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Informatie nieuwe ouders: veelgestelde vragen  

1. Wat is de typering van de Ds. J. Fraanjeschool? 

De Ds. J. Fraanjeschool houdt maximaal rekening met de verschillen tussen kinderen. Het onderwijsaanbod is 

daarop afgestemd. Dat houdt in dat wij veel kinderen op school kunnen houden en maar heel weinig leerlingen 

hoeven te verwijzen naar het speciaal basisonderwijs in Barneveld. Door een goede leerlingenzorg en het 

ontwikkelen en onderhouden van kennis of het inhuren van kennis kunnen wij grote verschillen aan tussen 

kinderen. Als wij merken dat we het kind onvoldoende kunnen bieden omdat ons expertise ontbreekt, zal er 

besproken worden of verwijzing naar het speciaal basisonderwijs nodig is. 

 

2. Waar gaat de Ds. J. Fraanjeschool van uit? 

De Fraanjeschool gaat uit van de  twee Gereformeerde Gemeenten te Barneveld. Dit is terug te zien in de 

samenstelling van het bestuur en de kerkenraadscommissie. De kerkenraadscommissie bestaat uit 6 

kerkenraadsleden van beide kerkenraden, die de kerken vertegenwoordigen en het toezichthoudend bestuur 

bestaat uit 5 leden van de twee Ger. Gem. te Barneveld. 

 

3. Wat is het toelatingsbeleid van de Ds. J. Fraanjeschool? 

Kinderen van de Gereformeerde Gemeenten van Barneveld Centrum en Barneveld Zuid worden toegelaten. Met 

de ouders van die kinderen wordt een zogenaamd aanmeldingsgesprek gevoerd als die ouders voor het eerst 

een kind aanmelden. Met de ouders die niet tot deze gemeenten behoren, wordt een toelatingsgesprek 

gevoerd met een commissie van bestuur en directie. Deze commissie beslist over het al of niet toelaten van de 

leerling.  

 

4. Wat is nodig voor toelating van mijn kind op de Ds. J. Fraanjeschool? 

- U bent kerkelijk en meelevend lid van de Gereformeerde Gemeenten van Barneveld Centrum of 

Barneveld Zuid óf uw kind wordt toegelaten na een gesprek met een commissie van bestuur en 

directie als u lid bent van een andere gemeente. 

- Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. 

- De ondertekende identiteitsverklaring. 

- Uw kind moet goed kunnen functioneren op een gewone basisschool. Mogelijk vraagt de directie 

met u een gesprek aan als het ingevulde aanmeldingsformulier daar aanleiding toe geeft. Het kan 

zijn dat plaatsing niet mogelijk is omdat we als school niet over de nodige expertise beschikken. 

In het kader van Passend onderwijs gaan we dan, samen met u, op zoek naar een passende plaats 

voor uw kind. 

Als uw kind medicijnen nodig heeft of er moeten reguliere medische handelingen plaatsvinden, 

wilt u dit dan aangeven op het aanmeldingsformulier. Het uitgangspunt van de school is dat de 

school deze reguliere handelingen niet doet, omdat wij daar niet bevoegd voor zijn. In een 

gesprek kan afgesproken worden wie deze medische handeling of medicijntoediening zal gaan 

uitvoeren. In uitzonderlijke gevallen en bij noodgevallen kan de school daar zelf een rol in spelen. 

 

5. Wanneer mag mijn kind naar school en op welke school wordt het geplaatst? 

Zie de bijlage  voor de data van instroom. 

Voor nieuwe ouders is de grens tussen beide scholen de Barneveldse beek. Gezinnen die al kinderen op school 

hebben zitten soms op een andere school vanwege keuzes uit het verleden. Uitzonderingen op deze regel 

kunnen besproken worden. 
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1.1. Beleid instroom nieuwe leerlingen 

Hieronder zetten we het actuele beleid puntsgewijs op een rijtje. 

Beleid toelating: 

• We houden ons als school aan de regels van de overheid: 

 Kinderen mogen naar school als ze 4 jaar zijn 

 Voordat ze 4 jaar zijn mogen ze evt. 5 dagen naar school 

• Beleid rond Oktoberleerlingen. 

