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Voorwoord  
 
Welkom bij De Uitdaging! Daar waar uw kind uitgedaagd en gezien wordt!  
De Uitdaging is een nieuwe basisschool in Nijmegen Noord. Vooralsnog gehuisvest in 
voorzieningenhart De Klif, maar we hopen dit schooljaar in een prachtig nieuw gebouw, 
passend bij onze onderwijsvisie, in de wijk De Grote Boel te kunnen starten! 
 
Wij willen kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op leven en werken in de 21e eeuw; een tijd vol nieuwe en 
snel veranderende uitdagingen! Kinderen die opgroeien in deze tijd hebben naast belangrijke 
basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen ook vaardigheden nodig als kritisch en creatief denken, 
samenwerken, communiceren en mediawijsheid (21e eeuwse vaardigheden). Wij dagen uw kind uit. 
 
Wij stellen een goede relatie met de ouders zeer op prijs. Samen willen we het beste voor uw kind in een 
relatie die gebouwd is op wederzijds respect en vertrouwen. Een open en duidelijke communicatie is een 
belangrijke voorwaarde daarvoor.  
 
Hoe wij verder vorm geven aan ons onderwijs en vanuit welke visie we dit doen, kunt u lezen in deze 
schoolgids. Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids een goede indruk heeft van De Uitdaging en het 
onderwijs dat uw kind op onze school volgt.  
 
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze aan ons te stellen! 
 
Vanessa Bijsters 
Directeur Kindcentrum De Uitdaging 

 
Dick Brunastraat 1 
6515ZZ Nijmegen 
Tel: 024-750 33 80 
E-mail: info@de-uitdaging.nu 
Website: www.de-uitdaging.nu 
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Onderwijsconcept De Uitdaging  
 
Efficiënt kwalitatief hoogwaardig ingericht onderwijs. Kinderen verschillen naar aard, 
niveau en tempo van hun ontwikkeling. Bij de inrichting van het onderwijs wordt 
rekening gehouden met de verschillen in niveau en de wijze waarop leerlingen leren. 
Het kind wordt gezien als individu in een sociale context dat wil ontwikkelen wat het potentieel in zich heeft. 
Hiermee wordt passend onderwijs gerealiseerd zoals beschreven in het strategisch beleidsplan van Conexus.                                                                  
 
We gaan uit van brede ontwikkeling, waarbij het welbevinden en betrokkenheid eerste uitgangspunten zijn. 
De brede ontwikkeling van kinderen staat centraal. Luc Stevens, hoogleraar aan de universiteit van Utrecht, 
zegt hierover: “Het is wonderlijk dat kinderen voor hun eigen ontwikkeling een onvoldoende kunnen krijgen”. 
Deze uitspraak wordt door de school onderbouwd. Ontwikkeling in zijn totaliteit staat centraal en onze 
kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces.  
 
Onderwijs in een betekenisvolle context. De school ordent de leerstof in thema’s die betekenisvol zijn. 
Daarmee garanderen we dat elk kind aan alle kerndoelen werkt en dat er voor elke leerling voldoende keuze- 
en planningsvrijheid is. Het onderwijs is, naast aandacht voor rekenen/wiskunde en taal/lezen, georganiseerd 
rondom thema’s.  De methoden die als bronmateriaal gebruikt worden, zijn gerelateerd aan de basisdomeinen 
en de Kerndoelen Basisonderwijs. Door met thema’s te werken wordt onderwijs betekenisvol en krijgt het een 
context. Het wordt vanuit diverse invalshoeken benaderd. Een thema staat gedurende een aantal weken 
centraal. Conflicthantering is hier ook een onderdeel van. Kinderen lossen zelf de onderlinge geschillen op en 
worden daarbij begeleid door de leerkracht.. 
 
Een van de belangrijkste doelen is het ontwikkelen van een kritisch beoordelingsvermogen. De ontwikkeling 
van deze kritische vaardigheden vraagt van leerkrachten dat ze hun kinderen het vermogen bijbrengen zaken 
ook vanuit andere standpunten te bekijken. Het gaat er hierbij ook om dat leerkrachten leerlingen inzicht 
geven in menselijke zwakheden en hen leren om onrechtvaardigheid te onderscheiden en samen te werken. 
Bij dit alles is kennis van zaken bij leerkrachten van het grootste belang, omdat een kritische houding niet 
zonder de juiste kennis kan. Uitgangspunten hierbij zijn de 21e eeuwse vaardigheden (21e  century skills). 
 
Een combinatie van vaste instructiemomenten en dag- en weektaken, wordt bepaald vanuit de leerkracht en 
de ontwikkelingsbehoeften van leerlingen. Daarnaast is er ruimte voor leervragen en talenten van de 
leerlingen. Er is aandacht voor metacognitieve vaardigheden als plannen, prioriteren, samenwerken, het doen 
van onderzoek, feedback geven, reflecteren en presenteren. Deze leeractiviteiten zijn belangrijk en worden bij 
het hele proces betrokken.   
Van de leerkrachten vraagt het een andere aanpak dan het traditioneel onderwijs. Er is met zowel teamleden, 
leerlingen als met ouders een intensieve relatie. Het ontwikkelen en de professionalisering van teamleden 
heeft de aandacht. De leerkracht doet ertoe (Marzano, 2013) en wordt als belangrijk gezien: ”When Teachers 
grow so do learners”.  De zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky) is ons uitgangspunt.  Observaties, 
kindgesprekken, toetsen en informatie van ouders en externen worden gebruikt om informatie te verzamelen 
over de ontwikkeling van het kind om het onderwijs daarop af te stemmen.  
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Ondersteunende digitale systematiek.  
Vanaf de opstart van de school wordt er, ter fundering en evaluatie van de ontwikkelings- en leerprocessen 
van ieder kind, gewerkt met een systeem wat ondersteunend is aan diagnostiek van het leer- en 
ontwikkelproces, instructie en interventie, registratie, evaluatie en volgende keuze van instructie en 
interventie. Dit op verschillende niveaus: individueel, in kleine groepjes, de grote groep, school of bestuur. 
Leerlingen hebben een digitaal portfolio waarin de ontwikkelingen worden bijgehouden. Ouders en leerlingen 
hebben de mogelijkheid om deze vanuit huis te bekijken. De portfolio’s worden gebruikt om met ouders in 
gesprek te gaan en om leerlingen eigenaar te maken van hun ontwikkeling.  
 
De Uitdaging maakt deel uit van een Kindcentrum. Dit vraagt maatwerk ten aanzien van de doorgaande 
ontwikkeling van kinderen. Dit wordt gerealiseerd door het bieden van voorschoolse- en buitenschoolse 
opvang en onderwijs en en een kinderdagverblijf. Door dit samen te voegen werken wij met een doorgaande 
lijn van 0 tot 12.  We werken met een continu rooster van 8.30u -14.15u, in het vijf-gelijke-dagenmodel.  
 
Het gebouw is een afspiegeling van de visie van de school. In de nieuwbouw worden alle ruimtes optimaal 
benut.  
Onze school bestaat uit  2 leerpleinen: 
Unit 1: leerjaar 1 t/m 4 (er wordt onderscheid gemaakt in werkplekken en hoeken voor leerjaar 1-2 
en leerjaar 3-4)  
Unit 2: leerjaar 5 t/m 8 
 
Er zijn ruimtes waar kinderen worden uitgedaagd om te leren, om te ontspannen en om elkaar te ontmoeten. 
De materialen zijn zo gemaakt dat de leerkrachten altijd oogcontact kunnen maken met leerlingen, ze kijken 
als het ware ‘over de materialen heen’. Mobiele apparaten zorgen ervoor dat de leeromgeving verandert kan 
worden. De buitenwereld hoort ook bij de leeromgeving van de school (naar buiten gericht). Er is ruime 
aandacht voor excursies en contacten met de mensen in de omgeving. Ouders worden betrokken bij het 
vormgeven van deze contacten. 
Er bestaat veel aandacht om een zo gevarieerd mogelijk pakket aan leeractiviteiten aan te bieden. De school 
wil betekenisvol en actueel zijn. Vakken worden geclusterd en er wordt gewerkt met thema’s. Door het 
clusteren van vakken worden de 21e eeuwse vaardigheden aangesproken. De thema’s bieden structuur en 
regelmaat waardoor de overzichtelijke dekking van kerndoelen kan worden gerealiseerd.  
 
