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Een woord vooraf:

Vertrouwen
Veiligheid
Betrokkenheid
Samenwerking
Liefde
Evenwicht
Dit zijn de kernwaarden van onze school die we in ons onderwijs, in onze houding
en onze communicatie met kinderen, ouders en elkaar willen uitdragen.
Het doel van de schoolgids
Scholen hebben verschillende kwaliteiten en verschillen in manier van werken, in
sfeer en wat kinderen er leren. Deze gids geeft in grote lijnen aan waar De Prins
Clausschool voor staat en op welke manier we daar inhoud aan willen geven.
U kunt in deze gids lezen wat u van de school mag verwachten en wat onze school
voor uw kind kan betekenen. Wanneer onvoldoende aan de verwachting wordt
voldaan, kunt u ons daarop aanspreken.
De schoolgids is ook bedoeld voor ouders die zich oriënteren op het aanbod van
onderwijs, omdat hun kind binnenkort 4 jaar wordt of omdat zij in de wijk
Weezenhof komen wonen. Deze gids helpt bij het maken van een keuze.
Uw reactie en/of feedback zijn welkom
Bij het samenstellen van de schoolgids hebben we ons laten leiden door de
gedachten dat de gids zo optimaal mogelijke informatie biedt, een bijdrage levert
aan de communicatie met ouders en leesvriendelijk moet zijn.
De samenstellers van deze gids hebben eraan gewerkt de informatie zo volledig en
duidelijk mogelijk in de schoolgids op te nemen.
Mocht u suggesties ter verbetering hebben, dan zijn deze bij de directie van harte
welkom.
Uitgangspunt
Het kind staat op school centraal. We doen er alles aan om de ontwikkeling van uw
kind zo goed mogelijk te laten verlopen, zowel cognitief als sociaal emotioneel. Dat
kunnen wij alleen bereiken met de medewerking van u, ouders.
Want school maak je sámen!
We wensen uw kind en u een heel leerzame en zeer zeker ook plezierige tijd toe
op de/uw/onze Prins Clausschool!
Namens het team, Medezeggenschapsraad (MR) en Oudervereniging (OV),De
directie.
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1. Inleiding
Geschiedenis van de school
De 'Prins Clausschool' is gevestigd op twee nabijgelegen locaties in de wijk
Weezenhof, stadsdeel Dukenburg in Nijmegen. School en wijk zijn ruim 40 jaar
geleden gebouwd. De Weezenhof is een zeer ruim opgezette wijk met veel groen,
koop- en huurwoningen. In locatie "81ste straat" van de school zijn de groepen 6
t/m 8 gehuisvest, terwijl de groepen 1 t/m 5 onderwijs krijgen op de locatie “40e”
straat.
De school heeft op dit moment 13 leerling groepen. Er wordt gewerkt in
gecombineerde en homogene groepen.
De Prins Clausschool maakt samen met 32 andere scholen deel uit van het bestuur
van Stichting Conexus.
De directie heeft de dagelijkse leiding over de school. Samen met de
bouwcoordinator vormen zij het school managment team (SMT).
Leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte worden begeleid door de
leerkrachten die op hun beurt daarin worden ondersteund door de Interne
Begeleider (IB).
De directie en IB zijn samen gericht op behoud en verbetering van de kwaliteit en
hebben daartoe regelmatig met elkaar een SchoolKwaliteitsTeam-overleg (SKT)
Adresgegevens school:
Prins Clausschool
Prins Clausschool
Weezenhof 40-02
Weezenhof 81-02
6536 DB Nijmegen 6536 CT Nijmegen
024-3441854
024-3440839
Internet:
Mail:

www.prinsclausschool.nl
directie.prins-clausschool@conexus.nu

2- Bestuursvorm en organisatiestructuur
De Prins Clausschool maakt deel uit van de Stichting Conexus. Deze
overkoepelende organisatie heeft bevoegd gezag over 32 scholen voor
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten
Heumen en Nijmegen. Bij Conexus werken ruim 900 medewerkers. Zij hebben de
dagelijkse zorg voor onderwijs aan bijna 9000 kinderen.
De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur onder het interim
voorzitterschap van Jan-Paul ten Brink en Frederik van Winkelen. Zij leggen
verantwoording af aan de Raad v. Toezicht. Per 1-1-2021 is Luciënne v.d. Brand
benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur.

De Conexus scholen verschillen naar traditie, pedagogisch
concept en naar wijken. De oudste school heeft, evenals de stichting zelf, een
historie van ruim anderhalve eeuw. De jongste heeft nog nestveren. Samen
vormen die scholen een boeiend en ‘lerend netwerk’ voor de snelle en uitdagende
21e eeuw. Wij willen elkaar scherp houden op gewenste ontwikkelingen. Wat is
voor onze kinderen het beste? Waar willen we ons druk om maken? Hoe kunnen
we voor onze kinderen een kansrijke leef- en leeromgeving creëren. Daarbij willen
we meer en meer aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van kinderen.
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Ouders beschouwen wij, de school en bestuur (Conexus), als belangrijke partners.
Hun informatie, meeleven en vertrouwen zijn zeer waardevol. We beseffen dat
scholen een spilfunctie hebben in zowel het leren als de sociale omgeving. Vanuit
deze gedachte staat samenwerking van “partners in de opvoeding” bij ons hoog in
het vaandel.
De directeuren van alle Conexus scholen maken deel uit van het Conexus
managment team (CMT). Dit team is een belangrijk adviesorgaan van de stichting.
Vanuit het Strategisch Beleidsplan wordt de vertaling gemaakt naar het school
specifieke beleid. Daarnaast wordt de inbreng van ouders en medewerkers
gegarandeerd middels de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).
Ook heeft elke school zijn eigen MR (medezeggenschapsraad) waarin ouders en
leerkrachten vertegenwoordigd zijn.
Adresgegevens bestuur:
Conexus
Panovenlaan 1
Postbus 40076
6525 DZ Nijmegen
024-3733960

Internet: www.conexus.nu
Mail:
info@conexus.nu

Organisatie structuur Conexus
Conexus
College van Bestuur

Conexus Management Team

Directeur van
Directeur een
van andere
Directeureen
vanandereschool
school
een andere
school

IB-team
Intern Begeleider

Leerkrachten
Groepen 1/2 en
3

GMR

Directeur van
Prins
Clausschool

MR

School Management Team

Leerkrachten
Groepen 4

Leerkrachten
Groepen 5

Leerkrachten
Groepen 6

Leerkrachten
Groepen 7 en 8
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3- Waar de Prins Clausschool voor staat!
Missie: Leren door denken, doen en voelen
Onze inzet is erop gericht een school te zijn waar elk kind tot maximale
ontwikkeling kan komen.
Om dat waar te maken zijn we voortdurend bezig een balans te vinden in het leren
waarbij je moet nadenken om een stap verder te komen, leren waarbij je actief en
handelend bezig bent met het uitvoeren wat je moet doen en leren waarbij je
(sociale) gevoel een rol speelt. Ons onderwijs zoveel als mogelijk afstemmen op
de individuele mogelijkheden en leerbehoeftes, helpt om die balans te vinden en
daarmee de maximale ontwikkeling te bereiken.

