Onderwijs
in de gemeente Renkum

Inhoudsopgave
1
Voorwoord		2
Deel I: Onderwijs in de gemeente Renkum
Overzicht Basisscholen
- Doorwerth
• Basisschool De Dorendal
• Basisschool De Wegwijzer

3
3

- Oosterbeek
• R.K. Bernulphusschool
• Oecumenische Daltonschool De Mariënborn
• Openbare basisschool De Marlijn
• Christelijke basisschool De Paasberg

4
4
4
4

- Renkum
• Dr. Albert Schweitzerschool
• Christelijke Airborneschool
• Prinses Beatrixschool
• R.K. Basisschool Don Bosco
• Dr. Jac.P. Thijsseschool
• Basisschool De Vallei
• Katholieke basisschool Vita Vera

5
5
5
5
5
6
6

- Wolfheze
• Prinses Beatrixsschool

6

Overzicht Voortgezet Onderwijs
- School voor voortgezet onderwijs in de gemeente Renkum
• Dorenweerd College (Doorwerth)

7

- Scholen voor speciaal onderwijs
• Scholengemeenschap De Brouwerij
• De Vaart
• Vierbeek College

7
7
7

Deel II: Onderwijsgerelateerde informatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Kinderopvang
Dagarrangementen en overblijfmogelijkheden
Het Zorg- en Adviesteam (ZAT)
Het Zorgnetwerk
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Leerrecht en Leerplicht
Leerlingenvervoer
Logopedie op school

8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13

Voorwoord
2
Met deze folder willen wij u informeren over het onderwijsaanbod in de gemeente
Renkum. In het eerste gedeelte ‘Onderwijs in de gemeente Renkum’ vindt u de
contact- en adresgegevens van de verschillende scholen in de gemeente Renkum.
In het tweede gedeelte ‘Onderwijsgerelateerde informatie’ leest u meer over
onderwerpen waar u mee te maken kunt krijgen tijdens de onderwijsperiode van
uw kind(eren), zoals buitenschoolse opvang, leerlingenvervoer en de ouderraad.
Meer informatie
Meer informatie over onderwijs vindt u in de schoolgids die verkrijgbaar is bij de
scholen en op de volgende websites:
•
www.renkum.nl > Inwoners > Scholen en Kinderopvang
•
www.rijksoverheid.nl
•
www.landelijkregisterkinderopvang.nl
•
www.owinsp.nl
Heeft u na het lezen van deze folder en de websites nog vragen? Dan kunt u
contact opnemen met het secretariaat van team Samenleving via telefoon (026)
33 48 111.
Gemeente Renkum,
Februari 2014

I. Onderwijs in de gemeente Renkum
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Overzicht basisscholen
Basisschool en voortgezet onderwijs

Als uw zoon of dochter vier jaar wordt, mag hij of zij naar de basisschool. Vanaf 5 jaar is basisonderwijs verplicht. De meeste kinderen volgen 8 jaar basisonderwijs. De volgende stap is het voortgezet onderwijs.

Doorwerth
Basisschool De Dorendal

Basisschool “De Wegwijzer”

Basisschool De Dorendal is een school
voor Dalton-onderwijs. *

Basisschool De Wegwijzer is een openbare basisschool.

Directeur
De heer B. Bresters

Directeur
De heer R. Hulstein

Bestuur
Stichting voor Katholiek, Interconfessioneel en Prot. Christelijk Basisonderwijs
FLUVIUS
Adres Koningstraat 27
Postbus 821
6800 AV Arnhem
Telefoon (026) 35 23 320
E-mail info@fluvius.nl
Website www.fluvius.nl

Bestuur
Stichting openbaar onderwijs PPO “De
Link”
Adres Bantuinweg 45
3911 MV Rhenen
Telefoon (0317) 31 31 32
E-mail info@ppodelink.nl
Website www.ppodelink.nl

Adres

Bachlaan 23
6865 EN Doorwerth
Postbus 9
6865 ZG Doorwerth
Telefoon (026) 33 33 892
E-mail info@dorendal.nl
Website www.dorendal.nl

* Dalton-onderwijs is een onderwijssoort
waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid
voor de leerling, samenwerking met andere
leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid.