Effectieve en participatieve aanpak passend bij de leerling  in samenwerking met ouders en partners. 
Ouders en de school spelen beide een essentiële rol in de ontwikkeling van de leerlingen. Op onze school gaan 
wij uit van het standpunt dat ouders en school in samenwerking en samenspraak, vanuit ieders taak en 
verantwoordelijkheid, belangrijke aandeelhouders zijn in het ontwikkelproces. Dat is het vertrekpunt van 
denken en handelen.  
Op de school wordt de organisatie op een andere manier vormgegeven. De leerkracht wordt als 
coach/begeleider gezien en is per leerplein samen met zijn collega’s verantwoordelijk. De leerkracht volgt zijn 
leerlingen en geeft onderwijs op maat. Leerkrachten zoeken elkaar op doordat er in teams gewerkt wordt op 
een leerplein en worden uitgedaagd om te reflecteren op zichzelf en op elkaar waardoor er een continue 
ontwikkeling gaande is. De school is een lerende organisatie. 
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Kennismaking met De Uitdaging  

 
Kindcentrum De Uitdaging is een nieuwe  katholieke basisschool in Nijmegen Noord.  
Dit schooljaar zijn wij gestart in ons nieuwe gebouw in de wijk ‘De Grote Boel’. Het gebouw 
biedt plaats aan ongeveer 500 leerlingen.  
 
Het logo van De Uitdaging staat voor vooruitgang in ontwikkeling. Ook staat het logo voor de intensieve 
samenwerking tussen basisschool, kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang, die gezamenlijk 
Kindcentrum De Uitdaging vormen. De samenwerking is erop gericht dat we handelen vanuit een gezamenlijke 
pedagogische aanpak, waarin er keuzemogelijkheden passend bij het kind worden geboden. 
 
Missie en Visie 
Kindcentrum De Uitdaging… Daar waar uw kind uitgedaagd en gezien wordt! 
Wanneer u het woord ‘uitdaging’ opzoekt  in de Van Dale vindt u het volgende plaatje 
 

Betekenis ‘uitdaging’ 
 
uit·da·ging (de; v; meervoud: uitdagingen) 
1 oproep, uitnodiging 
2 iets dat inspireert omdat het moeilijk is: 
ik zie mijn nieuwe baan als een uitdaging 

 
 
 
Missie: 
Wij nodigen leerlingen uit om de 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen en inspireren hen bij het behalen 
van de ‘leerlingdoelen’! Wij bereiden kinderen voor om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op leven en 
werken in deze 21e eeuw; een tijd vol nieuwe en snel veranderende uitdagingen. Onze missie verwoordt het 
doel van de school, de visie geeft aan hoe wij dit doel willen bereiken.  
 
‘Wij dagen kinderen uit en laten hen groeien tot evenwichtige en betrokken personen die voorbereid zijn op de 

maatschappij van morgen.’ 
 
 
Visie: 
Wij werken gepersonaliseerd, in een rijke leeromgeving en werken naast de kernvakken aan de brede 
ontwikkeling. 
 

Gepersonaliseerd Leren 
Bij ons op school zien we onze ontwikkelpunten als een uitdaging om iets nieuws te leren, in plaats van een 
tekortkoming. Geborgenheid is daarbij een noodzaak. Feedback geven en reflecteren horen daarbij. Wij willen 
kinderen het inzicht geven over waar hij of zij nu staat in de ontwikkeling. Ontwikkeling staat centraal in alle 
keuzes die we maken. Wat heeft een leerling of leerkracht nodig om een volgende stap te zetten in zijn/ haar  
ontwikkeling, waarbij de vaardigheidslijn het uitgangspunt is. We werken aan de hand van ‘leerlingdoelen’ 
m.b.v. een doelenmuur, waardoor voor iedereen duidelijk is waarom we doen wat we doen en wat nodig is 
om de volgende stap in de ontwikkeling te bereiken. Ook houden we, waar mogelijk, rekening met 
verschillende stijlen van leren.  Kinderen die aan de dezelfde ‘leerdoelen’ werken worden geclusterd.  
 
De ontwikkelgroep ‘Gepersonaliseerd Leren’ wordt dit schooljaar gesplitst in 2 werkgroepen.  

 De werkgroep Mijn Rapport Folio (MRF) gebruikt dit schooljaar om de doelen voor MRF aan te 
scherpen (voor ouders/ leerlingen en teamleden. Wat betekenen deze doelen voor de invulling van 
het MRF? Daarbij gaan zij een stappenplan maken voor de realisatie. 
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 De werkgroep ‘Afstemmen op Onderwijsbehoefte’ gaat het eerste deel van het schooljaar het 
‘groepsoverzicht’ van De Uitdaging ontwikkelen en implementeren. Het tweede gedeelte van het 
schooljaar wordt gebruikt om de vaardigheidslijn spelling bij te stellen en te implementeren in het 
team. 

 
Rijke Leeromgeving 
We werken vanuit een rijke, uitdagende leeromgeving waarin de ruimtes zijn ingedeeld naar verschillende 
onderwijsbehoeften en leerstijlen van leerlingen.  
 
De werkgroep ‘Rijke Leeromgeving’ stelt een format en beschrijving vast voor het thematisch werken. Hirebij 
worden de doelen, activiteiten en het aanbod van de thema’s verder uitgewerkt. Daarbij wordt ook een vaste 
wijze van evaluatie vastgesteld en geïmplementeerd. 
 
 
De brede ontwikkeling 

 
 
Hierboven ziet u een schema waarin het schoolconcept van de uitdaging wordt weergegeven. Naast de 
kervakken richten wij ons op de 21e eeuwe vaardigheden binnen het thematisch werken. 
We gaan in ons aanbod uit van verschillen in ontwikkeling en manier van leren tussen leerlingen. Door een 
thematisch aanbod waarbinnen leerlingen aan eigen leervragen mogen werken, stimuleren we betrokkenheid 
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bij het eigen leerproces. Verantwoordelijkheidsgevoel wordt gestimuleerd door leerlingen de ruimte te geven 
eigen keuzes te maken in planning middels een week- of dagtaak en door met hen te reflecteren op hun eigen 
ontwikkeling aan de hand van de analyse van toetsen en middels kindgesprekken en portfoliogesprekken.  
 
De ontwikkelgroep ‘Brede Ontwikkeling’ gebruikt dit schooljaar om een kwaliteitskaart ‘zelfsturing’ te 
ontwikkelen. Wat betekent zelfsturing op De Uitdaging? Wat willen we hiermee bereiken? Wat vraagt dit van 
ons aanbod en leerkracht-handelen?  
 
 
Samenwerken 
Leerlingen, leerkrachten en ouders werken op een respectvolle en gelijkwaardige manier samen aan een 
veilige en uitdagende leeromgeving. Waarbij leren van en met elkaar zichtbaar is binnen alle lagen van de 
school. 
De leerkrachten werken aan de hand van 4 pijlers. Zij stellen leerlingdoelen en daarbij horen leerkrachtacties 
(wat vraagt het van de leerkracht om de doelen te behalen), ontwerpen samen lessen, leren van elkaar door 
bij elkaar in de klas te kijken en gaan met kinderen in gesprek middels ‘kindgesprekken’. 
Als (nieuwe) school zijn wij constant in beweging. Wij stellen ons steeds de vraag: is dit de meest optimale 
manier om onze doelen te behalen, waarbij wij steeds teruggrijpen naar onze missie en inzetten op de leerlijn 
’leren leren’ en de 21e eeuwse vaardigheden. 
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Systeem 
Op De Uitdaging wordt gewerkt in units (bouwen).  
Unit 1 leerjaar 1 t/m 4 (dit schooljaar 1 t/m 3) 
Unit 2 leerjaar 5 t/m 8 
 
Iedere unit heeft zijn eigen leerplein. 
Leerpleinen zijn rijke, multifunctionele leeromgevingen waarbinnen kinderen van verschillende leeftijden zich 
breed en vanuit een veelzijdig aanbod kunnen ontwikkelen. Naast dat er ruimtes zijn waar kinderen hardop 
kunnen spelen en overleggen zijn er binnen de leerpleinen ook afgeschermde plekken waar kinderen instructie  
krijgen of in rust kunnen werken.  
 

 
 
De leerlingen beginnen en eindigen de dag in hun mentorgroep. Dit is een groep met leerlingen van 
verschillende leeftijden uit de unit, gekoppeld aan een vaste mentor (de leerkracht van de mentorgroep). Dit 
biedt de kinderen veiligheid en houvast en de mentor is tevens eerste aanspreekpunt voor u als ouder. Daarna 
gaan de leerlingen naar de instructiegroep die past bij het niveau van het kind.  
 
De leerkrachten die werken in een unit zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de kinderen. Leerkrachten 
worden ingezet op talent. Er wordt op die manier met meerdere ogen naar uw kind gekeken. Middels  het 
anders organiseren van ons onderwijs willen wij het volgende bereiken:  
 
Leerkrachten worden waar mogelijk ingezet op taken waarvoor zij zijn opgeleid en waar hun kwaliteit en talent 
ligt. Men draagt niet meer alleen de verantwoordelijkheid voor de eigen groep, maar voor een unit.  Zij werken 
op de leerpleinen intensief met elkaar samen en maken gebruik van elkaars talenten. De kwaliteit van het 
onderwijs verhogen. Als leerkracht van een basisschool geef je zelf alle vakken, maar ben je overal even goed 
in? Niet iedereen is bijvoorbeeld heel muzikaal. Op De Uitdaging willen wij de talenten van leerkrachten 
optimaal benutten door leerkrachten de lessen te laten verzorgen waar zij in uitblinken. 
 