Visie:
Veiligheid, betrokkenheid, samenwerken, vertrouwen, liefde
Met de invulling van deze vijf kernwaarden streven we ernaar de missie waar te
maken.
De kernwaarde evenwicht vinden wij van belang om ervoor te blijven zorgen dat
de overige waarden met elkaar in evenwicht blijven en tevens met elkaar blijven
verbonden. We willen werken aan en helpen bij het ontwikkelen van evenwichtige
mensen in een veranderende maatschappij.
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Veiligheid:
We willen dat ieder kind zich op de Prins Clausschool veilig voelt. Als kind voel je
je veilig wanneer de mensen om je heen op een plezierige wijze met je omgaan;
wanneer je gezien wordt; wanneer je mag zijn wie je bent; wanneer je fouten mag
maken, omdat we er van uit gaan dat je van fouten kunt leren.
Behalve een positieve en stimulerende wijze van omgaan met elkaar, helpen ook
de duidelijke schoolregels en klassenafspraken om de veiligheid te waarborgen.
Voeg daar aan toe onze structuur in klassenmanagement, waardoor
voorspelbaarheid eveneens een element vormt dat de veiligheid ten goede komt.
Kortom: onze school wordt gekenmerkt door een gestructureerd positief leer-,
leef- en werkklimaat.
Betrokkenheid:
Een kind dat betrokken is bij wat het denkt, doet en voelt leert het beste. Dat
betekent dat we op school de leerling zoveel als mogelijk motiveren door die
betrokkenheid groot te laten zijn. Weten waarvoor je iets leert, eigenaar zijn van
je eigen leerproces, zelf verantwoordelijkheden nemen voor je eigen leerproces.
Het zijn alle zaken die de betrokkenheid, het enthousiasme, het zelfvertrouwen en
het zelfbeeld vergroten. Daar staat de Prins Clausschool voor.
De Prins Clausschool staat ook voor betrokkenheid tussen ouders en school. De
school kan het niet alleen: we hebben de ouders, als partners in de ontwikkeling,
hard nodig. We doen er dan ook alles aan om op allerlei manieren de
betrokkenheid van ouders zo groot mogelijk te laten zijn.
Samenwerken:
Ouderbetrokkenheid en samenwerken zijn zeer nauw met elkaar
verbonden.
Door elkaar goed op de hoogte te houden van het wel en wee van
het kind, kunnen we er samen voor zorgen dat het kind zich
optimaal ontwikkelt.
Samenwerken is daarbij ook een belangrijke leerfactor op onze
school. School is een sociale leefgemeenschap, waarbinnen de kinderen veel op
elkaar zijn aangewezen. Het is belangrijk dat ze weten hoe ze met elkaar moeten
omgaan, wat de normen en waarden zijn die passen bij ‘sociaal zijn’.
Samenwerken vraagt ook om specifieke vaardigheden die wij ze aanleren en waar
ze hun hele leven profijt van zullen hebben. We hebben daarbij als uitgangspunt
dat je leert met, van en dóór elkaar.
Vertrouwen:
U plaatst uw kind op onze school, omdat u er op vertrouwt (en er op mág
vertrouwen) dat uw kind bij ons in goede handen is. Wanneer u zich kunt vinden in
de bovenstaande verklaring van onze kernwaarden, gaan wij er van uit dat u
daadwerkelijk ons dat vertrouwen geeft. Wij op onze beurt hebben alle vertrouwen
in een open, plezierige samenwerking met u, ouders. Daarbij staat centraal wat we
als ouder en school samen delen: het welbevinden van uw kind!
Liefde:
Onze school heeft een Christelijke identiteit. Bij die identiteit speelt liefde een
belangrijke rol. Liefde voor mens en omgeving. Dat uit zich vooral door respect
voor elkaar en voor natuur, milieu en materiaal. We willen de kinderen leren om in
onze multiculturele samenleving waardering te hebben voor ieders waarden,
normen en daarmee ook geloofsovertuiging. Liefde uit zich ook door geduld, door
te luisteren naar elkaar door met elkaar op respectvolle wijze in gesprek te gaan.
Het zijn vaardigheden waar we op onze school op diverse manieren aandacht aan
besteden.
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Schoolplan 2019-2023
Voor het huidige schooljaar verwijzen wij naar het plan van aanpak dat volgt
vanuit een plaatsgevonden Audit in oktober 2020.
4- Aanmelding en toelating nieuwe kinderen
Schoolwijzer Nijmegen is de centrale plek voor ouders en verzorgers om hun kind
aan te melden voor het basisonderwijs in Nijmegen. Aanmelden kan via de website
of op afspraak bij het kantoor van Schoolwijzer Nijmegen. U kunt uw kind
tegelijkertijd voor meerdere scholen aanmelden. Hierbij kan de school die de
voorkeur heeft worden aangegeven. Een overzicht van de Nijmeegse basisscholen
is te vinden op de website www.schoolwijzernijmegen.nl. Schoolwijzer Nijmegen
verzamelt alle aanmeldingen en wijst de beschikbare plekken op basisscholen toe
aan de aangemelde kinderen. Dat gebeurt aan de hand van een aantal voorrangen spelregels. Regels die ervoor zorgen dat het aanmelden en toewijzen eerlijk,
rechtvaardig en helder verloopt. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de
site.
De aanmelding bij “Schoolwijzer Nijmegen”, 4- jarigen
Ouders melden hun kind aan via www.schoolwijzernijmegen.nl.
Nadat schoolwijzer de Prins Clausschool heeft toegewezen aan ouders, nemen
ouders binnen twee weken contact op met de Prins Clausschool. Ouders geven aan
dat zij gebruik willen maken van de toegewezen plaats op onze school. Lukt het
ouders niet om binnen twee weken te reageren, dan volgt er een herinnering
vanuit schoolwijzer. Indien ouders na deze herinnering niet reageren, vervalt de
plaatsing. Het gaat hierbij om leerlingen die vier jaar worden en gaan starten in
groep 0/1.
Indien het kind gebruik heeft gemaakt van een opvangorganisatie en/of
peuterspeelzaal ontvangt school het overdrachtsformulier “Alle kinderen in beeld”
van de opvangorganisatie en/of peuterspeelzaal. N.a.v deze gegevens vindt er een
overdracht of “warme” overdracht plaats. School kijkt of Passend onderwijsaanbod
geboden kan worden. Zo ja, dan volgt er een inschrijving en plaatsing in de groep
en volgt er een uitnodiging voor een intake gesprek. Zo nee, dan gaan we op zoek
naar een passende school.
Open dag (ochtend)
Ouders die belangstelling hebben voor de Prins Clausschool zijn van harte welkom
om kennis te maken met onze school tijdens een openhuis ochtend.
Ouders worden op de hoogte gesteld van de datum via de website van de school
en het wijkblad.
Het inschrijven
Als besloten wordt tot inschrijving van de leerling stuurt de administratief
medewerkster de inschrijfformulieren op naar de ouders.
De inschrijfformulieren worden verwerkt in het administratieprogramma van
school. De administratief medewerkster verzorgt voor het bericht van
inschrijving van nieuwe leerlingen richting de gemeente en, indien van
toepassing, de vorige school.
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Criteria voor de verdeling van de 4 jarigen die instromen
We streven naar:
1-Gelijke grootte van groepen.
2-Een evenredige verhouding van jongens en meisjes binnen de groep.
3-Een evenredige verdeling van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften
binnen een groep.
Het intake gesprek
Een aantal weken voor de start op de basisschool vindt er een intake gesprek
plaats bij voorkeur met behulp van het overdrachtformulier “Alle Kinderen in
Beeld”. Tijdens dit gesprek zijn leerkracht en ouders aanwezig. Ouders worden
door de leerkracht uitgenodigd voor het intake gesprek.
Indien er sprake is van zorg rondom de leerling worden de ouders uitgenodigd
voor een gesprek met de leerkracht, de Intern Begeleider en eventueel een
medewerker van de PSZ of het KDV.
Als blijkt dat de Prins Clausschool niet de meest geschikte school is voor de
leerling, wordt samen gezocht naar een passende onderwijs plek elders.
Het oefenen en starten
Er zijn twee oefenmomenten (dagen) in de twee weken voorafgaand aan de start
op school. Op de dag (of een dag erna) van zijn of haar vierde verjaardag start de
leerling in de groep. Ouders worden hiervoor uitgenodigd door de leerkracht.
De kinderen die in juni, juli en augustus vier jaar worden stromen na de
zomervakantie in. Zij mogen aan het einde van het schooljaar tijdens ons zgn.
‘doorschuifmoment’ meedraaien in de nieuwe samenstelling van de groep en
kunnen dan kennismaken met de leerkracht(en) en leerlingen.
Een evaluatiemoment
Nadat de leerling acht tot twaalf weken heeft meegedraaid in de groep vult de
leerkracht het formulier “Alle kinderen in Beeld” in en nodigt ouders uit voor een
evaluatie over de eerste periode. Indien er sprake is van zorg rondom de leerling
wordt een gesprek met de IB-er gepland.
Zij-instroom
Via “Schoolwijzer Nijmegen” ontvangt de Prins Clausschool ook de aanmeldingen
voor leerlingen in groep 2 t/m 8.
Met de ouders wordt afgesproken dat er door het IB-team van onze school eerst
informatie bij de huidige school wordt ingewonnen over de leerling/leerlingen,
voordat er tot inschrijving kan worden overgegaan. Als de informatie over de
leerling van de vorige school binnen is, volgt er een overleg tussen het IB -team
en het SMT (School Management Team), waarbij wordt vastgesteld of de Prins
Clausschool deze leerling een passend onderwijsaanbod kan bieden en er wordt
een besluit genomen met betrekking tot plaatsing.
Als de leerling geplaatst wordt, dan worden de ouders ingelicht door het IB-team
en de leerling wordt ingeschreven.
Indien de Prins Clausschool geen passend aanbod kan bieden, wordt er samen met
de ouders en in overleg met directie gezocht naar een passende oplossing.
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Plaatsing en groepssamenstelling
Plaatsing van broertjes en zusjes (instroom)
Broertjes en zusjes zullen - wanneer het aantal aanwezige groepen het toelaat in verschillende groepen worden geplaatst. Onze motivatie daartoe is de volgende:
Kinderen uit één gezin moeten zich onafhankelijk van elkaar kunnen ontwikkelen.
Plaatsing van kinderen uit eenzelfde familie (instroom)
Ook hierbij streven wij ernaar het bij bovenstaand punt genoemde beleid toe te
passen. Mochten ouders over een andere mening zijn toegedaan, zal daarover
kunnen worden gesproken. Uiteindelijk zal de school beslissen.
Plaatsing van kinderen bij de overgang naar een volgende leerjaargroep
We streven in de groepssamenstelling naar een evenredig en evenwichtig
samengestelde groep. Om dat te bereiken spelen de volgende criteria in ons beleid
een rol:
-aantal kinderen dat specifieke zorg nodig heeft
-verdeling jongens/meisjes
-aantal kinderen dat specifieke aandacht vraagt inzake het gedrag
-de vaardigheden van de kinderen, zoals zelfstandigheid en sociaal
-de vriendschappen tussen kinderen
-de mening van de leerkracht.
Ter ondersteuning van bovenstaande wordt in de groep (3 t/m 8) een sociogram
afgenomen.
We zien voordelen in een groepssamenstelling die gedurende opeenvolgende jaren
gelijk blijft. Mochten evenredigheid en evenwichtigheid in het geding zijn, zullen
we – in het belang van de kinderen – mogelijk de samenstelling moeten wijzigen.
Een andere reden om te moeten wijzigen kan het leerlingenaantal in verhouding
tot de formatieruimte zijn.Ook in dat geval zullen bovengenoemde criteria een
belangrijke rol spelen bij de groepssamenstelling.
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5- Ons onderwijs
Passend onderwijs
Sind 1 augustus 2014 zijn alle scholen
verplicht elk kind een goede onderwijsplek
te bieden. Scholen en schoolbesturen
werken met elkaar samen om dit goed te
organiseren. Dit gebeurt in
samenwerkingsverbanden. Onze school
werkt samen met Samenwerkingsverband
Stromenland. (www.stromenland.nl)
In samenspraak met ouders wordt bekeken
of wij het kind het onderwijs kunnen bieden
dat bij de behoeften en mogelijkheden van
het kind past. Elke situatie wordt
afzonderlijk bekeken. Hierbij zijn ouders,
directie, leerkracht, Intern Begeleider en schoolbestuur betrokken.
Kinderen zijn verschillend. Dat maakt het, in het belang van het kind, noodzakelijk
deze verschillen goed in kaart te brengen. Alleen dan kunnen we tijdig ingrijpen
wanneer dat voor het kind belangrijk is.
We vinden dat we een succesvolle school zijn als we de talenten van kinderen
optimaal helpen ontwikkelen, als we “eruit hebben gehaald wat er in zit”.

