steeds meer verantwoordelijkheden, ze houden behoefte aan betrokken 
ouders die hen coachen. Voor het succes van leerlingen is het dus van wezenlijk  
belang dat school en ouders goed samenwerken.  

Deze Jaargids 2022/2023 is bedoeld voor de ouders, verzorgers en  
andere betrokkenen bij onze school. In deze brochure vindt u praktische informatie.  
 
U ontvangt naast de brochure ook de schoolgids 2022-2023. Hierin wordt  
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere  
basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u 
van ons mag verwachten. 

We wensen u veel leesplezier. 

Mede namens het team van Mr. Groen van Prinstererschool, 
 

Sjoerd Koelewijn 
Directeur 
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Communicatiekanalen 
 
ParnasSys 
ParnasSys is de plek waar alle gegevens van een leerling en groep wordt verzameld.  
Alles wordt in één database opgeslagen. De vorderingen en resultaten van uw kind, 
maar ook de uitslagen van de Cito-toetsen en de verslagen van de oudergesprekken 
zijn hierin zichtbaar. 
 
Via het ouderportaal van ParnasSys heeft u ook de mogelijkheid om mee te kijken naar 
opbrengsten en verslagen van gesprekken. 
Het ouderportaal is te vinden op: www.ouders.parnassys.net. 
Weet u de inloggegevens niet, dan kunt altijd op “wachtwoord vergeten” klikken. 
 
Parro 
Via de app Parro houden we u (wekelijks) op de hoogte van de gebeurtenissen in de 
klas. Het kan ook voorkomen dat u een mail krijgt toegestuurd. Dit zal  
gebeuren als de informatie wat uitgebreider is.   
 
Parro: Ziekte, doktersbezoek, verlof 
Het is mogelijk om bovenstaande zaken via Parro te regelen.  Onder de knop “absent 
melden” vindt u 3 opties: 
 
Ziekmelding   de leerkracht meldt de leerling weer beter in het systeem 
 
Doktersbezoek   U kunt hier zelf een tijdslot meegeven. Waardoor het kind   
    ook automatisch weer aanwezig staat in het systeem. 
 
Extra verlof  Is er een jubileum te vieren of een andere reden waardoor   
    uw kind vrij moet krijgen, dan kunt u ook via Parro een aan  
    vraag indienen. U wordt dan verwezen naar een digitaal  
    invulformulier. Van de teamleider krijgt u via mail te weten of  
    de verlofaanvraag geoorloofd is. 

E-mail 
Een enkele keer zal u een e-mail ontvangen vanuit school. Dit kan het geval zijn voor 
uitgebreide informatie over een onderwerp met enkele bijlagen. U wordt daar dan wel 
op de hoogte van gesteld via een Parro bericht of de nieuwsbrief.   
 
Gespreksronden 
‘’Voor het succes van leerlingen is het dus van wezenlijk belang dat school en ouders 
goed samenwerken’’, aldus het voorwoord!  
 
Graag nodigen wij u dan ook uit om actief deel te nemen aan de gespreksronden en 
informatieavonden. In de jaarkalender vindt u hiervoor de data. In de wekelijkse 
nieuwsbrieven zal hier ook aandacht aan besteed worden. Graag ontvangen we ook 
van u informatie als er iets speelt bij uw kind. Door transparante communicatie,  
vergroten we de samenwerking en kans op succes!    

 

 



 

4 

4 

Jaargids 2022/2023 

 
Zo doen we het op de Groenschool 
 
Binnenkomst 
De leerlingen (en ouders/verzorgers) komen lopend het schoolplein op, de fietsen 
worden netjes geparkeerd in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Leerlingen komen 
in de ochtend vanaf 8.20 uur de school binnen en zorgen dat ze om 8.30 klaar zitten 
voor de les. 
De kleuters gaan meteen zelfstandig aan het werk met de activiteit waarbij je naa 
kaartje hangt op het kiesbord. 
 
In de middag komen de leerlingen vanaf 12.50 uur binnen. De kleuters gaan bij bin-
nenkomst in de grote kring met een prentenboek. 
Bij het uitgaan van de school gaan de leerkrachten van groep 1-3 mee naar buiten. De 
kleuterleerkrachten gaan om 11.55 en 15.10 uur met de leerlingen via de deur van hun 
lokaal naar het schoolplein. 
 
Kiss & Ride 

De Kiss & Ride is 10 minuten voor de start van een schooldag en voor het uitgaan  
geopend.  
 