 Oktoberleerlingen doen groep 1 in principe nog een keer omdat ze op latere leeftijd anders 

meer moeite hebben op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en kinderen 

stromen mogelijk door naar een lagere vervolgopleiding.  

 Bij hoge uitzondering én na gesprek met ouders en IB, gegrond op observatie- en 

toetsresultaten, is er evt. de mogelijkheid voor kinderen met een voorsprong dat ze mee 

naar groep 2 gaan. Ze zullen dan nogmaals besproken worden of het verstandig is dat ze naar 

groep 3 gaan. 

 Tijdens de eerste observatieronde van oktober/november doen ze nog niet mee en ontvangen 

geen 1e rapport, omdat de kinderen dan nog in de wenperiode zijn. Wel zijn er spontane 

observaties.  

• Instroom:  

De kinderen die 4 jaar worden .. 

 …van mei tot de eerste schooldag, zij beginnen na de zomervakantie in de reguliere groep 1. 

 …tussen de eerste schooldag en eind september, zij stromen in op de eerste maandag na hun 

verjaardag. 

 …in  oktober, zij stromen in op de eerste maandag na hun verjaardag in de bestaande groepen. 

Zij blijven in deze groepen tot de zomervakantie, maar doen groep 1 in principe nog een 

keer.  

 … in november mogen tijdelijk instromen in de bestaande groepen, maar gaan na de 

kerstvakantie naar de aanvangsgroep. Ze gaan alleen dan alleen de dagen naar school die ook 

de aanvangsgroep draait. Als school adviseren we echter om het kind pas per januari te laten 

starten in de aanvangsgroep. December is een drukke maand op school en de kinderen 

moeten 2x wennen aan een nieuwe groep. De ouders van deze kinderen zullen hierover t.z.t. 

benaderd worden.  

 …in december, januari, februari, maart en april gaan naar de aanvangsgroep. Elke maand wordt 

de groep dus wat groter. In januari wordt gestart met de kinderen die in december jarig zijn 

(en evt. kinderen die jarig waren in november en niet naar de bestaande groep zijn gegaan). 

 Als de groep die in april naar school komt groter gaat worden dan 25 leerlingen, dan start een 2e 

aanvangsgroep. Een 2e aanvangsgroep start dan in april op de dinsdag en donderdag. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van hetzelfde lokaal.  

De kennismaking vindt enkele weken voor de eerste schooldag plaats en voor de leerlingen die na de 

zomervakantie beginnen in één van de laatste weken voor de zomervakantie.  

 

6. Wanneer horen de ouders weer wat van de school na aanmelding? 

Als uw kind geplaatst wordt op de school die u aangegeven heeft of waarop u aangemeld heeft, dan krijgt u 

een uitnodiging voor een kennismakingsmorgen. Deze kennismakingsmorgens zijn meestal enkele weken tot een 

week voor de eerste schooldag van uw kind. De uitnodiging voor die kennismakingsmorgen ontvangt u drie 

weken van te voren. U ontvangt dan ook andere, voor u relevante, informatie van de school.  

Voor kinderen die na de zomervakantie op school komen, gebeurt dit net voor de zomervakantie.  
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Bij de uitnodiging voor de kennismakingsmorgen ontvangt u een voorschools formulier met daarin een aantal 

vragen over het functioneren van uw kind in de voorschoolse periode. Het is de bedoeling dat u dit formulier 

volledig invult en op de kennismakingsmorgen inlevert. 

 

7. Hoe verloopt de communicatie tussen school en ouders? 

U krijgt eenmaal per jaar een schoolgids, waarin een zo compleet mogelijk beeld gegeven wordt van de school. 

Deel 1 blijft voor het grootste deel ongewijzigd. Voor deel 2 ontvangt u (meestal aan het eind van een 

schooljaar) een nieuwe versie met de gegevens voor het komende jaar. 

Eén keer per 3 schoolweken verschijnt de koerier. 