De vakken nader bekeken
De volgende methodes worden in de groepen gebruikt:
Methodes die wij gebruiken:
Kleuterplein
Rekenrijk
Fonemisch bewustzijn
Veilig Leren Lezen “Kim
versie”
Karakter
Nieuwsbegrip “Zilver”
Pennenstreken
Taalactief/Snappet
Tekster
Blits
Groove me
De Wereld in
Getallen/Snappet
Argus Clou
Argus Clou
Argus Clou
De Vreedzame School
Wijzer door het verkeer
Moet je doen
Bewegingsonderwijs in de
speelzaal/sporthal

Vakgebied
Geïntegreerde methode voor: taal, lezen,
rekenen, schrijven, motoriek.
(in de groepen 1-2)
Rekenen
Beginnende geletterdheid
Aanvankelijk lezen (voor groep 3)
Voortgezet Technisch Lezen
Begrijpend lezen
Schrijfonderwijs
Spelling en taal
Creatief schrijven
Studievaardigheden
Engels in groep 1 t/m 8
Rekenen
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuuronderwijs
Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Verkeer
Expressie vakken
Bewegingsonderwijs

- 11 -

Spreekbeurten
De kinderen in groep 6 tot en met 8 houden, gemiddeld genomen, één keer per
jaar een spreekbeurt over een door hen zelf gekozen onderwerp. We starten met
het oefenen hiervan in groep 5. De kinderen krijgen zowel klassikaal als
individueel begeleiding bij het voorbereiden en houden van een spreekbeurt. Ook
bestaat de mogelijkheid tot inzetten van ICT ter ondersteuning. Na afloop wordt
elke spreekbeurt in de groep besproken.
(T)Huiswerk
Onder thuiswerk verstaan we in principe opdrachten c.q. extra taken die worden
gegeven wanneer het kind moeite heeft met bepaalde leerstof. Thuiswerk kunnen
ook taken zijn die de kinderen thuis maken: niet omdat het móet, maar omdat het
mág.
Huiswerk zijn in principe verplichte taken/opdrachten, die thuis dienen te worden
gemaakt en op een bepaald moment af moeten zijn.
Het doel van huiswerk is voorbereiding op het voortgezet onderwijs,
zelfstandigheids-bevordering, verantwoordelijkheid leren nemen voor het eigen
leren, leren studeren en plannen. Als ouder kunt u hierbij helpen door te zorgen
voor een rustige omgeving, samen de agenda door te nemen (plannen) en te
stimuleren de opdrachten zelfstandig te maken. Voor tips en adviezen kunt u bij
de leerkracht van uw kind terecht.
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen incidenteel huiswerk mee, dit wordt langzaam
verder uitgebreid.
Voor de lagere groepen kan het in een individueel geval voorkomen, dat een
leerling een thuiswerktaak krijgt. Dit gebeurt in het kader van extra zorg en altijd
in overleg met de ouders
Digitale tijd en onderwijs
Binnen het didactische proces is zijn laptop/chromebook een middel om het
leerproces van leerlingen te ondersteunen. Hierbij maakt de Prins Clausschool
gebruik van twee aanbiedings-vormen:
In de eerste plaats software programma’s die aansluiten bij de methoden. Het doel
is om leerlingen in staat te stellen specifieke vaardigheden te oefenen.
Ten tweede beschikken alle groepen over een digitaal schoolbord. Deze worden
door zowel de leerkracht als door de leerlingen gebruikt.
De leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben allemaal een eigen chromebook. Voor de
leerlingen van groep 3 is er ongeveer 1 chromebook op 2 leerlingen. Deze worden
ingezet bij rekenen en taal (snappet). Ook voor andere vakken wordt regelmatig
gebruik gemaakt van het chromebook.
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6- Begeleiding van de leerlingen
Pedagogisch klimaat, Sociale veiligheid, Gelijkwaardigheid
Ieder individu heeft zijn eigen persoonlijkheid met een eigen karakter, eigen
behoeften, eigen wensen, capaciteiten en angsten. Mensen zijn niet gelijk, maar
wel gelijk van waarde. Daar houden wij rekening mee.
Interactie tussen leerling en leerkracht
Een goede relatie tussen leraar en leerling (op basis van vertrouwen) is essentieel
voor goed onderwijs. Soms kan de relatie onder druk komen te staan. Dit kan
ontstaan vanuit de leerling of vanuit de nabije omgeving van de leerling. De
schoolloopbaan van kinderen hangt nauw samen met vertrouwen, de
wederkerigheid die daarbij hoort en het zelfbeeld. Elke leraar moet zicht hebben
op de ontwikkeling van elk kind. Kinderen verdienen de aanpak die hun
ontwikkeling ten goede komt!
Sociaal-emotionele vaardigheden
De Prins Clausschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,
waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen
ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van
een veilig klimaat in een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein.
Deze sociale vaardigheden worden middels de methode “De Vreedzame school”
door het jaar heen structureel aan de kinderen aangeboden.
Een pedagogisch hulpmiddel hierbij zijn de schoolregels die we samen opgesteld
hebben. Deze schoolregels zijn een basis om een veilige sfeer in de school en
duidelijkheid te creëren. Naast de schoolregels gelden er ook klassenafspraken, die
samen met de leerlingen worden opgesteld. Klassenafspraken zullen dan ook per
klas verschillend zijn.
Pesten
Leerkrachten zijn alert op mogelijk pestgedrag. We zetten ons in om pestgedrag te
voorkomen. Wij stellen het op prijs als ouders melding maken van vermeend
pestgedrag. In gesprekken met de kinderen trachten we hen sociaal vaardig te
maken. Wanneer daartoe aanleiding is maken we gebruik van het op school
aanwezige pestprotocol, opgenomen in ons gedragsprotocol (zie website bij kopje
ondersteuning- als bijlage in het schoolondersteuningsplan).
Begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Het uitgangspunt is om leerlingen een ononderbroken ontwikkeling door te laten
maken en in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften. Dit betekent dat er
door leerkrachten zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met tempo- en
niveauverschillen van leerlingen. Ook vinden er BSOT (Brede School
Ondersteunings Team) overleggen plaats die vormen de brug tussen de
basisondersteuning en de brede waaier van allerlei vormen van specialistische hulp
buiten de school; de lichte/medium ondersteuning. Daarnaast is er ook een beleid
voor de verrijkingsgroep.
De lijn van ondersteuning in de Prins Clausschool
Er is één interne begeleider (IB-er) t.b.v. de leerkrachten. Samen met de directeur
vormt zij het IB-team. Zij werkt volgens een vastgesteld
schoolondersteuningsplan. Voor uitgebreidere informatie hierover kunt u terecht
op de website van de school.
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Schoolniveau
Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, te kunnen vergroten en te
bewaken zijn er studiedagen voor het team. Ook tijdens de team- bouw en
parallelvergaderingen zijn de onderwijskundige, pedagogische en didactische
doelen de vaste onderwerpen, passend bij de schoolontwikkeling. Er is daarnaast
een objectieve beoordeling van de kwaliteit en opbrengsten van de school door de
onderwijsinspectie.
Jaarlijks voert de inspectie risico-analyses uit. Als de inspectie geen risico’s
aantreft, voert zij dat jaar geen verdere toezichtactiviteiten uit. Dit alles onder het
motto: “Hoe beter de kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht”.
Los daarvan brengt de inspecteur van het onderwijs eens per vier jaar een bezoek
aan de school en toetst de kwaliteit. In ons laatste inspectierapport scoorden we
op veel onderdelen voldoende. Daar zijn we trots op en we streven ernaar dit te
handhaven. De door de inspectie aangegeven aandachts- en verbeterpunten
worden meegenomen in de schoolontwikkeling. We proberen door de invoering
van vernieuwingen en aanpassingen in de onderwijsbehoefte voor alle kinderen te
voorzien en te blijven beantwoorden aan de kwaliteitseisen van de inspectie. Op
www.onderwijsinspectie.nl en www.prinsclausschool.nl kunt u het inspectierapport
lezen.
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7- Hoe wij de leerlingen volgen en zorg verlenen
We volgen kinderen systematisch:
Kijk observatiesysteem
In de groepen 1/2 hanteren we het observatie-systeem ‘Kijk’. M.b.v. van leerlijnen
kan de leerkracht de individuele ontwikkeling van kinderen nauwgezet volgen.
CITO leerlingvolgsysteem
We volgen de kinderen met het (niet methode gebonden) leerlingvolgsysteem van
het CITO. Zo kunnen we de resultaten van de kinderen vergelijken met het
landelijk gemiddelde. De volgende Cito-toetsen* worden op de Prins Clausschool
gebruikt:
Rekenen voor kleuters
Rekenen-Wiskunde
Drie Minuten Toets
Spelling
Begrijpend luisteren
Begrijpend lezen
Woordenschat
Eindtoets