Wij willen beter voldoen aan de leerbehoeftes van het kind. Voorafgaand aan een blok wordt een 
toets/observatie afgenomen. Met behulp van de doelenmuur worden de doelstellingen voor dat blok 
beschreven. De verschillende niveaus kunnen ervoor zorgen dat er meer groepsoverstijgend wordt gewerkt. 
Het zelfsturend leren wordt bevorderd. 
 
Wij willen meer rendement halen uit de klassenorganisatie en daarbij de ruimtes van het gebouw. Meerdere 
uitdagende leerplekken realiseren, passend bij de 21e eeuwse vaardigheden. 
 
Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren 
kinderen veel van elkaar. Het geeft mogelijkheden tot een flexibele groepsindeling. Hiermee kunnen wij 
tegemoetkomen aan verschillen tussen leerlingen, bijvoorbeeld t.b.v. instructiemomenten.  
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Hieronder ziet u hoe de structuur van de twee units gelijk is. 
Unit 1 
 

 
Unit 2 

 

 
 
 
Stichting Conexus 
De Uitdaging heeft op 1 september 2016 haar deuren geopend en is één van de 32 scholen bestuurd van 
Stichting Conexus; een samenwerkingsbestuur van scholen met verschillende levensbeschouwelijke en 
pedagogische tradities. De stichting stelt zich ten doel onderwijs mogelijk te maken dat zowel recht doet aan 
de verschillende tradities als aan onze gezamenlijke kwaliteitskenmerken.  
 
Stichting Conexus  
Panovenlaan 1  
6525 DZ Nijmegen  
024 - 373 39 60  
info@conexus.nu  
www.conexus.nu 
 
Team 
Bij de start van het schooljaar bestaat het team uit 13 leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, een administratief 
medewerker, een conciërge 2 unitcoördinatoren, de zorgcoördinator en de directeur. De mensen uit het team 
zijn ervaren leerkrachten die heel bewust kiezen voor het ontwikkelen van een nieuwe school op basis van de 
21e eeuwse vaardigheden.  
De leerkrachten van een unit zijn samen verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod en het 
welbevinden van de leerlingen. Elke leerling is gekoppeld aan een vaste leerkracht: de mentor met wie ouders 
de gesprekken voeren over hun kind. De zorgcoördinatoren tevens unitcoördinatoren (Rebecca Kemper voor 
unit 1 en Maaike Korver voor unit 2) ondersteunen leerkrachten bij het verzorgen van een passend aanbod 
voor alle leerlingen van de school. De schoolleider is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de school 
en al haar betrokkenen. De Uitdaging is een lerende organisatie waarbinnen niet alleen de leerlingen, maar 
ook alle medewerkers zich blijven ontwikkelen.  
  

http://www.conexus.nu/
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Veilig Schoolklimaat 
Wij werken kindgericht. Ons onderwijs is erop gericht dat ieder kind, ongeacht capaciteiten, zich optimaal kan 
ontwikkelen, zowel in leerresultaten als in sociale zin. Toch kan het zo zijn dat wij niet de zorg kunnen bieden 
die het kind nodig heeft. Dit kunt u lezen in ons School Ondersteuningsprofiel (SOP). Wij proberen een veilig 
schoolklimaat te bieden waarin openheid, respect, vertrouwen, zorg en aandacht belangrijke pijlers zijn.  
Onze school heeft een duidelijke structuur waarin voor kinderen helder is wat wel en niet mag en hanteren wij 
een pestprotocol. Groepsregels worden niet opgedragen, maar middels gesprekken met de kinderen maken 
wij afspraken. 
 
Wij hanteren 6 schoolafspraken (deze zijn voortgevloeid uit de eerste weken): 

- Buiten rennen is oké, binnen lopen een goed idee! 
- Als iemand zegt ‘stop’, dan houd ik ook echt op! 
- Groot of klein… iedereen mag zichzelf zijn! 
- Opruimen is heel gewoon, dan blijft het netjes en schoon! 
- Van doorzetten en leren kan ik heel veel leren! 
- Bij werken op het leerplein is een rustige omgeving fijn! 

  
Na de zomervakantie starten wij met de  ‘gouden weken’. Dit zijn lessen rondom de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Gedurende het jaar blijft er aandacht voor het groepsklimaat en bekijken wij per groep wat het 
nodig heeft. Schoolbreed werken wij thematisch waarin wij de lessen rondom de sociaal-emotionele 
ontwikkeling een plek geven, waardoor zij nog betekenisvoller worden. 
 
We werken met Viseon in unit 2. Dit is een leerlingvolgsysteem voor sociale competenties. We gebruiken dit 
leerlingvolgsysteem om:  

 de ontwikkeling van sociale competenties op groeps- of schoolniveau planmatig aan te pakken. 

 met de uitkomsten van de scores ons onderwijs beter inhoudelijk vorm te geven. 

 zicht krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en kunnen vaststellen wanneer een kind 
op dit gebied extra ondersteuning nodig heeft. 

 
Opbrengsten  
De eindopbrengsten worden met ouders besproken om samen te reflecteren op het préadvies van het 
voortgezet onderwijs. Omdat wij een startende school zijn, kunnen wij op dit moment nog geen 
eindopbrengsten vermelden (afgelopen jaar waren er slechts 4 leerlingen die de eindtoets hebben afgenomen, 
waarvan 2 leerlingen korter dan 2 jaar op De Uitdaging zaten). Als school ben je verplicht om een eindtoets af 
te nemen. De uitdaging heeft gekozen voor de eindtoets van ‘Route 8’. 
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Dagindeling  
Wanneer uw kind op school komt, gaat hij of zij naar de mentorgroep. Hier 
starten we de dag en hier sluiten we de dag af. Na de mentorgroep gaat uw 
kind naar de instructiegroep waar hij/zij qua niveau past en maakt uw kind 
gebruik van de verschillende instructieplekken en het leerplein. 
Hieronder volgt een globale dagindeling. Tijdens de werkmomenten krijgt 
uw kind o.a. instructie, wordt er thematisch gewerkt en werkt hij/zij aan de weektaak. 
Hieronder volgen 2 voorbeeldroosters. 
 

Unit 1  Unit 2 

8.30u -  8.50u  Dagopening   8.30u - 8.45u  Dagopening  

8.50u - 9.45u   Buitenspelen   8.45u - 9.15u Weekinstructie (mentorgroep) 

9.45 - 10.15u Fruit eten en voorlezen  9.15u - 10.10u Rekenen (groepsoverstijgend) 

10.15u - 10.45u Mentortijd 
Kringactiviteit thema + 
instructie weektaak 

 10.10u - 10.30u Fruit eten en buiten spelen 

10.45u - 11.45u Werkles m.b.v. digikeuzebord   
 

 10.30u - 11.00u 
 

Lezen (mentorgroep) 

 Kleine kring taal en/ of rekenen  11.00u - 11.45u Spelling (groepsoverstijgend) 

11.45u - 12.15u  Lunchen en voorlezen  11.45u - 12.15u Mentortijd 

12.15u - 13.15u 
+ 6 lln uit gr3 

Werkles m.b.v. digikeuzebord   
 
 

  Zelfstandig werken 

Kleine kring taal en/ of rekenen:  12.15u - 13.00u Lunchen en buiten spelen 

13.15u - 14.00u Buitenspelen  
 

 13.00u - 14.00u Thema 

14.00u - 14.15u Evaluatie van de dag   14.00u - 14.15u Evaluatie van de dag 

 
Schoolfocus 2019/2020 
Ieder jaar worden afspraken gemaakt m.b.t. de schoolontwikkeling. Dit is een onderdeel van het ‘floating 
schoolplan’ en wordt beschreven in  het ‘floating jaarplan’ . Hierin worden de voornemens voor het 
aankomende schooljaar beschreven. Voor dit schooljaar ligt de focus op: 

 Gepersonaliseerd leren verder vormgeven  

 Rijke leeromgeving: thematisch werken verder vormgeven 

 Brede ontwikkeling: kwaliteitskaart ontwikkelen ‘zelfsturing’, ICT-plan beschrijven 

 Personeel:  teamuitbreiding 

 Samenwerking met partners in IKC 
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Volgen van de ontwikkeling  

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo, de één wat sneller en de ander wat 
langzamer. Het ene kind is eerder aan lezen toe dan een ander en het ene kind heeft meer 
begeleiding nodig dan een ander. Uiteindelijk moeten alle kinderen de kerndoelen halen, maar 
het tempo en de wijze waarop kunnen per kind verschillen.  
 