Brengen van kinderen 
U rijdt de Kiss & Ride op en kiest één van de twee rode rijstroken. Het middenplein is 
uit veiligheidsoverweging niet in gebruik!  
 

U rijdt zo ver mogelijk door. Zo maken we optimaal gebruik van de Kiss & Ride-strook.  
U laat de kinderen veilig uitstappen en stapt zelf weer in. U loopt dus niet met de kin-
deren mee. Als uw voorganger vertrokken is kunt u wegrijden. U voegt niet uit naar 
het middenplein, uit veiligheidsoverwegingen. 
 
Halen van kinderen 
U rijdt de Kiss & Ride op en kiest één van de twee rode rijstroken. 
U rijdt zo ver mogelijk door. Zo maken we optimaal gebruik van de Kiss & Ride-strook.  
U verzamelt uw kind(eren) op het schoolplein en loopt veilig terug naar de auto.  
U voegt uit naar het middenplein en rijdt weg. 
 

Gedragsregels: ‘’Zo doen we het op onze school’’ 
-We praten met respect over God. 
-We hebben respect voor de ander. 
-We werken eraan dat iedereen zich veilig voelt. 

-We zorgen ervoor dat juffen en meesters goed les kunnen geven. 
-We zorgen ervoor dat de leerlingen goed kunnen leren. 
-We zorgen ervoor dat iedereen veilig is. 
-We zorgen goed voor de spullen van onszelf, de ander en de school. 
-We zorgen goed voor alles wat groeit en bloeit 
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Traktaties 
Voor een verjaardag, afscheid nemen en bij geboorte van een broertje of zusje mogen 
de leerlingen trakteren in de klas. De leerkracht van de jarige legt de verjaardagskaart 
en de eventuele traktatie in de teamkamer, zodat de medewerkers de kaart kunnen  
beschrijven. In groep 1, 2 en 3 krijgen jarige leerlingen een persoonlijke feesthoed. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage                                                                                                                                     
Het basisonderwijs in Nederland is gratis, toch vragen we jaarlijks een vrijwillige bijdra-
ge om activiteiten als schoolreisjes en excursies e.d. te bekostigen. We vragen u daarom 
via een machtiging een vrijwillige ouderbijdrage van €60,- te betalen, in de schoolgids 
vindt u verdere informatie over deze ouderbijdrage. Bij ons op de Groenschool doen alle 
leerlingen mee aan alle activiteiten, onafhankelijk van het betalen van deze bijdrage. 
 
Partners 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en  
personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en  
personeel van de school. 
 
Betrokkenheid schoolbeleid 
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. 
Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggen-
schapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming  
vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee 
is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid 
op school. Heeft u ook een punt die u graag eens wilt bespreken met de MR? Mail dan 
naar: mrgroenschool@vvgo.nl  
 

Of schiet een MR-lid aan op het schoolplein. 
Henk de Graaf, oudergeleding     henk@henkdegraaf.nl                                                     
Esther van Oort, oudergeleding    esthervanoort@gmail.com                                            
Joke Verburg, personeelsgeleding (voorzitter) joke verburg@vvgo.nl                                                      
Gerard Heek, personeelsgeleding    gerardheek@vvgo.nl 
 
Namens de ouders is Esther van Oort vaak te vinden op het plein bij de kleuters. Spreek 
haar gerust eens aan.  
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR functioneert op 
het verenigingsniveau VVGO. De school valt samen met 4 andere basisscholen  
onder één bestuur. Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR).  
 
Onderwerpen die betrekking hebben op alle scholen, worden behandeld in de GMR. 
Daar zijn alle scholen vertegenwoordigd en kan er samen vergaderd worden over het 
bovenschools beleid op het gebied van o.a. financiën, personeel en organisatie.  
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Wij hebben over verschillende zaken, advies en of instemmingsrecht binnen de ver-
eniging. Wij vergaderen maandelijks. Indien u vragen heeft, kunt u ons mailen naar 
gmr@vvgo.nl 
Oudergeleding:      Personeelsgeleding: 
Chantal Poort, Jacob Huygen,    Sabine Duyst, Alinda Hopman, 
Wendy van de Groep     Tineke de Graaf 
 
Gebedsgroep                                                                                                                                             
De gebedsgroep is een groep ouders die bij elkaar komt om te bidden voor schoolza-
ken. De groep bidt één keer in de  6 weken op woensdagochtend vanaf 8.30 uur. Ie-
dereen die mee wil bidden is van harte welkom. De data worden gecommuniceerd via 
de nieuwsbrieven. 
 