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

2
3
3
3
3
4
3
8

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

8
8
8
8
8
8

*Niet alle toetsen worden bij alle leerlingen afgenomen
Deze toetsen worden afgenomen volgens een toetskalender.
Leerkrachten analyseren de toetsgegevens en naar aanleiding daarvan stellen ze
acties en doelen op voor zowel de groep en/of het individu.
Methode gebonden toetsen
Naast de methode-onafhankelijke toetsen van het CITO, gebruiken we ook de
toetsen die de diverse methoden in zich hebben. De resultaten hiervan vertellen
ons hoe de kinderen de recent aangeboden leerstof beheersen en wie er herhaling
of juist verdieping nodig heeft.
Tijdens de oudergesprekken over de ontwikkeling van het kind worden de
toetsresultaten besproken in relatie tot het rapport.
Doelgericht Passend Onderwijs
De Prins Clausschool is in schooljaar 2017-218 gestart met Doelgericht Passend
Onderwijs (DPO). De kern hiervan is handelings- en opbrengst gericht werken met
als doel zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen
om zo passend onderwijs te kunnen bieden. We gaan hierbij uit van een
continuüm van waarnemen (data), begrijpen (duiden en analyseren), plannen
(doelen), realiseren (doen) en evalueren.
De cyclus van Doelgericht Passend Onderwijs ziet er als volgt uit:
1. Onderwijsplannen: De onderwijsplannen vormen als het ware de paraplu van
DPO. In deze plannen staan, per leerjaar, de vakinhoudelijke doelen en de
kwantitatieve doelen (schoolambities) beschreven voor de komende periode.
Tevens staat hierin beschreven hoe we ons 6 onderwijs per vakgebied vorm
geven. In het onderwijsplan kan verwezen worden naar de kwaliteitskaart. In de
kwaliteitskaart staat beschreven op welke manier wij op de Prins Clausschool het
juiste onderwijs denken te bieden om opbrengsten te realiseren. Daarbij zijn de
leerlijnen leidend en gebruiken wij de lesmethodes steeds meer als bron. Twee
keer per jaar stellen we de onderwijsplannen schoolbreed op/bij. Vooralsnog voor
de vakken technisch lezen, rekenen en spelling. Verbeteracties vanuit de school-en
groepsanalyses kunnen worden opgenomen in de onderwijsplannen.
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2. Korte Schoolbespreking: Twee keer per jaar organiseren we een korte
schoolbespreking. Gemaakte afspraken worden, indien | wenselijk, bijgesteld.
Voorspellen, gaan we de schoolambities halen? Heeft het onderwijsplan geleid tot
ander onderwijsgedrag? Wat is het effect op de betrokkenheid van de leerling?
3. School- en groepsanalyse: Twee keer per jaar worden de resultaten van ons
onderwijs geëvalueerd, op schoolniveau (schoolanalyse door IB en MT) en op
groepsniveau (groepsanalyse door de leerkracht), en wordt bezien of er
verbeteracties (aanpassingen) nodig zijn in ons onderwijsaanbod. De
groepsanalyses samen met de acties vormen het groepsplan voor de komende
periode.
4. Schoolbespreking: N.a.v. de schoolanalyse voeren wij twee keer per jaar een
schoolbespreking. Zijn de schoolambities van de onderwijsplannen behaald?
Waarom wel/niet? Is het onderwijs passend geweest? Zijn er onderdelen die nader
geanalyseerd moeten worden?
5. Monitorgesprekken: Tijdens de monitorgesprekken (twee keer per jaar) worden
de groepsanalyses door de leerkracht met de IB-er en de schoolleider besproken
en worden eventuele acties afgestemd.
6. Groepsprofiel: De onderlegger voor de groepsanalyse is het groepsprofiel. Dit is
een groepsoverzicht, waarin per leerling beschreven wordt wat zijn/haar
bevorderende- en belemmerende factoren, onderwijsbehoeften, thuissituatie en
mate van betrokkenheid zijn. De cyclus van DPO is als bijlage aan dit
schoolondersteuningsplan toegevoegd
Ondersteuningsgrenzen
De Prins Clausschool wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijs- en
ondersteunings-behoeften van leerlingen, echter realiseren we ons ook dat er
grenzen zijn aan ons vermogen om dit te realiseren. Transparantie in deze vinden
we belangrijk, zodat verwachtingen helder zijn. Zie ondersteuningsprofiel op de
website van de school.
Voortgezet onderwijs
Op de Prins Clausschool bereiden we onze kinderen voor op de stap naar het
voortgezet onderwijs. We vinden het belangrijk dat elk kind op de juiste plek
terecht komt.
In groep 8 wordt op verschillende manieren de stap naar het voortgezet onderwijs
voorbereid.
In februari krijgen de kinderen hun advies. Dit advies komt tot stand na overleg
met de IB-er, de directeur en leerkrachten uit groep 7 en 8. Het kind, zijn of haar
werkhouding en de toetsresultaten gedurende de hele basisschool, zijn alle
elementen die de basis vormen van dit advies. Voor de bespreking van het advies
worden de ouders op school uitgenodigd. In april wordt de Cito-eindtoets
afgenomen.
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Jeugdgezondheidszorg op de basisschool(GGD)
Hierbij verwijzen we graag naar de informatie op onze website en/of de website
van de GGD.
Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker is er voor leerlingen, hun ouders en de school.
Wanneer leerkrachten, ouders of anderen vragen hebben over een kind of zich
zorgen maken, dan kunnen zij via het IB-team bij de schoolmaatschappelijk
werker terecht.
De schoolmaatschappelijk werker helpt en ondersteunt bij vragen over kinderen en
opvoeden. Denk hierbij aan:
opvallend gedrag
pesten / gepest worden
onzekerheid / faalangst
problemen met slapen en eten
problemen thuis
Zij is verbonden aan Sterker Sociaal Werk Nijmegen en bovendien vaste partner in
het (brede) schoolondersteuningsteam. (BSOT)
Ook organisatie De School Als Vindplaats (DSAV) kan door de Intern begeleider
ingezet worden.
Adres: Sterker Sociaal Werk Panovenlaan 1
6525 WJ Nijmegen tel.:
024-3232751
De afspraken voor schoolmaatschappelijk werk worden gecoördineerd door de
Interne Begeleiding van de school.
Langdurig zieke kinderen
Wanneer een leerling langere tijd niet naar school kan komen, bekijken we samen
met de ouders hoe we het onderwijs kunnen voortzetten. Indien nodig of gewenst
kan het Ziezon (Ziek zijn & onderwijs) worden ingeschakeld. Ook bovenschoolse
begeleiding vanuit het Samenwerkingsverband behoort tot de mogelijkheden.
Dossiervorming
In alle groepen wordt gevolgd of kinderen zich blijven ontwikkelen en op welke
wijze dat gebeurt. Daarvoor is het nodig dat gegevens verzameld worden. De
gegevens worden verkregen door observaties, schriftelijk- en mondeling werk van
de kinderen, uit methode gebonden toetsen en uit de Cito-toetsen die in de loop
van het schooljaar worden afgenomen. Ook gegevens die de ouder aanreikt,
worden – met toestemming van de ouder – samen met onderzoeksverslagen en
overige relevante informatie bewaard in het leerlingendossier. De gegevens in het
dossier bieden de mogelijkheid om ons onderwijs goed op de leerling af te
stemmen.
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8- Onderwijsresultaten
Rapporten en gesprekscyclus
In februari en juni krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 8 een
leerkrachtrapport mee.
In november, februari en juni is er ook een kindrapport.
Aan het begin van het schooljaar vinden er startgesprekken
plaats met als doel: kennismaking, verwachtingen uitspreken
en doelen vaststellen van zowel kind, ouder, als leerkracht.
In februari vinden er rapportgesprekken plaats. In mei/juni
zijn er eind- evaluatiegesprekken, hierin wordt besproken of de verwachtingen
juist waren, doelen behaald zijn en hoe het sociaal-emotioneel en cognitief is
gegaan.
Ook wordt er vooruit gekeken op het aankomende leerjaar en input voor de
groepsoverdracht.
Leerlingen van groep 1 en 2 worden in hun ontwikkeling gevolgd met behulp van
het leerlingvolgsysteem “KIJK”. De ouders van groep 1 en 2 worden twee maal per
jaar (in november en mei) uitgenodigd voor een oudergesprek. De kinderen uit
groep 1-2 krijgen in november en april zowel een leerkrachtrapport als
kindrapport. Uiteraard is er ook gelegenheid om gesprekken te voeren op andere
momenten. Dit kan op initiatief van de leerling, leerkracht of van de ouders.
U bent van harte welkom om een afspraak te maken.
De resultaten op de CITO Eindtoets basisonderwijs
In groep 8 maken alle leerlingen de Eindtoets Basisonderwijs van CITO, die
landelijk genormeerd is. Daarmee krijgen we een beeld van de individuele
prestaties van onze leerlingen en ook van de kwaliteit van ons onderwijs als
geheel.
Hieronder vindt u onze resultaten van de afgelopen schooljaren.