Adres

Mozartlaan 1
6865 GA Doorwerth
Postbus 52
6865 ZH Doorwerth
Telefoon (026) 33 33 782
E-mail info@obs-dewegwijzer.nl
Website www.obs-dewegwijzer.nl
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Oosterbeek
R.K. Bernulphusschool
Adres

Pastoor Bruggemanlaan 10
6861 GR Oosterbeek
Postbus 143
6860 AC Oosterbeek
Telefoon (026) 33 32 458
E-mail directie@bernulphusschool.nl
Website www.bernulphusschool.nl
Basisschool De Bernulphusschool is van
oorsprong een Katholieke school.
Directeur
De heer F. Cuppen
Bestuur
Stichting voor Katholiek, Interconfessioneel en Prot. Christelijk Basisonderwijs
FLUVIUS
Adres Koningstraat 27
Postbus 821
6800 AV Arnhem
Telefoon (026) 35 23 320
E-mail info@fluvius.nl
Website www.fluvius.nl

Oecumenische Daltonschool
De Mariënborn
Adres

Marienbergweg 28
6862 ZM Oosterbeek
Telefoon (026) 33 35 274
E-mail info@demarienborn.nl
Website www.demarienborn.nl

Basisschool De Mariënborn is een school
voor Dalton-onderwijs. **
Directeur
Mevrouw M. de Vries
Bestuur
Stichting voor Katholiek, Interconfessioneel en Prot. Christelijk Basisonderwijs
FLUVIUS
Adres Koningstraat 27
Postbus 821
6800 AV Arnhem
Telefoon (026) 35 23 320
E-mail info@fluvius.nl
Website www.fluvius.nl

Openbare basisschool “De
Marlijn”

Christelijke basisschool
“De Paasberg”

Basisschool De Marlijn is een openbare
basisschool.

Basisschool De Paasberg is een protestants-christelijke basisschool.

Directeur
Mevrouw H. Sipman

Directeur:
Mevrouw T. Bruins

Bestuur
Stichting voor openbaar onderwijs PPO
“De Link”
Adres Bantuinweg 45
3911 MV Rhenen
Telefoon (0317) 31 31 32
E-mail info@ppodelink.nl
Website www.ppodelink.nl

Bestuur
Delta Stichting voor Katholiek en Protestants Christelijk Primair Onderwijs
Adres Koningstraat 27
Postbus 821
6800 AV Arnhem
Telefoon (026) 389 02 91
E-mail info@deltascholen.org
Website www.deltascholen.org

Adres

Van Spaenweg 11
6862 XH Oosterbeek
Telefoon (026) 33 34 423
E-mail info@demarlijn.nl
Website www.demarlijn.nl

** Dalton-onderwijs is een onderwijssoort waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met
andere leerlingen en de ontwikkeling
van zelfstandigheid. Oecumenisch houdt
in openheid en belangstelling in elkaars
geloofdovertuiging,onderwijs vanuit een
christelijke geloofsovertuiging.

Adres

Paasberg 14
6862 CC Oosterbeek
Telefoon (026) 33 326 93
E-mail info@depaasbergschool.nl
Website www.depaasbergschool.nl
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Renkum
Dr. Albert Schweitzerschool

Prinses Beatrixschool

Basisschool Dr. Albert Schweitzerschool
is een openbare basisschool.

Basisschool Prinses Beatrixschool is een
protestants-christelijke basisschool.

Directeur
De heer R.W.D. Hermans

Directeur
De heer B. Bulten

Bestuur
Stichting openbaar onderwijs PPO “De
Link”
Algemeen directeur
Drs. mw. F.M. van Veen
Adres Bantuinweg 45
3911 MW Rhenen
Telefoon (0317) 31 31 32
E-mail info@ppodelink.nl
Website www.ppodelink.nl

Bestuur
Stichting “Trivium”
Adres Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten
Telefoon (0488) 42 06 12
E-mail info@trivium-onderwijs.nl
Website www.trivium-onderwijs.nl

Adres

Goudsbloemstraat 2
6871 WB Renkum
Telefoon (0317) 31 39 73
E-mail info@schweitzerschool.com
Website www.schweitzerschool.com

Adres

Reijmerweg 92
6871 HG Renkum
Telefoon (0317) 31 51 30
E-mail directie@prinsesbeatrixrenkum.nl
Website www.prinsesbeatrixrenkum.nl

R.K. Basisschool Don Bosco
Adres

Christelijke Airborneschool
Adres

Bram Streeflandweg 53
6871 HV Renkum
Telefoon (0317) 31 25 67
E-mail directie@airborneschool.nl
Website www.airborneschool.nl

Don Boscoweg 19
6871 DH Renkum
Telefoon (0317) 35 08 15
E-mail
info@donboscoschool-skovv.nl
Website www.donboscoschool-skovv.nl
Basisschool Don Bosco is een roomskatholieke basisschool.