Twee maal per jaar zijn er contactavonden (november/december voor het kerstrapport en maart/april voor 

het paasrapport). 

De juf komt een keer op ouderbezoek. 

Verder kunt u bellen, mailen, binnenlopen om een vraag te stellen en zal ook tussendoor contact opgenomen 

worden als er bijzonderheden zijn. 

Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van de school: www.fraanjeschool.nl Het Vestingdeel is 

alleen toegankelijk via een wachtwoord. Dat wachtwoord wijzigt elk cursusjaar. U kunt dit jaar inloggen met 

gebruikersnaam: Vesting en wachtwoord: Vest18 

In het Vestingdeel vindt u veel praktische informatie: Schoolgids, personeel, formulieren, belangrijke links, de 

Koeriers, het vrijwilligerswerk enz. 

 

8. Mag mijn kind overblijven? (zie ook de schoolgids) 

Het overblijven wordt op vrijwillige basis door de leerkrachten uitgevoerd. We doen dit, omdat het wettelijk 

niet meer door ouders uitgevoerd mag worden, tenzij er een cursus gevolgd wordt en omdat dit de meest 

praktische oplossing is op dit moment. In ruil daarvoor vragen we van alle ouders die hun kind laten overeten 

de een of andere vorm van vrijwilligerswerk. Daarnaast is het mogelijk om te betalen voor het overeten. In het 

laatste geval betreft het een bedrag van 100 euro per kind per jaar voor 4 dagen overblijven, met een 

maximum van 400 euro per gezin. Af en toe overblijven zonder vrijwilligerswerk kost 1 euro per keer. 

Wel willen we het aantal kinderen dat overblijft zo laag mogelijk houden en daarom hanteren een vaste grens, 

die in de Schoolgids staat vermeld. Kort gezegd gaat het over heel het dorp Barneveld, behalve De Burcht, 

Norschoten, de dichtersbuurt, Vliegersveld en De Vaarst. Binnen dat gebied blijven de kinderen bij voorkeur 

niet over. We begrijpen dat er uitzonderingen kunnen zijn waardoor het voor u niet mogelijk is uw kinderen op 

te halen of waardoor ze niet thuis kunnen eten. Deze uitzonderingen worden eerst overlegd met de directeur. 

 

9. Zijn er taken van de ouders in de school? 

De school kent vrijwilligers op het gebied van schoonmaak, lezen, hoofdluiscontrole, bibliotheek, onderhoud 

enz.. U kunt zich hiervoor aanmelden. De school heeft een vrijwilligerscommissie, waarin vertegenwoordigers 

zitten van elke groep vrijwilligers. 

In de bijlage treft u de vrijwilligersovereenkomst aan. We vragen u die te ondertekenen en in te leveren samen 

met het aanmeldingsformulier. 

 

10. Is er een mogelijkheid om b.v. prentenboeken te lenen? 

Om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren is o.a. een prentotheek ingericht. De kinderen leren 

spelenderwijs nieuwe woorden gebruiken en langere zinnen te maken door bezig te zijn met boeken, 

gesprekjes te voeren en het benoemen van de materialen. Door herhaling zal het kind deze woorden ook 

gebruiken tijdens het spel. Als een kind niet goed spreekt of weinig woorden kent, kan hij/zij niet goed 

contacten leggen, begrijpt opdrachten niet en kan later problemen krijgen bij het leren lezen. We vinden het 

http://www.fraanjeschool.nl/


4 

daarom belangrijk dat u gebruik maakt van de prentotheek. 

Zodra uw kind 2 ½  jaar geworden is, bent u met uw kind van harte welkom. (Wel moet uw kind aangemeld 

zijn) 

Elke week op vrijdag kunt u voor schooltijd het prentenboek komen lenen/ruilen. 

 

11. Speel- en voorleesmorgens voor jonge kinderen mét ouder(s) 

Op onze school worden kinderen van 3 jaar, die op onze school zijn aangemeld, met hun ouder(s) 2x per jaar 

uitgenodigd voor de speel- en voorleesmorgen. Er zijn 2 groepen van max. 12 kinderen op een morgen, waarvan 

de activiteiten 1 ½ uur duren.  