Eindtoets
Basisonderwijs
2019
2018
2017
2016
2015

Gemiddelde
standaard
score
536,8
536
535,5
535
536,6

Landelijk
gemiddelde
535,7
534,9
535,1
534,5
534,8
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Uitstroomgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de scholen voor voortgezet onderwijs waar de
leerlingen naar zijn uitgestroomd van 2019-2020.

Uitstroom naar

Aantal leerlingen

Percentage (%)

Praktijkonderwijs

0

0%

VMBO-Basis

4

8,7%

VMBO-Basis/Kader

0

0%

VMBO-Kader

3

6,5%

VMBO-Kader/Theoretisch

6

13,1%

VMBO-Theoretisch

8

17,4%

VMBO-Theoretisch/HAVO

7

15.2%

HAVO

11

23,9%

HAVO/VWO

4

8,7%

VWO/Gymnasium

3

6,5%
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9- Ons team en waar wij mee bezig zijn
De samenstelling van de groepen:
Groep 1-2 a
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1-2 b
1-2 c
1-2 d
3
4

Groep 4-5
Groep 5
Groep 6
Groep 6/7
Groep 7
Groep 7/8
Groep 8

Rianne Reulink
Ellen Schutte
Fleur Koets
Yvette Hovens
Mirna de Ruiter
Joyce Mulders
Ton Schamp
Lonneke Vermeulen
Bas van Rooij
Mendy van de Pavert
Laura Achten –van Huut
Sabine van Bronswijk
Merijn Elbers
Manon Oude Avenhuis
Karin Vos
Monique Mundi- de Vries
Manon Oude Avenhuis
Laura Achten –van Huut
Daan Kok

Maandag t/m woensdag
Donderdag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m woensdag
Donderdag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag en dinsdag
Woensdag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag en vrijdag
Dinsdag t/m donderdag
Maandag t/m woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag t/m vrijdag
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Onderwijs Ondersteunend
Conciërge
Conciërge (vrijwilliger)
Conciërge (vrijwilliger)
Technisch medewerker
(vrijwilliger)
Taal-/lees-ondersteuning
leerlingen onderbouw
(vrijwilliger)
Administratief medew.
Ondersteuning
leerlingen, overig
(vrijwilliger)

Personeel
Jan de Ruwe
Hans Koops
Rob Balduk
Freek de Vries

Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m woensdag
Donderdag t/m vrijdag
Maandag, donderdag en vrijdag

Ati de Jong

Woensdag t/m donderdag

Yvonne Kersten
Pim Valbracht

Maandag + vrijdag
Variërend

Interne overlegvormen
Er wordt met grote regelmaat collegiaal overleg gevoerd binnen onze school. Zo
kennen wij de teamvergaderingen,bouwvergaderingen,
paralleloverleg en managementoverleg. Uiteraard staan de overleggen in het
teken van een goede organisatie en vooral ook het behoud en verbeteren van de
kwaliteit van ons onderwijs.
Vervanging
Bij ziekte van een leerkracht wordt vervanging gezocht uit de vervangingspool Van
Conexus.
Indien er geen vervanging beschikbaar is, kijken we naar een interne oplossing.
Dit kan betekenen dat andere werkzaamheden binnen de school tijdelijk niet
kunnen worden uitgevoerd. De leerlingen worden niet over andere groepen
verdeeld, aangezien de groepsgrootte dit niet toelaat. In een uiterst geval kan er
geen onderwijs worden gegeven en wordt aan ouders gevraagd om hun kind thuis
op te vangen. Wij streven ernaar dit minimaal 24 uur van tevoren aan te
kondigen.