Wij volgen de ontwikkeling van leerlingen nauwkeurig. Alleen dan kunnen we ons onderwijs en de begeleiding 
goed afstemmen op het ontwikkelingsniveau en de onderwijsbehoeften van een kind. Het volgen van kinderen 
doen wij op de volgende manier:  
 
Observatie  
Leerlingen krijgen op De Uitdaging met meerdere leerkrachten te maken. Leerpleinen zijn ingericht voor 
verschillende doeleinden en instructies worden gegeven door verschillende leerkrachten. Immers wij zetten 
leerkrachten in op talent. Dit maakt dat we ons samen verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen en vraagt 
om een goede samenwerking. Regelmatig worden de kinderen geobserveerd en besproken. 
 
Toetsing 
Op De Uitdaging volgen we de ontwikkeling van kinderen middels het analyseren van toetsen die de kinderen 
maken. 
Wij beginnen, vanaf groep 3, een werkblok met een methodetoets die wordt gebruikt als instaptoets. Deze 
toets wordt samen met de kinderen geëvalueerd en daar komen doelen uit naar voren voor het komende 
werkblok. Aan het eind van het blok worden deze doelen ook weer met de kinderen geëvalueerd. 
Eind leerjaar 2 wordt de eerste citotoets voor kleuters afgenomen. 
Vanaf leerjaar drie worden twee keer per jaar Citotoetsen voor rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en 
spelling afgenomen. Naast het zicht houden op de ontwikkeling van kinderen, willen we met deze resultaten 
ook ons onderwijs kritisch blijven bekijken. Twee keer per jaar worden alle bovenstaande resultaten 
geanalyseerd door het team en hieruit worden ontwikkelpunten geformuleerd. Wij verwerken dit in onze 
‘schoolanalyse’ en dit vormt weer het startpunt voor de nieuw te vormen ontwikkelplannen.  
Naast deze analysemomenten, evalueren wij eens in de zes weken ons onderwijs tijdens een teamvergadering. 
Wat gaat er goed, waar lopen we tegenaan en wat willen we evt. aanpassen? De leerkrachtacties komen voort 
uit de leerlingdoelen die zijn gesteld. 
 
Reflectie  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen reflecteren op hun eigen leerproces, zodat ze helder krijgen wat ze 
hebben geleerd, hoe ze dit hebben geleerd en wat ze nog nodig hebben om een volgende stap te zetten. Ook 
wordt er in de reflecties aandacht besteed aan het welbevinden van een leerling op school. De leerkracht kijkt 
samen met de leerling naar zijn reflectie en krijgt zo zicht op hoe een kind zich voelt en hoe het naar zichzelf 
kijkt. Dit geeft ons belangrijke informatie over het welbevinden en de ontwikkeling van een leerling.  
 
Portfolio  
Iedere leerling op De Uitdaging heeft een eigen digitale portfoliomap in ‘Mijnrapportfolio’. Om ontwikkeling te 
stimuleren en inzichtelijk te maken brengt MijnRapportfolio de groei in kaart op verschillende vlakken. Wij 
scoren de vaardigheidslijnen voor uw kind. Ontwikkelmomenten worden opgeslagen en blijven beschikbaar 
om in te zien. Daarnaast kunnen leerlingen aan de hand van foto’s hun talenten en talentontwikkeling in kaart 
brengen. In het portfolio hopen we gezamenlijk (leerling, ouder(s) en leerkrachten) tot een beeld te komen dat 
recht doet aan een kind op een bepaald moment in zijn of haar ontwikkeling. 
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Naast dat leerling en leerkracht werk toevoegen waar ze trots op zijn hebben ook ouders een actieve inbreng 
in het portfolio. Zij kijken samen met hun kind naar het gemaakte werk en kiezen een opdracht waar zij als 
ouder trots op zijn. Ook vullen zij het ouderformulier in waarop ze aangeven waarom ze trots zijn op hun kind, 
wat hen opvalt in het portfolio en welke vragen ze nog hebben. Deze vragen kunnen worden gesteld tijdens 
het voortgangsgesprek met de mentor van het kind. Daarnaast worden de observaties van de leerkracht 
toegevoegd en besproken tijdens de portfoliogesprekken met ouders. 
 
Toetsen, hoe zit dit nou? 
De Uitdaging kent 2 soorten toetsen. De toetsten van het LVS van Cito en de toetsen passend bij ‘de stappen’.  
 
Voorafgaand aan elke stap bepalen we de beginsituatie.  Deze beginsituatie gebruiken wij voor het bepalen 
van onze clustering voor instructies. Aan de hand van de analyse van deze toetsen worden er samen met uw 
kind nieuwe leerdoelen bepaald voor het komende blok. Zo krijgen de kinderen zicht op waar zij staan in de 
ontwikkeling en kunnen wij uw kind gericht instructie geven.  
 
Waarom worden de toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen? 
Gedurende het hele schooljaar wordt uw kind op verschillende manieren beoordeeld. Dat kan bijvoorbeeld 
zijn door een observatie van de leerkracht, of door een toets. Deze toetsen worden geanalyseerd en geven de 
leerkracht een goed inzicht in wat uw kind kan en weet. 
Waarom dan toch dat leerlingvolgsysteem? Het leerlingvolgsysteem is opgezet om kinderen, ongeacht de stof 
die ze geleerd hebben, te toetsen. Deze toetsen geven een onafhankelijk beeld van de prestaties van uw kind. 
Daarnaast worden de uitslagen van uw kind vergeleken met andere kinderen in Nederland. Zo krijgt de school 
goed in beeld hoe alle kinderen presteren. Wij toetsen kinderen pas vanaf eind groep 2. 
 
De toetsen van Cito worden twee keer per jaar afgenomen. In het midden van het schooljaar (M) en op het 
eind van het schooljaar (E). Na iedere toets bespreken wij of uw kind nog in de juiste instructiegroep zit en 
veranderen wij dit eventueel. 
Aan de hand van deze scores gaan de leerkrachten opnieuw de groepsoverzichten en groepsplannen maken 
om het aanbod voor uw kind te kunnen bepalen. Ook wordt er op schoolniveau gekeken naar de resultaten. Is 
er een trend waarneembaar? Wat betekent dit voor ons onderwijs? 
 
De meeste scholen, ook De Uitdaging , houden de uitslagen van deze toetsen  bij in het dossier van uw kind en 
zo groeit er een totaalplaatje van de vorderingen van uw kind gedurende de totale schoolperiode. Op bijna alle 
scholen in Nederland worden deze toetsen afgenomen en worden de scores vergeleken met  de ‘gemiddelde’ 
Nederlandse leerling van die leeftijd in die jaargroep. 
 
De vakken die getoetst worden bij de kleuters zijn: taal en rekenen voor kleuters: dit zijn kleutertoetsen die 
informatie verschaffen over wat de kleuter beheerst om te leren rekenen en te leren lezen en schrijven. In 
groep 3 t/m 8  zijn het de volgende toetsen: begrijpend lezen, spelling, rekenen/wiskunde en technisch lezen.  
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Leerlingenzorg  

 
Kinderen met een speciale hulpvraag  
Sommige kinderen hebben speciale hulp nodig. Zonder deze extra begeleiding loopt deze 
leerling vast in zijn of haar ontwikkeling. De Uitdaging maakt deel uit van het 
samenwerkingsverband Stromenland Passend Onderwijs. Dit is een stichting, waarin 25 besturen met 167 
scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs samenwerken om passend 
onderwijs te realiseren voor alle leerlingen in de regio. Stromenland heeft als missie: Passend onderwijs voor 
elke leerling, in de klas, op de school, met de ouders, in de wijk en in ons samenwerkingsverband. Het 
uitgangspunt is ‘’Gewoon als het kan, speciaal als het moet’. Binnen het samenwerkingsverband zijn er 
verschillende mogelijkheden voor extra ondersteuning en/of onderzoek in de vorm van (preventieve) 
ambulante begeleiding. Het doel van het samenwerkingsverband is om kinderen zoveel mogelijk binnen het 
regulier basisonderwijs te houden. In sommige gevallen wordt er besloten dat een reguliere basisschool niet 
genoeg middelen, tijd en/of kennis heeft om aan te sluiten bij de speciale onderwijsbehoeften van een 
leerling. Deze leerling wordt altijd eerst besproken in het Breed School Ondersteunings Team (BSOT). Hier zijn 
de ouders, intern begeleider en waar mogelijk de leerkracht van het kind bij aanwezig. Vervolgens worden de 
stappen genomen die nodig zijn om het kind op de juiste plek geplaatst te krijgen.  
 