Basisschool Airborneschool is een christelijke basisschool.

Directeur
Mevrouw C. van Zijl

Directeur
De heer W. Koenen

Bestuur
Stichting Katholiek Onderwijs VeluweVallei (SKOVV)
Adres
Groenendaal 7
6715 BA Ede
Telefoon (0318) 64 04 05
E-mail
stafbureau@skovv.nl
Website www.skovv.nl

Bestuur
Stichting “Trivium”
Adres Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten
Telefoon (0488) 42 06 12
E-mail info@trivium-onderwijs.nl
Website www.trivium-onderwijs.nl

Dr. Jac. P. Thijsseschool
Adres

Bram Streeflandweg 111
6871 HV Renkum
Postbus 77
6870 AB Renkum
Telefoon (0317) 31 30 49
E-mail info@jpthijsseschool.nl
Website www.jpthijsseschool.nl
Basisschool Dr. Jac. P. Thijsseschool is een
openbare basisschool.
Directeur
De heer R. Hulstein
Bestuur
Stichting voor openbaar onderwijs PPO
“De Link”
Adres Bantuinweg 45
3911 MV Rhenen
Telefoon (0317) 31 31 32
E-mail info@ppodelink.nl
Website www.ppodelink.nl
Website www.ppodelink.nl
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Wolfheze
Basisschool De Vallei *

Adres

Groeneweg 12
6871 DD Renkum
Telefoon onder schooltijd (0317) 31 99
83
Telefoon buiten schooltijd (06) 46 25 50
33
E-mail devallei@natuurlijkleren.nl
Website www.basisschooldevallei.nl
Basisschool De Vallei is een democratische basisschool.
Directeur
Mevrouw M. van Mourik

* Op 1 augustus 2014 sluit De Vallei haar
deuren in Renkum en start op een nieuwe
locatie in de gemeente Overbetuwe. De
huidige particuliere school zal verdergaan als
een school met overheidsbekostiging.

Katholieke basisschool
Vita Vera
Adres

Bram Streeflandweg 107
6871 HV Renkum
Telefoon (0317) 31 31 78
E-mail
info@vitavera-skovv.nl
Website www.vitavera-skovv.nl
Basisschool Vita Vera is een katholieke
basisschool.
Directeur
De heer S. van Limbeek
Bestuur
Stichting Katholiek Onderwijs VeluweVallei (SKOVV)
Adres
Groenendaal 7
6715 BA Ede
Telefoon (0318) 64 04 05
E-mail
stafbureau@skovv.nl
Website www.skovv.nl

Prinses Beatrixschool Wolfheze
Adres

Balijeweg 20a
6874 AJ Wolfheze
Telefoon (026) 482 15 35
E-mail directie@prinsesbeatrixwolfheze.nl
Website www.prinsesbeatrixrenkum.nl
Prinses Beatrixschool Wolfheze is een
protestants-christelijke basisschool.
Directeur
Mevrouw A. Burghout
Bestuur
Stichting “Trivium”
Adres Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten
Telefoon (0488) 42 06 12
E-mail info@trivium-onderwijs.nl
Website www.trivium-onderwijs.nl

Voor meer informatie en aanmelding raden wij u aan contact op te
nemen met de school van uw keuze.

Overzicht Voortgezet onderwijs
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Voortgezet onderwijs

Speciaal onderwijs

Na de basisschool, dus vanaf
ongeveer 12 jaar, gaan leerlingen naar het voortgezet
onderwijs: vmbo (voorheen
mavo), havo of vwo. Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op het mbo of het
hoger (beroeps)onderwijs.

Vanaf augustus 2014 moeten scholen ervoor zorgen dat een kind
dat extra ondersteuning nodig heeft passend onderwijs krijgt.
Als kinderen veel extra ondersteuning nodig hebben, is het speciaal onderwijs soms een betere keus.