- 21 -

Calamiteitenplan en Bedrijfshulpverlening(BHV)
Op de Prins Clausschool is een calamiteitenplan aanwezig. Hierin staat beschreven
wat te doen in geval van een calamiteit tijdens de schooluren of tijdens een
naschoolse activiteit. Er is o.a. een ontruimingsinstructie in opgenomen. Deze
wordt jaarlijks, een keer aangekondigd en een keer onaangekondigd, met de
kinderen geoefend.
Een aantal personeelsleden is bedrijfshulpverlener. Zij coördineren de hulp bij
calamiteiten en ongevallen. Ze verlenen bijvoorbeeld eerste hulp, beperken en
bestrijden beginnende brand en organiseren de ontruiming. Ieder jaar vindt in
samenwerking met de andere Conexusscholen bijscholing plaats.
Stagiaires
Bijna ieder jaar hebben we op school stagiaires van de pedagogische academie
basisonderwijs (PABO), de academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO),
academie voor lichamelijke opvoeding (ALO) en CIOS. Ook begeleiden we
maatschappelijke stages voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs en van het
ROC. We vinden het een goede zaak op deze wijze mee te helpen het onderwijs
ook in de toekomst te voorzien van goede onderwijskrachten. Bovendien levert het
contact met deze jonge, aankomende collega’s voor ons een bijdrage aan het
levendig en actueel houden van ons onderwijs. De eindverantwoordelijkheid van
het door de stagiaire gegeven onderwijs blijft altijd in handen van de
desbetreffende leerkracht. Het is mogelijk dat een LIO (leerkracht in opleiding)
een aantal maanden voor het afstuderen onder begeleiding van de leerkracht
zelfstandig een groep begeleidt.
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10- Ouders en de school
Het belang van de betrokkenheid van ouders bij onze school
Wij vinden betrokkenheid van en met ouders erg belangrijk. We willen samen met
ouders werken aan een goede en leuke schooltijd. Mede daarom worden alle
ouders ook van harte uitgenodigd om mee te doen met verschillende activiteiten
en overleggen door het jaar heen.
Naast de vraag om hulp bij diverse activiteiten, zoals Kerst, Sint en Carnaval,
maken we ook graag gebruik van de kennis en kunde van de ouders. Daarbij kunt
u denken aan: klassenouders; begeleiding bij excursies; biebouders; deelname
aan de Oudervereniging; deelname aan de Medezeggenschapsraad. Het mes snijdt
daarmee aan twee kanten: voor ouders is het een mooie gelegenheid om nauwer
betrokken te zijn bij wat hun kind(eren) op school meemaakt(meemaken), voor de
school biedt de hulp ruimere mogelijkheden om de activiteiten te kunnen
ontplooien.
Informatievoorziening aan ouders
Regelmatig ontvangen de ouders Het “PeeCeetje”: de (digitale) nieuwsbrief van
onze school. Via “Social Schools” zal het PeeCeetje worden verspreid.
Kort na de start van het nieuwe schooljaar ontvangt elke ouder een jaarkalender.
De school heeft ook een eigen website waar u informatie over schoolontwikkeling
kunt vinden. We trachten die website zo actueel mogelijk te houden. Ten allen
tijde kunnen ouders zich met vragen wenden tot de teamleden.
Communicatie met ouders vindt plaats via Social Schools. Social Schools betreft
uitsluitend praktische/organisatorische zaken. Voor inhoudelijke zaken worden
afspraken voor een gesprek gemaakt.
Gescheiden ouders en aanverwante zaken
Het is belangrijk dat beide ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van
hun kind. De communicatie tussen beide ouders, ook in het geval van een
scheiding, ziet de school als de verantwoordelijkheid van de desbetreffende
ouders. Al onze informatie gaat naar de met het gezag belaste ouder. Het is aan
deze ouder om die informatie te delen met de andere ouder. De school is daarin
geen partij. In het belang van het kind stellen we het op prijs wanneer beide
ouders op school aanwezig zijn bij ouderavonden en gesprekken over het kind. In
principe nodigt de school daartoe beide ouders uit.
Onpartijdigheid
De school heeft primair het belang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten
aanzien van problematiek die met de scheiding van de ouders te maken heeft.
Informatie over het kind zal niet aan anderen dan aan ouders (volgens artikel
1:377c van het Burgerlijk Wetboek) worden verstrekt. Uitzonderingen op die regel
gelden o.a. voor instanties als het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de
schoolarts.
Inspraak van ouders via de medezeggenschapsraad (MR)
Het meedenken, adviseren en meebeslissen van ouders en personeelsleden is
geregeld in de Wet Medezeggenschap in het Onderwijs. Op elke school dient een
MR te zijn. De MR van de PCS bestaat uit drie ouders en drie teamleden. De
bevoegdheden en taken staan beschreven in het MR- reglement. De MR kan
vertegenwoordigers hebben in de GMR. De MR werkt op schoolniveau, de GMR
werkt op Stichtingsniveau. De vergaderingen van de MR van de school zijn
openbaar.
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Oudervereniging en ouderbijdrage
In mei 2001 is de oudervereniging Basisschool Prins Claus opgericht.
In principe is elke ouder, voogd of verzorger van een leerling van de Prins
Clausschool lid van de oudervereniging, tenzij schriftelijk te kennen wordt gegeven
dat hij/zij geen lid wil zijn.
Het bestuur van de oudervereniging vergadert 5 x per jaar, alle leden van de
oudervereniging mogen graag aansluiten. De vergaderingen zijn van 20.00 uur tot
ongeveer 21.30 uur in de aula of koffiekamer op de 40e straat.
De vergaderdata vindt u terug op de jaarkalender die door school wordt uitgereikt.
Tijdens het eerste gedeelte van de vergadering is de directeur of een ander MT-lid
aanwezig om de lopende zaken binnen school toe te lichten en informatie vanuit
de oudervereniging te krijgen. In het tweede deel vergadert de oudervereniging
zelf verder. De vergaderingen zijn openbaar en notulen zullen op de website van
de school geplaatst worden.
De doelstellingen van de oudervereniging
In het algemeen: het bevorderen en ondersteunen van ouderbetrokkenheid in het
belang van de leerlingen, ouders, voogden en verzorgers in de ruimste zin van het
woord. En meer in het bijzonder:
* Een klankbord vormen voor ouders en school.
* De belangen van ouders op school behartigen.
* Meewerken en hulp bieden bij het organiseren van allerlei activiteiten op school
* Contacten onderhouden met andere geledingen binnen school, zoals de MR.
* Het beheren van de ouderbijdragen (waaronder de bijdrage voor de schoolreis).
De oudervereniging bestaat uit een aantal ouders die zich hiervoor vrijwillig
inzetten.
Contact
De OV leden zijn persoonlijk te benaderen, maar ook via de mail:
pcs-oudervereniging@conexus.nu
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering
vastgesteld. In deze vergadering wordt ook verantwoording afgelegd aan de
ouders van de besteding van de gelden. Het is een bijdrage aan diverse
activiteiten waarvoor de reguliere vergoedingen van de rijksoverheid tekort
schieten. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld extra onderwijsmiddelen, aanvulling
op de bibliotheek, ondersteunende leermiddelen, klein speelmateriaal, bijdrage
aan het opknappen van het schoolplein, bijdrages voor het sinterklaasfeest, de
kerstviering, de sportdag, culturele
activiteiten, een afscheidscadeau voor de leerlingen van groep 8, etc.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.
Elk jaar wordt door de Oudervereniging de hoogte van de bijdrage vastgesteld.
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Leergeld Nijmegen helpt
Steeds meer ouders kunnen de activiteiten die scholen en clubs organiseren voor
hun kinderen niet betalen. Zoals sporten, zwemles en dansles. Ook de bijdrage die
de school vraagt voor activiteiten en schoolreizen kunnen niet alle ouders betalen.
Leergeld Nijmegen kan deze gezinnen helpen. Deze kinderen kunnen dan gewoon
meedoen. We helpen ouders met kinderen van 4 tot en met 17 jaar, die in
Nijmegen wonen en een laag inkomen hebben.
Wilt u weten of uw gezin recht heeft op hulp van Leergeld Nijmegen? Meld u dan
aan bij Leergeld Nijmegen. Dat kan op de website:
http://www.leergeldnijmegen.nl/
Ook als u werkt en een laag inkomen heeft, kan Leergeld Nijmegen u helpen.
Contact met Leergeld Nijmegen
telefoon: 024 323 76 44. Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00
tot 12.00 uur.
e-mail: info@leergeldnijmegen.nl
website: www.leergeldnijmegen.nl
Buitenschoolse Opvang (BSO)
Voor informatie, vragen of voor het direct inschrijven kunnen ouders terecht bij
www.kion.nl.
Contacten met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf
Er is een aantal keren per jaar contact met de peuterspeelzaal of het
kinderdagverblijf van KION. In elk geval vindt een (warme) overdracht plaats
wanneer uw kind op onze school van start gaat.
Ouderhulp
Klassenouder
Elke groep op de Prins Clausschool heeft een klassenouder. Taken van een
klassen-ouder zijn onder andere: het ondersteunen en organiseren van bepaalde
klassenactiviteiten, het assisteren bij bijvoorbeeld excursies, vieringen en
dergelijke. Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders die interesse hebben
voor het klassenouderschap, dit aangeven bij de leerkracht van hun kind. Wanneer
er meerdere gegadigden zijn, zal er worden geloot.
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11- Leerplichtzaken
Een kind is vanaf 5 jaar formeel leerplichtig en moet dan dus naar school. Vóór die
tijd is een kind formeel niet leerplichtig, maar het onderwijs (vooral) in deze
periode is van zo groot belang, dat wij alle ouders dringend adviseren hun kind
geen dag te laten missen!
Soms kunnen er omstandigheden zijn, waardoor het kind de eerste schooldagen
nog te vermoeiend vindt. Het is dan belangrijk goede afspraken te maken met de
leerkracht van uw kind.
De ouders hebben ook de plicht het kind op tijd naar school te brengen.
De directie is verplicht om regelmatig verzuim of te laat komen te melden bij
Leerplichtzaken van de gemeente Nijmegen.
Verlof buiten de schoolvakanties
Buiten de schoolvakanties op vakantie gaan is niet toegestaan.
Wanneer er zich bepaalde, gewichtige situaties voordoen, mag de
directeur uw kind verlof geven. Deze situaties zijn onder andere:
huwelijk / sterfgevallen / jubilea van ouders en naaste familieleden.
Wij geven ook verlof voor geloofsfeesten, zoals het Suikerfeest of
Offerfeest. Voor elk verlof anders dan bezoek aan (tand)arts vraagt u verlof aan
bij de directeur.
Extra verlof moet schriftelijk, minimaal twee weken voor aanvang van het verlof,
bij de directeur worden aangevraagd. Wanneer ouders het niet eens zijn met de
beslissing, kunnen zij een bezwaarschrift indienen bij het Stichtingsbestuur.
Verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen
mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school.
Geoorloofd schoolverzuim houdt verzuim met een geldige reden in. Een geldige
reden kan zijn ziekte of vrijstelling van schoolbezoek. Vrijstelling kan worden
verleend door de directeur (tot 10 schooldagen per schooljaar) of de
leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 schooldagen).
Ongeoorloofd schoolverzuim houdt verzuim in zonder geldige reden. Dit wil
zeggen: 16 uren les in een periode van vier aaneengesloten weken (te laat komen
telt mee als 1 uur verzuim per keer te laat komen).
De school is verantwoordelijk voor het goed bijhouden van haar administratie
inzicht in verzuimgedrag te verkrijgen.
Een correcte verzuimregistratie, houdt in dat het volgende wordt vermeld: - datum
verzuim; - te laat komen en het uur waarop de leerling te laat komt, aantal uren
verzuim of hele dagen verzuim; - reden van het verzuim (reden onbekend, niet
legitiem of achteraf gemeld); - geoorloofd of ongeoorloofd verzuim;
De school registreert eveneens: - ondernomen acties/maatregelen; - resultaat; datum van melding Verzuimloket DUO. Deze informatie wordt maandelijks
geïnventariseerd en gestuurd naar de leerplicht. Mocht bovenstaande op u als
ouder van toepassing zijn, wordt u als eerste geïnformeerd oor de leerkracht.
Ziek- afmeldingen
Als u kind ziek of afwezig is moet u dat voor 8.15u. melden aan school via Social
Schools of telefonisch. Afspraken met huisarts, tandarts of specialist maakt u
zoveel mogelijk buiten schooltijd.