Breed School Ondersteunings Team (BSOT)  
Om de ondersteuning voor kinderen, ouders en leerkrachten sneller en effectiever te kunnen organiseren, 
werken we vanaf 1 januari 2016 met het BSOT. Hierin zitten verschillende deskundigen om samen te proberen 
zo snel mogelijk de hulp te organiseren die nodig is voor uw kind. Indien er meer deskundigheid nodig is, 
wordt deze zo snel als mogelijk is ingeroepen. 
 
Vaste leden van het BSOT zijn:  

 Directeur van de school  

 Zorgcoördinator 

 Ondersteuner Samenwerkingsverband Nijmegen e.o. (Mirjam Jans) 

 School Maatschappelijk Werker (Stephanie Ebbers 

 Medewerker Jeugdgezondheidszorg (Marjon van Klaveren)  
 
Waar mogelijk zijn aanwezig:  

 Leerkracht van het kind  

 Ouders  

 Andere deskundigen  
 
Schoolarts  
De GGD biedt jeugdgezondheidszorg op maat. Dat wil zeggen dat ze de zorg afstemmen op de behoeften van 
ouders en kind. Ze screenen alle kinderen van 5, 8 en 11 jaar. De kinderen worden gewogen en gemeten. Bij 
de kinderen van 5 en 11 jaar testen ze ook de ogen. De ouders ontvangen hierover tijdig bericht en kunnen 
aangeven of zij bij de screening van hun kind aanwezig willen zijn. Ouders ontvangen een lijst met vragen en 
aandachtspunten. Daarop kunnen zij aangeven welke vragen er leven betreffende hun kind, en of zij een 
afspraak met een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg willen maken. Na de screening krijgen de 
kinderen een brief mee naar huis met de uitkomsten.  
Heeft u als ouder vragen over opvoeding, groei en/of ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u altijd een gesprek 
aanvragen met onze schoolverpleegkundige. Dit gesprek kan worden aangevraagd via de mentor van uw kind 
of via het bedrijfsbureau (024-329 71 11). 
 
School als vindplaats 
Een van de partners die wij een vaste plek op onze school geven is ‘de school als vindplaats’.  
Wanneer we zorg kunnen inzetten voordat problemen escaleren, wordt veel leed bij kinderen/jeugdigen 
voorkomen. Met dit project willen we eerder in contact komen met problematiek rondom kinderen/jeugdigen 
én de verbinding tussen de school en de hulpverleningswereld verbeteren. 
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Wat houdt het in? 
Het project richt zich op alle Nijmeegse scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs, ROC en 
Helicon. We onderscheiden drie type activiteiten: 

 Mee-verbinden: Samen met aanwezige begeleiding op school een schakel zijn voor een duurzame 
verbinding tussen school en jeugdhulpverlening, school en wijkteam, school en passend onderwijs, 
school en thuis. 

 Meedenken en signaleren: Zorgprofessionals signaleren problematiek bij leerlingen op school en 
denken mee over een oplossing.  

 Mee-ondersteunen: We bieden korte interventies op school en als er meer hulp nodig is, dan 
ondersteunen we bij een snelle toeleiding naar zorg.  

 
Logopedist  
De logopedist onderzoekt bij alle vijfjarigen de spraak- en taalontwikkeling. Ze adviseert ouders en kind over 
een eventuele logopedische behandeling. Ook kan de mentor van uw kind u adviseren een logopedische 
screening aan te vragen via de huisarts. Het doel ervan is op tijd de hulp te bieden die nodig is om 
belemmering in de spraak- en/of taalontwikkeling te voorkomen.  
 
Verwijsindex  
De Verwijsindex risico’s jeugdigen is een landelijke internetapplicatie, waarin een professional een jongere (0 
tot 23 jaar) kan registreren als hij/zij redelijkerwijs vermoedt, dat de jongere het risico loopt in zijn 
lichamelijke, psychische, sociale en/of cognitieve ontwikkeling naar de volwassenheid te worden belemmerd. 
De Verwijsindex brengt risicosignalen van verschillende professionals bij elkaar en informeert de hulpverleners 
onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. Het doel hiervan is zo snel mogelijk de hulp te organiseren die 
nodig is. Een melding in de Verwijsindex wordt altijd doorgegeven aan ouders/verzorgers. Meer informatie 
vindt u op www.multisignaal.nl.  
 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld  
Vanaf 1 juli 2013 is de wet Meldcode in werking getreden. In het kader van kwaliteitszorg, wordt de plicht 
opgelegd om een meldcode te hanteren voor kindermishandeling en huiselijk geweld. De verplichting geldt 
voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, 
maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie.  
Ook burgers wordt gevraagd (geen verplichting) om alert te zijn op en vermoedens van kindermishandeling en 
huiselijk geweld te delen met het meldpunt kindermishandeling.  
 
Kwaliteitszorg  
Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg zijn het schoolplan en het daaruit voortvloeiende floating jaarplan de 
richtinggevende documenten. Deze documenten zijn op te vragen bij de directeur. Het doel van ons 
kwaliteitsbeleid is de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en waar nodig verbeteren. Tijdens evaluaties 
binnen het team worden onze doelen aangescherpt. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
systeem voor kwaliteitszorg. Onze verbeterplannen leggen we altijd naast de missie en visie van school. 
Directie en team stellen de plannen voor ieder jaar op. De verbeterplannen worden vervolgens vastgesteld 
door de MR en het bestuur van de school. Aan het eind van het schooljaar wordt de evaluatie van het jaarplan  
en het nieuwe jaarplan aan alle ouders gepresenteerd.  

 
  

http://www.multisignaal.nl/
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Ouders  

 
Ouders als partners van de school  
Essentieel voor de ontwikkeling van een kind op school is het vertrouwen dat ouders hebben in 
de school. Ook blijkt uit onderzoek dat ouderbetrokkenheid bij de school een positief effect 
heeft op de ontwikkeling van een kind. Op De Uitdaging zien wij ouders als partner. Door het gebruik van 
social media en het organiseren van de volgende activiteiten, betrekken we ouders bij de school:  
 

 We voeren regelmatig gesprekken waarin ouders en leerkrachten gezamenlijk een zo volledig mogelijk 
beeld proberen te krijgen van uw kind. 

 Ouders hebben altijd inzicht in het portfolio van hun kind.  

 Ouders krijgen voorafgaand aan een thema de doelen mee waaraan we gaan werken. Zo weten ze waar 
hun kind op school mee bezig is.  

 We vragen ouders om mee te denken over de verschillende ontwikkelingen op onze school, middels 
dialoogsessies.  

 We betrekken ouders bij vieringen en feesten op school.  

 We nodigen ouders uit om hun kennis en vaardigheden aan de kinderen over te brengen. Dit gebeurt vaak 
in de vorm van een workshop, passend bij een bepaald thema.  

 Alle ouders worden vertegenwoordigd door enkele ouders in de Medezeggenschapsraad en maken per 
definitie deel uit van de Oudervereniging zodra ze hun kinderen aanmelden op school.  

 
De Medezeggenschapsraad (MR)  
De M.R. (Medezeggenschapsraad) is een beleidsorgaan dat in overleg met het schoolbestuur en 
de schoolleiding mede vorm geeft aan het beleid van onze school. Leden voor de M.R. worden 
iedere twee jaar door ouders en leerkrachten gekozen. De M.R. is opgebouwd uit een gelijke 
verdeling van ouders en leerkrachten. 
 
Oudervereniging 
Onderwijs doe je samen! De Uitdaging heeft een oudervereniging, maar ook daarnaast vinden wij het 
belangrijk wanneer u betrokken bent bij de school. Zo vinden wij het belangrijk om met de kinderen de wereld 
te ontdekken (bijv. een bezoekje aan een ouderenvoorziening) en de wereld de school in te brengen (bijv. een 
operazangeres op school) en hierbij kunnen wij uw kennis en hulp goed gebruiken (bijv. vervoer of 
ondersteunen bij een les)!  
De Uitdaging werkt met een oudervereniging bestaande uit een aantal vaste ouders en leerkrachten. De 
oudervereniging houdt zich bezig met het organiseren van o.a. schoolfeesten zoals Sinterklaas, Kerst en 
Carnaval.  
 