Doel:  

• Waarde van spel en taal overdragen aan ouders 

• Ouders en kinderen maken kennis met school, andere ouders en kinderen 

• Kinderen gelegenheid geven om samen te spelen met een diversiteit aan materialen (spelontwikkeling, 

soc.em. ontwikkeling, taal) 

• Kinderen leren luisteren, spreken en actief bezig zijn met een prentenboek (interactief voorlezen) 

• Ouders ideeën aanreiken voor interactief voorlezen en eenvoudige (taal)spelletjes met hun kinderen 

(toerusting) 

• Voor de school: eerste indruk krijgen van de kinderen die aangemeld zijn op school: bijzonderheden, 

signalen van zorg in opvoeding en ontwikkeling/uitdaging (informatie voorschoolse periode) en waar nodig 

advies geven, bijv. logopedie, centrum jeugd en gezin. 

Hoe: 

1e keer: kennismaking, uitleg doel van speel- en voorleesmorgen, interactief voorlezen, pauze, spelen in 

hoeken, ondertussen gesprekjes met kinderen en ouders. 

2e keer: evaluatie van interactief voorlezen, in groep interactief voorlezen en spelen in hoeken, ondertussen 

observeren en spreken over opvoeding en ontwikkeling van kinderen. 

 

12. Kan mijn kind met het busje mee? 

De school organiseert geen vervoer.  

 

13. Is er voor- of naschoolse opvang? 

Die is er niet. Neem bij vragen contact op met de directeur. 

 

14. Vragen? 

Stel ze gerust          

 

De volgende documenten worden uitgereikt op de aanmeldingsavond: 

- Schoolgids 

- Identiteitsverklaring  

- Aanmeldingsformulier  

- Vrijwilligersovereenkomst 

- Laatste Koerier 

- Folder ROV 
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Aanmelding leerlingen schooljaar  

2019/2020 
Datum: 20 december 2018 

Wanneer mag uw kind naar school? 
 
Hieronder treft u een overzicht van de data waarop (onder voorbehoud) 
instroom plaatsvindt van de kinderen die tijdens het schooljaar 
2019/2020 vier jaar hopen te worden. U krijgt tijdig een uitnodiging om 
met uw kind kennis te komen maken met de groep en de juf. Die 
kennismaking vindt in de meeste gevallen plaats in de schoolweek 
vóórdat uw kind op school verwacht wordt.  
 

* Kinderen die in oktober jarig zijn, mogen de eerste maandag na hun verjaardag 

instromen 

Kinderen die in november jarig zijn, mogen in december dezelfde dagen naar 

school, als in de aanvangsgroep. Ze gaan nl. na de kerstvakantie naar de 

aanvangsgroep. Hierover hopen we t.z.t. contact met u op te nemen. Als school 

stimuleren we dit niet, omdat de kinderen dan 2x aan een nieuwe groep moeten 

wennen. Er is echter wel gelegenheid, als de grootte van de groepen 1 dit toelaat. 

** bij aanvangsgroepen met meer dan 25 leerlingen wordt dit 31 augustus 2020 

Wanneer wordt uw 
kind 4 jaar? 

Op welke dag/datum naar 
school? 

Kennismaken  

vóór 2 september 
2019 

maandag 2 september 2019 
 

juni of juli 2019 

vóór 2 oktober 2019 eerste maandag na hun 
verjaardag 

juni of juli 2019 

in oktober 2019 eerste maandag na hun 
verjaardag* of 
maandag 6 januari 2020 

september 2019 
of 
december 2019 

in november 2019 eerste maandag na hun 
verjaardag* of 
maandag 6 januari 2020 

oktober 2019 
of  
december 2019 

in december 2019 maandag 6 januari 2020 december 2019 

in januari 2020 maandag 3 februari 2020 januari 2020 

in februari 2020 maandag 2 maart 2020 februari 2020 

in maart 2020 Maandag 6 april 2020** maart 2020 

in april,mei, juni of 
juli 2020 

maandag 31 augustus 2020 juni of juli 2020 