- 26 -

Grensoverschrijdend gedrag
Onder grensoverschrijdend gedrag/ ernstig probleemgedrag verstaan wij agressief
gedrag, fysiek geweld, vernieling, respectloos gedrag of gedrag waardoor de
veiligheid van andere leerlingen in het gedrang komt.
Bij ernstig probleemgedrag volgt direct een time-out met nadenkblad.
Het nadenkblad gaat met de leerling mee naar huis. De leerkracht neemt
telefonisch contact op met de ouders en brengt ze op de hoogte van:
het voorval, de gemaakte afspraken met de leerling en eventueel een
vergoeding(kostprijs) in het geval er materialen beschadigd zijn.
De leerkracht informeert de IB-er.
Verder worden de stappen van de handelswijze als bij 3.2 gevolgd.
Indien een leerling een time-out weigert, worden ouders gebeld met het verzoek
hun kind van school op te halen en die dag thuis te houden.
We gaan ervan uit dat onze regels en afspraken ertoe bijdragen dat kinderen
gewenst gedrag laten zien. Toch komt het voor dat leerlingen dermate
grensoverschrijdend gedrag laten zien dat zij op een bepaald moment en/of
tijdelijk niet meer binnen de groep te handhaven zijn.
Dit betreft leerlingen van wie bekend is dat zij gedragsproblemen hebben en
waarbij wordt gewerkt met een plan van aanpak.
Alle maatregelen zijn erop gericht de veiligheid van alle betrokkenen te
waarborgen en te zorgen dat er z.s.m. een situatie ontstaat waarbij ook de
betreffende leerling weer aan het onderwijsgroepsproces kan deelnemen.
In het uiterste geval treedt het protocol ‘schorsing en verwijdering’ in werking.
Op school kunnen er situaties ontstaan, waarbij het gedrag van een leerling
lichamelijk dan wel geestelijk een gevaar oplevert voor de leerling zelf of voor
andere kinderen. De veiligheid kan in dat geval niet langer gewaarborgd worden.
Als een leerling zich ernstig misdraagt, kan de school de leerling daarvoor een
officiële straf geven.
Schorsing
Schorsing van leerlingen gebeurt door het bestuur van Conexus. In de praktijk
gebeurt dit door de directeur, hiertoe gemandateerd door het bestuur. Het bestuur
mag een leerling maximaal voor vijf dagen schorsen. Omdat de leerling leerplichtig
is, geeft de school in geval van schorsing altijd huiswerk mee.
Voorafgaand aan het besluit tot schorsing worden de ouders op school uitgenodigd
voor een gesprek waarin het voorgenomen besluit wordt toegelicht. Bij dit gesprek
zijn een lid van College van Bestuur en de directeur aanwezig
Voor verdere info verwijzen wij naar het pest- en gedragsprotocol terug te vinden
op de website bij het schoolondersteuningsplan.
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12- De klachtenregeling
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. We gaan er van uit dat we de
meeste problemen in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte
uit bij vragen, ontevredenheid, problemen of klachten over het onderwijs, over de
aanpak van uw kind of over andere zaken, dit in eerste instantie kenbaar te maken
aan de leerkracht als de eerst verantwoordelijke voor de kinderen in de groep.
Komen u en de leerkracht er samen niet uit, dan is een gesprek met de directie
mogelijk om alsnog samen een oplossing te vinden.
De contactpersonen bij ons op school
Indien bovenstaande niet mocht leiden tot een gewenste oplossing, dan kan er
gebruik gemaakt worden van de interne contactpersoon die op elke Conexus
school aanwezig is. Die luistert en geeft indien nodig informatie over mogelijke
vervolgstappen. Om misverstanden te voorkomen, heeft de interne contactpersoon
vooral een ondersteunende rol bij het zoeken naar een oplossing van de klacht
met een doorverwijzende functie. De klacht wordt niet door de interne
contactpersoon overgenomen van de klager; er is sprake van professionele
distantie.
De interne contactpersonen op de Prins Clausschool zijn:
Mevrouw Yvette Hovens (locatie 40)
Mevrouw Marleen van Uden (locatie 81)
Vertrouwenspersoon
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon: een objectieve deskundige
buiten de school. Deze externe vertrouwenspersoon geeft informatie en advies en
begeleidt u in het klachttraject, indien u een formele klacht indient.
Voor Stichting Conexus is dit:
Pieter-Jan Landsheer
p/a: Sterker Sociaal Werk (maatschappelijk werk)
Postbus 6841; 6503 GH Nijmegen
Mail: p.landsheer@sterker.nl
Tel: Sterker Sociaal werk: 088-0011333
Mobiel: 06-34000283
Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook contact opnemen met de
vertrouwensinspecteur.
Meldpunt vertrouwensinspecteurs telefoon: 0900-111 3 111 tijdens kantooruren.
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De klachtenprocedure
Het kan soms voorkomen dat ouders een klacht hebben over het gedrag of een
beslissing, dan wel het nalaten van gedrag of het niet nemen van een beslissing
door een leerkracht, de directie, het bestuur of andere bij de school betrokken
personen. Voor die gevallen heeft de school een klachtenregeling. Die
klachtenregeling kunt u vinden op de website van Conexus (www.conexus.nu). In
de menubalk klikt u dan op ‘zo werken wij’. Een belangrijke hulp is ook de
brochure ‘Klachten op school’, hoe los je ze op? Deze brochure kunt u downloaden
van www.klachtenopschool.kennisnet.nl.
De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
Postadres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Tel: 030 - 280 9590

Wanneer een bemiddelingspoging niet tot een oplossing leidt, kunnen ouders een
klacht indienen bij de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten
De klachtencommissie zal altijd in haar oordeel betrekken of voldoende
ondernomen is om tot een oplossing van de klacht binnen de school te komen. De
klachtencommissie zal uiteindelijk een uitspraak doen over de gegrondheid van de
klacht en soms zal ook de school een advies geven over eventueel te nemen
maatregelen.
Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk
sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht
tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid
van meerdere kinderen in het geding is.
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13. Diverse praktische zaken
Schooltijden
Groep
1 t/m 8
1 t/m 8