Leden Medezeggenschapsraad (MR) Leden Oudervereniging (OV) 
Femke Fleury Arjan Oldser 
Rebecca Kemper Sanne Lecluijze 
Sarah Hannes Willem Lieberwirth 
Tim Klaassen Jo-Ann Kerperien 
Huub Westendorp Vanessa Bijsters 
Ralph Lazeroms 
 
Ouderbijdrage  
Wij vragen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage van € 60,00 per kind. Met deze bijdrage kunnen wij o.a. 
excursies organiseren die aansluiten bij de thema’s waaraan we per leerplein werken. Naast de excursies 
kunnen we met deze bijdrage ook andere activiteiten organiseren, zoals een sinterklaasbezoek aan school, een 
kerstviering en een eindfeest. Mocht u niet in staat zijn deze vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan kunt u 
contact opnemen met de directeur of Stichting Leergeld. Tijdens de ‘jaarvergadering’ van de oudervereniging 
wordt het financiële plaatje van het afgelopen schooljaar inzichtelijk gemaakt.  
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Klachtencommissie en vertrouwenspersonen 
Wij nodigen u uit om eventuele vragen en/of klachten zo snel mogelijk kenbaar te maken. Op die manier 
voorkomen we dat problemen groter worden en kunnen we zo nodig snel ingrijpen. Indien u een klacht heeft 
kunt u altijd terecht bij de directeur. Mocht een gesprek met de directeur niet leiden tot een oplossing dan kan 
er een gesprek worden aangevraagd met de interne vertrouwenspersoon, Sarah Hannes (mentor unit 2) 
sarah.hannes@de-uitdaging.nu, 024-7503380.   
Het onderwijs aan het kind en de ontwikkeling van de school is er alleen maar mee gediend als alle 
betrokkenen binnen de school open en met oog voor ieders verantwoordelijkheden met elkaar 
communiceren. Dit neemt niet weg dat het ook kan voorkomen dat de ouder en de school niet tot een 
oplossing komen of dat de klacht dermate zwaar is dat het wenselijk is dat een extern persoon zich over de 
klacht buigt. Het is dan mogelijk om de klacht (schriftelijk) neer te leggen bij het schoolbestuur van Conexus. 
De contactgegevens vindt u hieronder. U stelt daarmee de school of het bestuur in staat om iets aan uw klacht 
te doen. Daarnaast kunt u met een klacht terecht bij een onafhankelijke, landelijke klachtencommissie.  
 
Conexus heeft zich voor de behandeling van klachten aangesloten bij de 'Landelijke Klachtencommissie voor 
het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC)'. Een klacht of beroep kan alleen schriftelijk 
ingediend worden bij:  
 
Vertrouwenspersoon Stichting Conexus en Klachtencommissie  
Vertrouwenspersoon Conexus: 
dhr. Pieter-Jan Landsheer 
p/a NIM maatschappelijk werk 
Postbus 6841 
6503 GH Nijmegen  
 
St. Conexus 
Panovenlaan 1  
Postbus 40076  
6504 AB NIJMEGEN  
Telefoon: 024-3733960  
E-mail : info@conexus.nu  
 
Op www.conexus.nu vindt u verdere informatie over de Landelijke Klachtencommissie. U kunt het kantoor van 
Conexus bereiken van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.  
 
Stichting Onderwijsgeschillen  
Postbus 85191  
3508 AD Utrecht  
030-2809590.  
Voor meer info: www.onderwijsgeschillen.nl 
 

  

mailto:sarah.hannes@de-uitdaging.nu
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Wetgeving  

In de wet zijn een aantal plichten van school en ouders vastgelegd. De onderwijsinspectie 
controleert of deze worden nageleefd. 
 
Onderwijstijd 
Kinderen mogen vanaf vier jaar naar school, maar zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. De wet schrijft voor dat 
kinderen gedurende de basisschoolperiode 7520 uur onderwijs moeten volgen. Dat is 940 uur per schooljaar. 
Op onze school werken wij met een continurooster en zijn alle kinderen van 8.30 uur tot 14.15 uur op school. 
Omdat de lunchtijd (45 minuten) niet meetelt, krijgen de kinderen 5 uur per dag onderwijs. Daarmee voldoet 
De Uitdaging aan de wettelijke norm. 
 
Ziekmelding, verzuim en verlof 
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, verzoeken wij u dringend dit 
tijdig voor schooltijd telefonisch of via Social Schools te melden en door te geven of uw kind die dag naar de 
BSO zou gaan. Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig, maar ook voor kinderen van vier jaar is het belangrijk zo 
veel mogelijk op school aanwezig te zijn. Als uw kind zonder afmelding afwezig is, nemen we telefonisch 
contact met u op. Ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht te melden bij de afdeling leerplichtzaken van de 
gemeente Nijmegen. Afspraken met huisarts, tandarts of specialist kunt u doorgeven aan de mentor of ook via 
Social Schools.  
Bijzondere omstandigheden in gezin of familie kunnen reden zijn voor één of meer dagen extra verlof naast 
het vakantieverlof. Ouders of verzorgers kunnen hiervoor een vrijstellingsformulier vragen bij school  (deze ligt 
in een bakje in de ontvangsthal) of van de website downloaden. De directeur beoordeelt uw verzoek aan de 
hand van de voorschriften van leerplichtzaken. 
 
Schorsing en verwijdering van leerlingen 
De school kan een leerling schorsen (tijdelijk van school sturen) of verwijderen (definitief van school sturen). 
Dit gebeurt alleen wanneer er sprake is van een onhoudbare situatie, bijvoorbeeld bij ernstig wangedrag van 
een leerling of ouder(s) of wanneer de relatie tussen de school en de ouders onherstelbaar is verstoord. Een 
beslissing tot schorsing wordt genomen door de directeur en een beslissing tot verwijdering wordt genomen 
door het bestuur van de school. Het besluit om een leerling te schorsen wordt schriftelijk aan de ouders 
meegedeeld, nadat het bestuur heeft gesproken met de ouders, de leerling en de directeur.  
Voor een besluit tot verwijdering worden wettelijke procedures gevolgd. 
 
Privacy 
Op De Uitdaging gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen. Dit is vastgelegd in het 
privacyreglement. (Zie voor dit reglement de website van onze school.) De gegevens die over kinderen gaan, 
noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren 
en begeleiden van onze kinderen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u 
precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste 
gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren mentoren 
en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en 
vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de  juiste 
begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie van ADHD).  
 
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem (Esis). De vorderingen van de 
kinderen worden vastgelegd in de software van onze leverancier. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang 
tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de school.` 
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Kiezen  

 
Nieuwe leerlingen  
Bent u na het lezen van de schoolgids en een bezoek aan onze school enthousiast over ons 
onderwijs, dan nodigen wij u uit telefonisch contact met ons op te nemen. Omdat wij ieder kind 
passend onderwijs willen geven, vormen wij van elke nieuwe kind een zo goed mogelijk beeld. Hiervoor 
hebben wij een uitgebreide aanmeldingsprocedure ontwikkeld, waarin de beginkenmerken van uw kind en 
een gesprek met u centraal staan. In het geval u overweegt uw kind van een andere basisschool naar De 
Uitdaging over te plaatsen of als het vanuit opvoeding en/of voorschoolse opvang bekend is dat uw kind 
bijzondere onderwijsbehoeften heeft, is het belangrijk voorafgaand aan de aanmelding een gesprek aan te 
vragen met de directeur.  
 
Centrale aanmelding  
Voor scholen in de regio Nijmegen geldt dat ouders hun kinderen eerst centraal moeten aanmelden bij 'De 
Schoolwijzer' van Gemeente Nijmegen. Aanmelden kan via www.schoolwijzernijmegen.nl. 
 
Informatiebijeenkomst  
Wij organiseren informatiebijeenkomsten, waar geïnteresseerde ouders informatie krijgen over de 
uitgangspunten, het onderwijsconcept en de werkwijze van De Uitdaging. Deze bijeenkomsten zijn een goede 
kennismaking met onze school. Omdat wij een nieuwe school zijn en wij veel aanmeldingen verwachten, 
kunnen wij de informatie over de school niet individueel aan alle gezinnen verstrekken. Wanneer u voor onze 
school wilt kiezen, wordt u spoedig na deze middagen uitgenodigd voor een gesprek. Mogelijke vragen kunt u 
tijdens dit gesprek stellen aan degene met wie u het gesprek heeft. Wij laten u tijdens dit gesprek ook de 
school ‘in werking’ zien.  
 
Hieronder volgen de data van de informatiebijeenkomsten. U kunt 
zich hiervoor opgeven via:  
info@de-uitdaging.nu 
De informatieochtenden zijn van 9:00-10:30 uur.  
 

- 24 september 2019 
- 25 november 2019 
- 16 januari 2020 
- 14 februari 2020 
- 20 april 2020 
- 19 mei 2020 

  
 
Beginkenmerkenlijst invullen  
Wanneer u uw kind opgeeft, ontvangt u twee maanden voordat uw kind op school begint een 
informatiepakket met onder andere de beginkenmerkenlijst waarop u kunt aangeven hoe uw kind zich op 
verschillende gebieden heeft ontwikkeld. We vragen ook of een pedagogische medewerker die uw kind goed 
kent, de lijst invult. Kion werkt met het boekje ‘kind in beeld’. Deze vervangt onze eigen lijst. 
 