School voor voortgezet
onderwijs in de gemeente
Renkum

Scholen voor speciaal
onderwijs

Dorenweerd college

Vwo, havo en mavo/vmbo-t (tweetalig)
Adres Dalweg 5
6865 CZ Doorwerth
Postbus 70
6865 ZH Doorwerth
Telefoon (026) 33 97 030
E-mail info@dorenweerd.nl
Website www.dorenweerd.nl
Het Dorenweerd College houdt
bij het onderwijs rekening met de
gelijkwaardigheid van alle godsdienstige
en levensbeschouwelijke overtuigingen.

De volgende scholen bieden speciaal onderwijs aan leerlingen
met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap,
aan langdurig zieke kinderen en aan leerlingen met gedrags- en/
of psychiatrische problemen.

Scholengemeenschap De
Brouwerij
Adres

Stationsweg 49
6861 EE Oosterbeek
Telefoon (026) 33 96 440
E-mail info@sgmbrouwerij.nl
Website www.sgmbrouwerij.nl

Scholengemeenschap De Brouwerij
geeft zowel basis als voortgezet
speciaal onderwijs aan leerlingen
met psychiatrische problemen en/of
gedragsstoornissen van 4 tot 21 jaar.

De Vaart (voorheen De
Radar / ABS)
Adres

Wijnand van Arnhemweg 1
6862 XM Oosterbeek
Postbus 140
6860 AC Oosterbeek
Telefoon (026) 334 88 00
E-mail info@vaart-oosterbeek.nl
Website www.vaart-oosterbeek.nl
De Vaart geeft basis speciaal onderwijs
aan leerlingen met gedrags-,
ontwikkelings- en/of psychiatrische
problemen en aan leerlingen met een
licht verstandelijke beperking in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar.

Vierbeek College (voorheen
De Radar / ABS)
Onderbouw
Adres Wijnand van Arnhemweg 1
6862 XM Oosterbeek
Postbus 140
6860 AC Oosterbeek
Telefoon (026) 33 48 800
Bovenbouw
Adres Utrechtseweg 312
6862 BC Oosterbeek
Postbus 140
6860 AC Oosterbeek
Telefoon (026) 33 48 865
E-mail info@vierbeekcollege.nl
Website www.vierbeekcollege.nl
Directeur:
De heer W. van Schaik
Het Vierbeek College geeft voortgezet
speciaal onderwijs aan leerlingen
met gedrags-, ontwikkelings- en/
of psychiatrische problemen en aan
leerlingen met een licht verstandelijke
beperking in de leeftijd van 13 tot 18
jaar.