Dagen
Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag

Tijden
08.30 – 14.00
Inloop: 08.20 - 08.30

Vakanties 2020-2021
Vakantierooster

data

Herfstvakantie

19-10-2019

t/m

23-10-2019

Kerstvakantie

21-12-2019

t/m

01-01-2020

Voorjaarsvakantie

15-02-2020

t/m

19-02-2020

Goede vrijdag

02-04-2020

2e Paasdag

04-04-2020

Koningsdag

27-04-2020

Meivakantie

03-05-2020

t/m

14-05-2020

2e Pinksterdag

24-05-2020

Zomervakantie

19-07-2020

t/m

30-08-2020

Voor een overzicht van de studiedagen (kinderen zijn dan vrij) verwijzen wij u
naar de jaarkalender op onze website.
Schoolreis en schoolkamp
De groepen 1 t/m 8 gaan één keer per twee jaar op schoolreis.
De groepen 8 gaan op schoolkamp.
Bijzondere activiteiten
In de loop van het schooljaar zijn er een aantal activiteiten waaraan kinderen van
onze school kunnen deelnemen. Dit kan echter alleen als er voldoende begeleiding
van de kant van de ouders is. U kunt hierbij denken aan excursies,
herfstwandeling, bezoek aan de boerderij, schoolverlaterskamp, sportdag en
schoolreis.
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Gevonden voorwerpen
Er blijven regelmatig gevonden voorwerpen op school achter. Deze worden in de
school bewaard. Eén maal per jaar wordt nog een extra poging ondernomen om de
eigenaren te achterhalen. Daarna gaan bruikbare kleding en schoenen naar het
“goede doel”.
Probeert u kleding, schoenen, tassen e.d. zoveel als mogelijk van naam te
voorzien.
Dat verhoogt de kans dat iets wat gevonden/verloren is, weer bij de rechtmatige
eigenaar terecht komt.
En ziet u er s.v.p. op toe, dat er geen kostbaarheden door uw kind mee naar
school worden genomen. De school draagt hierin geen verantwoordelijkheid.
Inloopochtend
Voor groep 1-2 vinden er egdurende het schooljaar meerdere momenten plaats
waarop ouders welkom zijn om te kijken in de groep van 8.30-9.00u.
Voor groep 3 t/m 8 is dat op twee momenten in het jaar van 8.00-9.00u.
Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar wordt er in een aantal groepen (3-4-7-8) een
informatieavond gehouden. U krijgt dan informatie over de leerstof en de
activiteiten die in de desbetreffende groep in dat jaar aan de orde komen.
In de overige groepen (1-2-5-6) ontvangt u de informatie op papier.
Thema-avond
De Oudervereniging kan een avond organiseren
rondom een bepaald thema. De ouders worden
hiervoor uitgenodigd met daarbij informatie over het
betreffende onderwerp, zodat ze al enigszins zijn
voorbereid.
Website
De school heeft een eigen website www.prinsclausschool.nl. Op deze site staat
actuele informatie over activiteiten rond het schoolgebeuren.
Schoolfotograaf
Ieder jaar bezoekt de schoolfotograaf onze school en worden
er portretfoto’s van alle leerlingen en een groepsfoto gemaakt.
Op deze dag is er na schooltijd en onderverantwoordelijkheid
van de ouders, de mogelijkheid tot het maken van een
broertje/zusje foto.
Kleding
Elk kind is anders, elk kind kleedt zich anders. Prima. Daarbij worden op het
gebied van kleding een paar voorschriften gehanteerd.
Op onze school is het dragen van het volgende niet toegestaan
- gezichtsbedekkende kleding (Communicatie is immers een essentieel onderdeel
van het leerproces. Daar hoort bij dat we elkaar aan kunnen kijken. Ook voor de
veiligheid van de kinderen is het noodzakelijk dat we ze kunnen identificeren.)
- petjes in klas en/of gymzaal
- naveltruitjes
- kleding die (direct of indirect) een uiting zijn van maatschappelijk
ongeaccepteerde zaken.
We hebben ons bij het opstellen van deze voorschriften gebaseerd op een leidraad
van het ministerie van OCW. De volledige tekst van die leidraad kunt u vinden op
www.minocw.nl. Informatie over het advies van de Commissie Gelijke Behandeling
treft u aan op www.cgb.nl.
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Afspraken halen en brengen van de leerlingen.
Wij vragen u vriendelijk uw kind ’s ochtends vanaf 8.20 uur naar school te laten
gaan. Om de lestijden effectief te kunnen gebruiken willen wij ook echt om 8.30
uur kunnen starten met het onderwijsprogramma. We verwachten dan van de
ouders dat zij het klaslokaal hebben verlaten.
Vanaf 8.20 is de schooldeur open en kunt u met uw kind naar binnen.
Een gezonde leefstijl, een gezond tussendoortje.
Gedurende de ochtend hebben de kinderen een pauze. Ze hebben dan de gelegenheid iets te eten en te drinken. Wij vragen ouders om iets gezonds mee te geven
naar school. Bijvoorbeeld een beker melk of sap en een stuk fruit of een boterham.
Snoep en koolzuurhoudende drankjes zijn niet toegestaan.
Verjaardagen
In iedere groep wordt op eigen wijze aandacht
aan de verjaardag geschonken. Meestal trakteert
de jarige. Het trakteren aan de eigen groep vindt
plaats binnen het feestgebeuren en wordt
uiteraard als heel gezellig ervaren. Er zijn
kinderen die niet alles mogen eten. Voor het
samenstellen van een traktatie kan er het beste even contact opgenomen worden
met de leerkracht. Wij vragen u bij het trakteren te letten op een gezonde
traktatie.(voor ideetjes, zie: www.gezondetraktatie.nl)
Schoolverzekering
Het bestuur van Conexus heeft twee verzekeringen afgesloten. Dit zijn een WA
verzekering (hiermee wordt de aansprakelijkheid van het bestuur, leerkrachten en
onderwijsondersteunend personeel geregeld) en een collectieve scholierenverzekering (deze scholieren ongevallenverzekering dekt de schade die ontstaat
door lichamelijk letsel van de leerling ten gevolge van een ongeval). Deze
verzekering dekt het ongevallenrisico voor de volgende leerlingen:
Gedurende het verblijf in de gebouwen of op de daarbij horende terreinen tijdens
de officiële schooluren.
Tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd gedurende ten hoogste een
uur voor en een uur na het verlaten van school.
Tijdens schoolreizen, excursies in schoolverband, schoolsportwedstrijden, e.d. mits
en zolang de kinderen onder toezicht staan.
Hoofdluis
Op school vindt er elke woensdag na een vakantie een hoofdluiscontrole plaats.
Een groep ouders controleert de leerlingen op hoofdluis door alle leerlingen te
kammen.
Wanneer bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd, wordt de ouder daarvan op
de hoogte gebracht en wordt – zonodig – een briefje meegegeven met de
leerlingen van de betreffende groep, zodat alle ouders van die groep eventueel
voorzorgsmaat-regelen kunnen nemen. Zo proberen we de school hoofluisvrij te
houden.
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Bewegingsonderwijs
Voor het bewegingsonderwijs van de kleutergroepen heeft de
school de beschikking over een goed uitgeruste inpandige
speelzaal. Voor de kleuters wordt een gymcyclus gehanteerd
waarbij alle verschillende bewegingsvormen aan bod komen.
Speciale gymkleding is niet nodig. Wel is het om veiligheids- en
hygiënische redenen verplicht gymschoenen te dragen. Bij
voorkeur schoenen die de kinderen zelf aan kunnen doen.
Belangrijk is dat de zool niet te glad is en dat gymschoenen
voorzien zijn van een naam. De gymschoenen blijven op school.
De groepen 3 tot en met 8 maken gebruik van de gymzaal naast locatie PCS 40.
Zij hebben twee keer per week gymnastiek.
Vieringen
Gedurende het hele schooljaar worden er verschillende vieringen, zoals
Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen gehouden met de kinderen.
Aula vieringen:
Deze vieringen zijn voor en door leerlingen gemaakt en
vinden een aantal keren per jaar plaats. Steeds zijn er
een paar groepen die voor elkaar optreden. De
betreffende ouders worden uitgenodigd deze vieringen bij
te wonen.

Mobiele telefoons en gebruik van social media.
Telefoons en social media zijn in het dagelijks leven een steeds grotere rol gaan
spelen. Zo ook in het leven van onze leerlingen. In overleg met schoolleiding en
leerkrachten zijn we komen tot heldere afspraken met betrekking tot dit
onderwerp. Het beleid is dat mobiele telefoons op school verzameld worden in de
groep op een centrale plaats, de telefoons staan uit tussen 8.20-14.00 (buiten het
schoolgebouw mag de telefoon na schooltijd aan, binnen het schoolgebouw staat
de telefoon altijd uit, ook voor- en na schooltijd). Meenemen van telefoons naar
school is geheel op eigen risico (ook als die in de lade van de leerkracht ligt).
Wanneer er om bijzondere redenen moet worden afgeweken van deze afspraak
gebeurt dat in overleg met de leerkracht. Problemen die ontstaan door Social
Media gebruik buiten school om, moeten ook daadwerkelijk onder verantwoording
van de ouders buiten school opgelost worden. Het is niet de verantwoordelijkheid
van school. Wanneer er op school hierdoor een situatie ontstaat zullen de
leerkrachten een klassengesprek aangaan.
Mochten er problemen worden geconstateerd, stuurt de leerkracht een algemeen
bericht via Social Schools naar de ouders van de groep t.a.v. het probleem.
Als school geven wij lessen vanuit De Vreedzame School m.b.t. social media.
Verkeersexamen
Groep 7 doet mee aan het landelijk verkeersexamen.
Dit bestaat uit een theoretisch en een praktisch
gedeelte. Alle kinderen dienen hiervoor te beschikken
over een goedgekeurde fiets. Ouders zijn daar zelf
verantwoordelijk voor. Zij krijgen tevoren een checklist
uitgereikt.
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13. Belangrijke adressen en telefoonnummers.
Prins Clausschool
Weezenhof 40-02 (locatie voor de groepen 1 t/m 5)
6536 DB Nijmegen
024-3441854
Weezenhof 81-02 (locatie voor de groepen 6 t/m 8)
6536 CT Nijmegen
024-3440839
Email: directie.prins-clausschool@conexus.nu

Stichting Conexus
College van Bestuur:
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
Telefoon:
024-3733960
Fax:
024-6753069
Email:
info@conexus.nu
Website:
www.conexus.nu
Medezeggenschapsraad van Prins Clausschool
Pcs-mr@prinsclausschool.nl
Oudervereniging van de Prins Clausschool
Pcs-ov@prinsclausschool.nl
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Jeugdgezondheidszorg
Bureau Jeugd Zorg:
(BJZ)
Jeugdgezondheidszorg: (JGZ)
Algemeen maatschappelijk werk:

024-3287400
024-3297239 www.ggd-nijmegen.nl
024-3780770

School maatschappelijk werkster: Else stam
Jeugdverpleegkundige: Saskia Cornelissen
Jeugdarts: Pauline Steens
Afspraken via de interne begeleiding (Marleen van Uden) van de school.
GGD Nijmegen
Adres hoofdvestiging: Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
Telefoon: (088) 144 71 44
E-mail: ggd@ggd-nijmegen.nl
Inspectie van het onderwijs
Loket onderwijsinspectie:088-6696060
www.onderwijsinspectie.nl
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft onderwijsgidsen
gepubliceerd die ouders informeren over de mogelijkheden in het primair en
voortgezet onderwijs en over de rechten en plichten.
U kunt deze downloaden van internet.
www.minocw.nl/onderwijs/pogids
www.minocw.nl/onderwijs/vogids
Leerplichtambtenaar
Gemeente Nijmegen, Bureau Leerplicht.
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur,
Mail: leerplicht@nijmegen.nl
Tel.(024) 329 90 00.
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