Aanmeldingsgesprek  
Na ontvangst van de beginkenmerkenlijst, nodigen wij u met uw kind uit voor een aanmeldingsgesprek met de 
unitcoördinator waarin kennismaking centraal staat: wie is uw kind, wat verwachten jullie van ons als school 
en wat denkt u dat uw kind nodig heeft als het op De Uitdaging komt?  
 
Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen: 

 wat is nodig om de leerling op de school te laten functioneren?  

 welke mogelijkheden ziet de school?                          

 is de school in staat de benodigde begeleiding te bieden?  
             

mailto:info@de-uitdaging.nu
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Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een 
zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. 
De school kent ook haar onmogelijkheden in het begeleiden van kinderen: 
Een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep zodat het leerproces wordt belemmerd.  
In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs te prevaleren. 
 
Meer informatie vindt u in het School Ondersteuninsprofiel. Deze kunt u vinden op de website van de school  
(www.de-uitdaging.nu). 
Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet de leerling optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel 
onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften, kan de 
ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs of 
een school voor speciaal onderwijs.  Daarnaast zijn wij een startende school, wat betekent dat ons team nog 
klein is en wij beperkt zijn in de zorg die wij kunnen bieden. 
 
De volgende stappen worden gezet als de school twijfelt of ze de benodigde begeleiding kan bieden:   
 
Informatie verzamelen 
Schriftelijk informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen. Ouders hebben 
informatieplicht. 
De school neemt een beslissing over de toelating binnen zes weken. Deze termijn kan eventueel verlengd 
worden met nog eens vier weken.  
Op grond van de informatie maakt de school een afweging betreffende het wel of niet plaatsen. 
 
Afweging  
Als de school twijfelt, kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt een bespreking in het Brede 
Schoolondersteuningsteam (BSOT) plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht en de ouders 
nodig hebben om de begeleiding te bieden.    
De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) inzetten om de begeleiding vorm te geven. 
De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief op.   
Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt dat onderzoek 
noodzakelijk is om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden.  
Ouders wordt dan om toestemming gevraagd,worden geïnformeerd over de vragen die er nog zijn en worden 
uitgenodigd bij de bespreking in het BSOT.  
Termijn: als de periode van zes weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een brief 
waarin staat dat de termijn met vier weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook genoemd.  
Mocht de school na tien weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school 
tijdelijk in en wordt er vandaaruit verder onderzoek gedaan.  
 
Besluitvorming 
Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen. Dit 
besluit wordt in het Zorgteam genomen. Bij dit overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: de intern 
begeleider van de school, de leerkracht, de orthopedagoog, etc.  
Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in) 
Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in. 
Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar.  
Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders actief betrokken.  
 
Vervolg bij niet plaatsen. Als de school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaat de school een 
passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor 
speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk is dat een goede balans wordt 
gevonden tussen de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheden 
van scholen.  
Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school voor 
speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). Als 
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het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere passende plek voor het 
kind.  
Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing. Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd 
gezag van de school of de geschillencommissie (de gegevens staan al eerder in deze gids vermeld). 
 
Waar kunt u verder informatie vinden? 
Alle afspraken over extra ondersteuning in de vorm van arrangementen dan wel een 
toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, vindt u terug in 
het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda 2015-2016 van het Samenwerkingsverband 
PassendWijs (http://www.swv-passendwijs.nl). 
 
Wennen  
Uw kind begint vlak voordat het vier wordt met wennen op school. In overleg wordt gekeken hoeveel 
dagdelen uw kind nodig heeft om te wennen voordat het volledig start (gemiddeld zijn dit vier dagdelen). De 
eerste maanden op school worden ook nog gezien als wenperiode. Is het in die tijd nodig dat uw kind een 
aantal dagdelen thuis blijft omdat het erg moe is, dan is dit in overleg met de leerkracht mogelijk. Het gaat er 
in deze maanden vooral om dat uw kind zijn/haar draai vindt in de groep en het zich prettig voelt op school. 
De mentor observeert uw kind goed en bekijkt of het beeld, dat de beginkenmerkenlijst aangeeft, te zien is op 
school.  
 
Overdrachtsgesprek  
Binnen zes weken na de start op school, nodigt de mentor van uw kind u uit voor een gesprek. Indien nodig is 
hierbij ook de pedagogisch medewerker van de kinderopvang aanwezig. De eerste ervaringen en de 
beginkenmerkenlijst vormen de rode draad tijdens het gesprek. 
 
  

http://www.swv-passendwijs.nl/
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Aannameprocedure  
De Uitdaging staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, 
afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. We respecteren elkaar en hebben aandacht voor de verschillen en 
overeenkomsten tussen leerlingen. Open staan voor alle kinderen betekent niet dat alle kinderen automatisch 
op school kunnen komen. Hieronder vindt u ons beleid rond het aanmelden van nieuwe leerlingen. Ook op 
onze website vindt u de aanmeldingsprocedure voor nieuwe leerlingen en leerlingen die afkomstig zijn van 
andere basisscholen. In ons School Ondersteuningsprofiel, te vinden op onze website, staat omschreven welke 
zorg wij op dit moment niet kunnen geven. 
 
 
 

 
  

Start bijwonen 
informatiemiddag

Leerling moet nog 4 jaar 
worden

Schoolkeuze gemaakt: 
aangemeld bij schoolwijzer 

Unitcoördinator nodigt ouders 
uit voor intakegesprek en 

stuurt inschrijfformulier op

Intakegesprek met 
unitcoördinator, ingevuld 
inschrijfformulier binnen

Administratief medewerker 
maakt dossier aan

Mentor organiseert iom 
ouders 3 wenmomenten, 

leerling start na 4e verjaardag

Nog geen schoolkeuze 
gemaakt

Extra 
informatiegesprek 

met directie

Afscheid of 
intakegesprek

Leerling is al 4 en komt van 
een andere school

Schoolkeuze gemaakt 
onderzoekstermijn 

gaat in

Intakegesprek met 
directie, toestemming 

onderzoek

Onderzoek zorgvraag 
(binnen 6 weken)

Duidelijkheid 
binnen 6 weken

Nog geen duidelijkheid, 
verlenging naar 10 weken

Plaatsing: startmoment 
afspreken na zomer, kerst of 

carnavalsvakantie

Geen plaatsing: 
zorgplicht Uitdaging 

blijft

Nog geen 
schoolkeuze 

gemaakt

Extra 
informatiegesprek 

met directie

Afscheid of 
intakegesprek
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Praktische informatie  

 
Absentie 
Wilt u voor 8:30 uur aangeven wanneer uw kind ziek is?  
Graag per telefoon (024-7503380) of via ‘Social School’. Wanneer kinderen, zonder bericht, 
afwezig zijn, worden de ouders gebeld door de conciërge. 
 
Eten en drinken 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten. We stimuleren ouders om de kinderen fruit mee te geven 
voor de fruitpauze. Daarnaast hebben ze voor deze pauze een beker drinken nodig. Voor de lunch geeft u uw 
kind brood en drinken mee. Het is erg handig als de naam van uw kind op bekers en bakjes staan.  
 
Kleding en schoenen  
Ons toekomstige schoolgebouw zal een natuurlijk speelplein hebben. Dit is natuurlijk geweldig! Ons speelplein 
zal dan uitnodigen tot spelen met zand en water. Het is niet te voorkomen dat de kinderen hier vies van 
worden. Wij adviseren ouders dan ook om hun kinderen niet de netste kleren en schoenen aan te trekken naar 
school. Spelen is immers vies worden. 
 
Hoofdluisbrigade 
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis om een uitbraak te voorkomen. Het 
controleren gebeurt door een groep ouders aangestuurd door een coördinator hoofdluispreventie. Op onze 
website vindt u een protocol hoofdluis, waarin staat welke stappen wij ondernemen. 
 
Mobieltjes 
Kinderen die in het bezit zijn van een mobiele telefoon mogen deze meenemen naar school, mits hij tijdens 
schooltijden uit staat. School stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel verlies of schade. 
 
Verjaardagen 
We vieren de verjaardagen van kinderen op school. Wel willen we u vragen om op tijd met de mentor van uw 
kind te overleggen wanneer uw kind de verjaardag kan vieren. Wij weten dit graag van te voren, zodat we er 
genoeg tijd voor in kunnen plannen.  
Als uw zoon of dochter jarig is, mag hij of zij natuurlijk ook trakteren. Wij geven de voorkeur aan een gezonde 
traktatie. Heeft u inspiratie nodig, kijk dan eens op pinterest.com bij gezonde traktaties.  
Om de rust te bewaren, wordt de verjaardag vanaf groep 3 gevierd zonder ouders. Vraagt u even bij de mentor 
na om hoeveel traktaties het gaat en hoeveel kinderen er zijn met een allergie/dieet? Om de rust in de school 
te bewaren trakteert het kind alleen de eigen mentor op een gezonde traktatie.  
Verder willen we u vragen om de uitnodiging voor het kinderfeestje niet op school uit te delen. Dit zorgt soms 
voor pijnlijke situaties die we liever voorkomen.  
 