II. Onderwijsgerelateerde informatie
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Voor en vroegschoolse educatie (VVE) Kinderopvang
Voorschoolse educatie houdt in dat een kind
begint met leren voordat het leerplichtig wordt.
Voorschoolse educatie begint vanaf 2 jaar en gaat
door tot een kind naar school moet op 5-jarige
leeftijd. Met voorschoolse educatie leert een kind
niet alvast lezen en schrijven, maar wordt het hier
op voorbereid. Deze voorbereiding maakt het
makkelijker om in groep 1 van de basisschool mee
te kunnen komen. Vroegschoolse educatie zijn de
lessen van de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.
Voor sommige kinderen is het krijgen van
voorschoolse educatie belangrijk, bijvoorbeeld
doordat hun ouders nog niet goed Nederlands
spreken. Voor een peuter kan het dan goed zijn
om 4 dagdelen voorschoolse educatie te volgen op
een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf met
een VVE-programma. De gemeente betaalt dan een
groot deel van de kosten. Het consultatiebureau, de
peuterspeelzaal of kinderopvangorganisatie kunnen
u hierover meer informatie geven.
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht
op voor- en vroegschoolse educatie (vve). De
inspectie onderzoekt regelmatig de kwaliteit van
alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met
gesubsidieerde voorschoolse educatie. Op de website
www.onderwijsinspectie.nl kunt u de rapporten van
dit onderzoek downloaden.
Voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse
opvang (BSO)
Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen buiten
schooluren terecht bij een buitenschoolse opvang.
Dit kan voor of na schooltijd zijn, maar ook op
studiedagen of tijdens de schoolvakanties. Op
de basisschool kan uw kind tussen de middag
overblijven. Het schoolbestuur is verantwoordelijk
voor overblijven of tussenschoolse opvang. Samen
met de ouders bepaalt de school hoe dit wordt
georganiseerd. Scholen kunnen de opvang zelf
organiseren of hiervoor samenwerken met een
kinderopvangorganisatie. Meer informatie vindt u in
de schoolgids, verkrijgbaar bij de scholen. Kijk voor
een overzicht van BSO’s in de gemeente Renkum op
de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Uw kind kan op verschillende manieren worden
opgevangen: peuterspeelzaal, gastouderschap,
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of
tussenschoolse opvang.
Keuze soort kinderopvang
De soort kinderopvang die u kiest is afhankelijk van
de leeftijd van uw kind, de benodigde opvanguren
en de beschikbaarheid van de kinderopvang.
Het is belangrijk om rekening te houden met uw
vervoersmogelijkheden, de openingstijden van de
opvang, uw reistijd en de locatie van de opvang.
Kinderopvangorganisaties in Renkum
Om in aanmerking te komen voor
kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, moet
de door u gewenste organisatie geregistreerd
staan in het Landelijk Register Kinderopvang.
Voor het aanbod van kinderopvangorganisaties
binnen de gemeente Renkum kunt u de website
www.landelijkregisterkinderopvang.nl raadplegen.
Wanneer een organisatie in dit register is
opgenomen, betekent dit dat deze wordt
gecontroleerd op grond van de Wet kinderopvang
en zij moet voldoen aan de wettelijke eisen op het
gebied van veiligheid en gezondheid. De gemeente
Renkum ziet hierop toe.
Peuterspeelzalen vallen sinds 2012 ook onder
de wet en worden sindsdien ook geregistreerd
in het Landelijk Register Kinderopvang. Zij
moeten eveneens voldoen aan een reeks van
kwaliteitscriteria en worden hier ook op getoetst.
Wanneer u ervoor kiest om uw kind(eren) naar een
peuterspeelzaal te brengen, ontvangt u echter geen
tegemoetkoming van de Belastingdienst.
Voor meer informatie over kinderopvang kunt
u terecht op de website www.rijksoverheid.nl of
contact opnemen met het secretariaat kinderopvang
van de gemeente Renkum via telefoonnummer (026)
33 48 111.
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Dagarrangementen en
overblijfmogelijkheden
Sinds 1 augustus 2007 is het bij wet geregeld dat een
basisschool de aansluiting met een buitenschoolse
opvang moet regelen als ouders daar om vragen.
Om de kwaliteit te waarborgen en om een duidelijk
onderscheid te kunnen maken tussen onderwijs en
opvang, wordt de buitenschoolse opvang verzorgd
door een kinderopvangorganisatie op grond van
de Wet kinderopvang. Hierbij worden de volgende
uitgangspunten in acht genomen:

•

•
•

Buitenschoolse opvang vindt plaats voor
of na de lestijden en tijdens vrije dagen
en vakanties en wordt verzorgd door een
kinderopvangorganisatie.
Het nieuwe wettelijke kader geldt in eerste
instantie alleen voor het reguliere basisonderwijs
en niet voor het speciaal (basis-)onderwijs.
De verplichting om buitenschoolse opvang te
regelen is neergelegd bij de schoolbesturen.

Een overblijfruimte binnen de school moet in
principe kosteloos ter beschikking worden gesteld.
Het toezicht op overblijvende kinderen moet door de
betrokkenen zelf worden geregeld. Mochten hieruit
kosten voortvloeien, dan zijn deze voor rekening
van de ouders/verzorgers. Er kan natuurlijk ook
aansluiting gezocht worden bij de buitenschoolse
opvang.

Het Zorg- en Adviesteam (ZAT)
Het Zorg- en Adviesteam is een
samenwerkingsverband van professionals uit
het voortgezet (speciaal) onderwijs samen met
het maatschappelijk werk, bureau jeugdzorg,
jeugdgezondheidszorg, de leerplichtambtenaar van
de gemeente Renkum en de politie. Het ZAT biedt
hulp en ondersteuning bij (complexe) hulpvragen
van leerlingen en hun ouders. Het ZAT verkent een
probleem door middel van gesprekken en, indien
nodig, onderzoek. Deze aanpak leidt vervolgens
tot interne hulpverlening aan leerlingen door
bijvoorbeeld leerlingbegeleiders, schoolpsychologen
of maatschappelijk werkers. Of tot een
doorverwijzing naar externe hulpverlening, zoals een
reboundvoorziening of de jeugdgezondheidszorg.
Het vroegtijdig signaleren van problemen en daarop
snel actie ondernemen, moet voorkomen dat
leerlingen en hun ouders (verder) in de problemen
raken. Het ZAT speelt hierin een centrale rol omdat
de nodige kennis en toegang tot snelle, passende
hulp wordt gebundeld. Samenwerking met het
onderwijs ligt hierin voor de hand, omdat het
onderwijs bij uitstek de vindplaats is van leerlingen
en hun ouders.
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Het Zorgnetwerk