Vertrouwenspersoon                                                                                                                               
Agnes van Halteren, intern vertrouwenspersoon agnesvanhalteren@vvgo.nl                             
Henk Grit, externe vertrouwenspersoon   hgrit@viaa.nl                                                        
Postbus 10030                                                                                                                             
038 425 5542                                                                                                                                                           
8000 GA  Zwolle 
 
Klachtencommissie voor Ger. Primair Onderwijs 
GCBO (Geschillencommissie Bijzonder onderwijs)                                                                                     
Postbus 82324                                                                                                                                                        
2508 EH Den Haag 
 
Vrije dagen 

 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023 
Herfstvakantie  24 oktober      - 28 oktober 
Kerstvakantie  26 december  -   6 januari 
Voorjaarsvakantie 27 februari -   3 maart 
Pasen   7 april   - 10 april 
Meivakantie  24 april  -    5 mei 
Hemelvaart  18 mei  - 19 mei 
Pinksteren  29 juni 
Zomervakantie  7 juli 
 
Studiedagen en vrije dagen schooljaar 2022-2023 
- 21 oktober  Onderbouw vrije lesdag (groep 1 t/m 4) 
-2 november Dankdag 
-17 november Studiedag 
-6 december Onderbouw vrije lesdag (groep 1 t/m 4) 
-24 februari Studiedag 
-8 maart  Biddag 
-11 april  Studiedag 
-19 juni  Studiedag 
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Continurooster (tot 14:15 uur) 
-23 december  Vrijdag voor Kerst 
-21 april  Koningsspelen 
-6 juli  Laatste schooldag 

 

Personeel 
 
Managementteam 
Directeur:    Sjoerd Koelewijn  sjoerdkoelewijn@vvgo.nl    
     06 51914717 
Intern begeleider:  Rianne Hagebeuk  ibgroenschool@vvgo.nl                                                  
Teamleider:   Natasja van Rossum  teamleidergroenschool@vvgo.nl                                 
Onderbouwcoördinator: Agnes van Halteren  agnesvanhalteren@vvgo.nl                                      

  

Leerkrachten 
Heske van Diermen       heskevandiermen@vvgo.nl 
Klarina Ferkranus       klarinaferkranus@vvgo.nl                                               
Willeke de Graaf       willekedegraaf@vvgo.nl                                                  
Willemijn de Graaf       willemijndegraaf@vvgo.nl                                              
Froukje van der Gugten      froukjevandergugten@vvgo.nl                                     
Carola de Haan        caroladehaan@vvgo.nl                                                    
Agnes van Halteren       agnesvanhalteren@vvgo.nl                                           
Gerard Heek        gerardheek@vvgo.nl                                                       
Hester Heinen        hesterheinen@vvgo.nl                                                    
Aline Koelewijn        alinekoelewijn@vvgo.nl                                                  
Karin Koelewijn       karinkoelewijn@vvgo.nl                                                  
Natasja van Rossum       natasjavanrossum@vvgo.nl                                           
Corette van Valkenhoef      corettevanvalkenhoef@vvgo.nl                                    
Joke Verburg        jokeverburg@vvgo.nl 
 
Ondersteuning 
Sandra Baas        sandrabaas@vvgo.nl 
Louise Dijkhuizen       louisedijkhuizen@vvgo.nl 
Ada Duijst        adaduijst@vvgo.nl 
Eva Kastermans       evakastermans@vvgo.nl 
Gwendy Korlaar       gwendykorlaar@vvgo.nl                                         
Naomi Lammers       naomilammers@vvgo.nl                                                      



 

8 

8 

Jaargids 2022/2023 

 

Bezettingsplan 

GROEP MA DI WOE DO VR 

Vlinder 
Corette Agnes Agnes Agnes Corette 

Corette Agnes   Agnes   

Vogel 
Froukje Froukje Froukje Heske Heske 

Froukje Froukje   Heske   

3 
Willeke Willeke Klarina Willeke Willeke 

Willeke Willeke   Willeke   

4 
Carola Carola Carola Carola Carola 

Carola Carola   Carola   

5 
Natasja Natasja Natasja Aline Aline 

Natasja Natasja   Aline Aline 

6 
Karin Karin Karin Joke Karin 

Karin Karin   Joke Karin 

7 
Joke Joke Willemijn Willemijn Willemijn 

Joke Joke   Willemijn Willemijn 

8 
Hester Gerard Gerard Gerard Hester 

Hester Gerard   Gerard Heske 

Onder- 
steuning Inzet groep Vlinder 

      Louise Louise 
      Louise   

Onder- 
steuning Leesprogramma en bibliotheek 

Ada   Ada    
Ada         

Onder- 
steuning Groei Groen Groepen 

  Gwendy   Gwendy  
  Gwendy   Gwendy   

Onder- 
steuning Inzet groep Vogel 

Sandra Sandra Sandra    
Sandra Sandra       

Onder- 
steuning Handvaardigheid, kunst en  

cultuur 

        Eva 

        Eva 

RT Remedial Teaching 
      Klarina   

      Klarina   
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Algemene informatie Groen van Prinstererschool 
 