Opvang  
In de Klif wordt de kinderopvang en voor- en naschoolse opvang verzorgd door KION. Ouders die gebruik 
willen maken van deze voorzieningen, kunnen dit aanvragen via klantrelaties van KION (www.kion.nl). In het 
nieuwe schoolgebouw zullen wij inhoudelijk ook gaan samenwerken met KION.  
Dit schooljaar is er een bso-groep van de Uitdaging gestart in de Klif. Hier worden kinderen opgevangen van 
kindcentrum de Uitdaging en deze groep gaat straks mee over naar de nieuwbouw. Ook is er een KDV De 
Uitdaging gestart. Zij zijn nog gehuisvest in het gebouw van KDV Jump. Ook deze groep gaat straks in zijn 
geheel mee naar ons nieuwe pand. 
 
  

http://www.kion.nl/
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Communicatie 
Wij willen u de mogelijkheid bieden om goed op de hoogte te zijn van wat er op de school gebeurt. 
Wij doen dat onder meer door: 
 

 De nieuwsbrieven die u om de week ontvangt via ons digitale ‘ouder informatie systeem’ Digiduif. 

 U de mogelijkheid te geven om uw kind naar de klas te brengen. 

 In november een welbevindingsgesprek te organiseren, waarin wordt gesproken over het welbevinden van 
uw kind en de eerste kijk naar het portfolio. 

 Portfoliogesprekken te organiseren die tweemaal per jaar worden gehouden. (U heeft dan een gesprek 
met de leerkracht over de vorderingen van uw kind). 

 De mogelijkheid te bieden een afspraak met de leerkracht te maken en/of met de directeur. 

 U de kans te geven mee te helpen met diverse activiteiten binnen de school, zoals bv. de MR, de 
oudervereniging, ondersteunen tijdens excursies... etc. 

 Het plaatsen van alle nieuwtjes waaronder ook foto’s van vieringen e.d. op onze website www.de-
uitdaging.nu 

 onze facebookpagina: De Uitdaging! 
 
Verzekering 
Uw kind is verzekerd tegen ongevallen op school. Deze verzekering geldt ook tijdens excursies, het schoolreisje 
en het kamp – echter niet voor schade aan persoonlijke bezittingen. Indien ouders de wens hebben om deze 
verzekering uit te breiden in een vierentwintig uurs verzekering en/of een verzekering voor persoonlijke 
eigendommen, kunt u dit zelf aanvragen bij een verzekeringsmaatschappij. 
 
Schooltijden (continurooster): 
Op De Uitdaging  werken we met een continurooster binnen een vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de 
kinderen op school blijven tijdens het middageten. De ouder zorgt voor fruit en drinken voor de ochtendpauze 
en drinken en een lunchpakketje voor de middagpauze. 
 
Alle schooldagen: 8.30u – 14.15u 
 
Alle leerlingen mogen ‘s morgens om 8.20u naar binnen, om 8.30u begint de mentor in de groep met het 
programma. 
 

http://www.de-uitdaging.nu/
http://www.de-uitdaging.nu/
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Vakantierooster  
- Herfstvakantie; 14 t/m 18 oktober 2019 

- Kerstvakantie; 23 december t/m 3 januari 2020 

- Voorjaarsvakantie; 24 t/m 28 februari 2020 

- Goede vrijdag; 10 april 2020 

- 2e Paasdag; 13 april 2020 

- Meivakantie; 27 april t/m 8 mei 2020 

- Hemelvaart; 21 t/m 22 mei 

- 2e Pinksterdag; 1 juni 2020 

- Zomervakantie; 13 juli t/m 21 augustus 2020 

Studiedagen 

- 16 december 2019  

- 2 maart 2020  

- 10 april 2020  

- 17 juni 2020  

 
 
Let op: de studiedagen zijn gepland, maar er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. 
Deze worden dan tijdig aan u kenbaar gemaakt! 
 
Team en correspondentie  
Vanessa Bijsters - Directeur vanessa.bijsters@conexus.nu 
Rebecca Kemper - Unitcoördinator unit 1 rebecca.kemper@conexus.nu 
Bart Sweep - Leerkracht unit 1 bart.sweep@conexus.nu 
 - ICT-coördinator 
Femke Fleury - Leerkracht unit 1 femke.fleury@conexus.nu 
Annika van den Berg     - Leerkracht unit 1 annika.vandenberg@conexus.nu 
Maaike Hogebrug - Leerkracht unit 1 maaike.hogebrug@conexus.nu 
Micha van Mossel - Leerkracht unit 1 micha.vanmossel@conexus.nu 
Janneke de Wolf - Leerkracht unit 1 janneke.dewolf@conexus.nu 
Laurine Dragt - Leerkracht unit 1 laurine.dragt@conexus.nu 
Maaike Korver - Leerkracht unit 2 maaike.korver@conexus.nu 
 - Unitcoördinator unit 2 
Esther Dijkstra - Leerkracht unit 1 esther.dijkstra@conexus.nu 
Sarah Hannes - Leerkracht unit 2 sarah.hannes@conexus.nu 
Cathelijne Glaap-van der Heijden - Leerkracht unit 2 cathelijne.vanderheijden@conexus.nu 
Sabitrie Rajbalsing - Administratief medewerkster sabitrie.rajbalsing@conexus.nu 
Marcel Jansen - Conciërge marcel.jansen@conexus.nu 
Lobke Scholten - Onderwijsassistent lobke.scholten@conexus.nu 
Ingrid Rosmalen - Onderwijsassistent ingrid.rosmalen@conexus.nu 
Ricky Boelders - Onderwijsassistent ricky.boelders@conexus.nu 
Carline Bel - Onderwijsassistent carline.bel@conexus.nu 
Sandra Moerlie - Onderwijsassistent sandra.moerlie@conexus.nu 
Algemeen  info@conexus.nu 
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SCHOOLGIDS 2019-2020 26 

Externe contacten  

 
Rijksinspectie  
De Uitdaging behoort tot het Rijksinspectiekantoor Eindhoven.  
info@owinsp.nl  
www.onderwijsinspectie.nl  
 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)  
 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs  
0900-1113111 (lokaal tarief) 
 
Bureau leerplichtzaken gemeente Nijmegen  
Afdeling Onderwijs en Jeugd, Bureau Leerplicht  
leerplicht@nijmegen.nl  
024 – 329 80 46  
  
Jeugdgezondheidszorg van de GGD  
Samenstelling schoolgezondheidsteam De Uitdaging 
Ambulant Begeleider: Mirjam Jans 
Jeugdarts : Merel Ketelaars 
Jeugdverpleegkundige : Marjon van Klaveren 
Doktersassistente : Marjolein van Doorn 
Logopediste : Anne Aalbers 
 
Voor vragen over activiteiten van de GGD Regio Nijmegen kunt u ook contact opnemen:  
GGD Regio Nijmegen, Afdeling Jeugdgezondheidszorg, Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen Telefoon: 024 – 329 
71 11 (ma t/m vr van 8.30 uur tot 14.00 uur)  
 
Sociaal Wijkteam Noord 
In het Sociaal Wijkteam werken medewerkers van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en van de 
gemeente in uw wijk nauw samen. Zij zoeken naar praktische oplossingen voor wijkbewoners die wat extra 
ondersteuning kunnen gebruiken. Hiervoor maken zij samen met de wijkbewoner(s) een plan. Oplossingen 
worden zoveel mogelijk gezocht in de wijk zelf; met hulp van familie, vrienden, buren en bekenden, en/of van 
vrijwilligers en organisaties in de wijk. Als het nodig is, regelt het Sociaal Wijkteam hulpmiddelen of 
professionele, specialistische zorg. 
 
Contact met het Sociaal Wijkteam (voor wijkbewoners): 
Als u vragen, problemen of ideeën voor de wijk heeft, dan kunt u langskomen bij de Stip in uw wijk. Zij 
bekijken of ze u direct verder kunnen helpen. En als het nodig is, zorgen zij dat u geholpen wordt door het 
Sociaal Wijkteam. Telefoon 088 001130, www.stipnijmegen.nl 
 
Sociaal Wijkteam Noord bestaat uit de volgende professionals: Paul Reuling, Annet Boeijen, Mariska 
Braakhekke, Coby van den Molengraaf, Marjon van Klaveren, Paul Rikken (Teamleider), Miep Baltussen en 
Rian Hendriks 
 
NIM Schoolmaatschappelijk werk  
Op elke school is een schoolmaatschappelijk werker van het NIM beschikbaar. Op het moment van schrijven is 
nog niet bekend wie. 
 

http://www.stipnijmegen.nl/


 

 
 
 
 
 

Daar waar uw kind uitgedaagd en gezien wordt! 
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