School                                                                                                                                                                    
Mr. Groen van Prinstererschool 
Jan Zwartplantsoen 22 
3752 VG Bunschoten-Spakenburg 
033 2980714  
info@groenschool.com                                                                                                                            
www.groenschool.com                                                                                                                                            
www.vvgo.nl 

 
Bestuur                                                                                                                                                                  
Erik Verbeek  algemeen directeur   directie@vvgo.nl                                                             
Harry Bolks  dagelijks bestuur   harry@vvgo.nl                                                                 
Regina Dijkhuizen algemeen bestuur   regina@vvgo.nl                                                               
Deliana Westrik, algemeen bestuur   deliana@vvgo.nl                                                             
Ingrid Nagel,  algemeen bestuur   ingrid@vvgo.nl        
                                                             

Secretariaat                                                                                                                                                          
Sanne Duijst        info@vvgo.nl                         
                                                                 

Medezeggenschapsraad (MR)                                                                                                                          
Henk de Graaf, oudergeleding    henk@henkdegraaf.nl                                                            
Esther van Oort, oudergeleding   esthervanoort@gmail.com                                                   
Joke Verburg, personeelsgeleding   joke verburg@vvgo.nl                                                          
Gerard Heek, personeelsgeleding   gerardheek@vvgo.nl  
 

Activiteitencommissie (AC)                                                                                                                              
Gerke de Graaf 
Reinate van ’t Klooster                                                                                                                                                    
Geertine Muijs                                                                                                                                                                   
Alinda Schaap                                                                                                                                                                   
Karin Koelewijn                                                                                                                                                                 
Froukje van der Gugten 
 

Tussenschoolse Opvang (TSO) 
Lunchkidz organiseert de TSO bij ons op school.  
De coördinator is Emma Korlaar, voor vragen kunt u bij haar terecht.  
 
Telefoon : 06 33374959 
Email : info@lunchkidz.nl 
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22 Openingsactiviteit 

30 Algemene informatieavond 

AUGUSTUS 

01 Luistergesprekken 

05 Luistergesprekken 

SEPTEMBER 

07 Luistergesprekken/gebedsgroep 

13 MR-vergadering 

16 FANCYFAIR met Grondtoon 

26 Start Entreetoets groep 8 

03 Start schoolproject “GIGA-GROEN” 

05 Gebedsgroep, Kinderboekenweek,  
Dag van de leerkracht 

OKTOBER 

09 Afsluiting GSK-project 

20 Afsluiting schoolproject 

21 STUDIEDAG GROEP 1-4 

24 HERFSTVAKANTIE 

NOVEMBER 

02 Dankdag (LESVRIJE DAG) 

09 Gebedsgroep 

17 STUDIEDAG SCHOOLBREED 

DECEMBER 

05 SInterklaasfeest 

06 STUDIEDAG GROEP 1-4 

07 Gebedsgroep 

14 Wintermarkt (AC) 

21 Kerstdienst in Maranathakerk 

23 Groep 5-8: 14:15 uur vrij 
begin kerstvakantie 

JANUARI 

11 Gebedsgroep 

FEBRUARI 

01 Gebedsgroep 

16 Rapport 1 mee naar huis 

24 STUDIEDAG SCHOOLBREED 
start voorjaarsvakantie 

MAART 

8 Biddag (LESVRIJE DAG) 

15 Gebedsgroep 

28 Theoretisch verkeersexamen gr. 8 

APRIL 

5 Gebedsgroep 

7 Goede vrijdag (LESVRIJE DAG) 

11 STUDIEDAG SCHOOLBREED 

21 Koningsspelen, continurooster groep 5-8, 
start meivakantie (2 weken) 

MEI 

8 Start Avondvierdaagse 

15 Schoolkamp groep 8 

18 Hemelvaart (LESVRIJE DAG) 

26 Schoolsportdag 

29 2de Pinksterdag (LESVRIJE DAG) 

JUNI 

7 Gebedsgroep 

19 STUDIEDAG SCHOOLBREED 

22 Schoolreisje groep 1-7 

27 Rapport 2 mee naar huis 

28 Kennismaking VO  en wenochtend 

29 AC activiteit op school 

JULI 

04 Afscheidsavond groep 8 

06 14.15 uur start Zomervakantie 

Jaarrooster 2022/2023 

!!  DE ACTIVITEITEN STAAN OOK IN DE PARRO-KALENDER  !! 
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Ps  = psalm uit het Gereformeerd Kerkboek 2017         
DNP  = de nieuwe psalmen 
Opw = Opwekking 

Liedrooster 2022/2023 

Oefenweek Psalm / lied Groepen 
22 – 26 aug Ps. 75:1 (DNP) U alleen, God, prijzen wij; 5-8 
29 - 02 sept Ps. 27: 1 God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? 5-8 
05 – 09 sept Ps. 96:1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. 3-8 
12 – 16 sept Ps. 33 : 3 God sprak en op zijn woord ontstonden 5-8 
19 – 23 sept Ps. 84:2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 3-8 
26 sept – 7 oktober 
GSK - 2 weken lang 

Ps. 24:1 De aarde is, met al wat leeft, 
OB-lied: Kleuren kleuren  / BB-lied: Opw. 586 

1-8 
1-4  /  5-8 

10 – 14 okt Ps. 28:4 Geloofd zij God, die naar mijn woorden 5-8 
17 – 21 okt Opw. De Heer is mijn herder 3-8 
Herfstvakantie     
31  – 04 nov Ps. 73: 7  (DNP) Wie heb ik in het hier en nu 5-8 
07 – 11 nov (dankdag) Ps. 92:1 't Is goed de HEER te loven, 3-8 
14 – 18 nov Ps. 68: 8 Geloofd zij God met diep ontzag, 5-8 
21 – 25 nov Ps. 8: 1 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 5-8 
28 – 02 dec Ps. 106: 22  Geprezen zij de HEER die leeft, 5-8 
05 – 09 dec (advent)   3-8 
12 – 16 dec (advent)   3-8 
19 – 23 dec (advent)   3-8 
Kerstvakantie     
09 – 13 jan Psalm 90:1 (DNP) Heer, U bent onze schuilplaats  5-8 
16 – 20 jan Ps. 71: 2 Wees mij een rots tot mijn bescherming, 5-8 
23 – 27 jan Ps. 46: 4 De HEER, de God der legerscharen, 5-8 
30 – 03 feb Ps. 139:1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, 5-8 
06 – 10 feb Ps. 55: 9 Werpt op de HERE al uw zorgen 5-8 
13 – 17 feb Ps. 30: 1 U zal ik loven, trouwe HEER, 5-8 
20 – 24 feb Opw. 769 Bouw uw koninkrijk 3-8 
Voorjaarsvakantie     
06 – 10 mrt (biddag) Ps.128:1 (DNP) Geluk en rijke zegen 5-8 
13 – 17 mrt Ps. 59:7 Ja, U mag ik mijn sterkte noemen, 5-8 
20 – 24 mrt Ps. 66:7 De naam des Heren zij geprezen! 5-8 
27 – 31 mrt Ps. 93: 1 De HEER regeert, bekleed met majesteit, 3-8 
03 – 07 apr (G.. Vrijdag) Gz. 41 Buiten de poort heeft Jezus geleden, 5-8 
10 – 14 apr (Pasen) Opw. 575 Jezus alleen 5-8 
17 – 21 apr Wilhelmus 5-8 
Meivakantie     
08 – 12 mei Ps. 112: 1 (DNP) Gelukkig is wie in zijn leven 3-8 
15 – 19 mei (hemelvrt) Psalm 122:3 Vraagt vrede voor Jeruzalem. 5-8 
22 – 26 mei Opw. 314: Vlinder 1-8 
29 – 02 juni Ps. 9: 1 Ik zal met heel mijn hart, o HEER, 5-8 
05 – 09 juni Ps. 15: 1 HEER, wie mag wonen in uw tent, 3-8 
12 – 16 juni Ps. 34: 1 (DNP) Er gaat geen dag voorbij 5-8 
19 – 23 juni Ps. 146: 1 Ik wil zingen al mijn dagen 3-8 
26 – 30 juni Ps. 89: 1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 5-8 
03 – 07 juli Opw. 277 Machtig God 1-8 
Zomervakantie     



www.groenschool.com 