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In de gemeente Renkum is er voor de
leeftijdsgroepen 0 - 12 en 12 - 23 jaar een
gemeentebreed zorgnetwerk. Het Zorgnetwerk is
een samenwerkingsverband van de gemeente met
diverse professionals op het gebied van zorg en
jongeren.

Opgroeien en opvoeden gaat kinderen en ouders
over het algemeen goed af. Toch vallen er jongeren
tussen wal en schip, weten ouders of opvoeders niet
altijd de juiste hulp te vinden, kan er meer gedaan
worden om problemen vroegtijdig te signaleren en
kan er soms beter worden samengewerkt tussen
verschillende partijen.

Het Zorgnetwerk is opgezet voor het signaleren
en voorkomen van risicojongeren - jongeren die in
problemen raken - en het zorgen voor nazorg bij
deze jongeren. Het doel van het Zorgnetwerk is om
overlastproblemen en uitval van deze jongeren te
voorkomen en/of te verminderen. Het Zorgnetwerk
heeft structureel overleg. In het overleg worden
vroegtijdige signalen besproken met als doel
afstemming en een integrale aanpak door de
professionals.
.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor
kinderen, jongeren tot 23 jaar, (toekomstige) ouders
en verzorgers. Iedereen met vragen over opvoeden
en opgroeien kan bij het CJG terecht.
Op een aantal scholen en kinderdagverblijven
zijn inlooppunten. Op deze locaties is regelmatig
een CJG adviseur aanwezig die direct vragen
kan beantwoorden of advies kan geven. Deze
medewerker kan u, zo nodig, ook in contact brengen
met organisaties die de meest passende hulp kunnen
bieden.
De CJG adviseur is dagelijks telefonisch bereikbaar
tussen 9.00-en 17.00 uur via telefoonnummer:088
3555000. Via de website www.cjgrenkum.nl kunt u
uw vraag ook online stellen. Klik op ‘onlineadvies
positief opvoeden’.
Het CJG is ook een netwerkorganisatie voor
professionals. Het CJG zorgt ervoor dat
organisaties op het gebied van opgroeien en
opvoeden, zoals scholen, kinderdagverblijven en
jeugdgezondheidszorg, optimaal samenwerken,
informatie uitwisselen en met elkaar verbonden
zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op www.
cjgrenkum.nl.
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Medezeggenschapsraad (MR)

Ouderraad

Elke school of onderwijsinstelling moet een
medezeggenschapsraad hebben. In een MR
zijn ouders, leerlingen en personeelsleden
vertegenwoordigd. Het doel van een MR is dat
alle partijen betrokken worden bij het beleid van
de school. In het basisonderwijs zitten ouders en
personeel in de MR. In het voortgezet onderwijs
bestaat de MR, naast ouders en personeel, ook uit
leerlingen. In het medezeggenschapsreglement van
de school staat hoe de verkiezingen voor de MR
verlopen.

Scholen zijn niet verplicht een ouderraad in te
stellen. In een ouderraad zijn ouders/voogden
en verzorgers van leerlingen vertegenwoordigd.
Ouders kiezen de vertegenwoordigers zelf.
Veel basisscholen, scholen voor voortgezet
onderwijs en scholen voor beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie hebben een ouderraad
(of oudercommissie). De ouderraad adviseert
de medezeggenschapsraad van de school over
onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn.

Het bestuur (of zijn vertegenwoordiger) moet elk
belangrijk besluit eerst aan de MR voorleggen. De
‘spelregels’ voor de medezeggenschap liggen vast in
de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), die in
2007 is ingevoerd.

De ouderraad vormt een schakel tussen ouders
enerzijds en onderwijzers, bestuur en schoolleiding
anderzijds en heeft als doel om de goede verhouding
en samenwerking tussen de school en de ouders te
bevorderen. De ouderraad houdt zich tevens bezig
met het organiseren van activiteiten die bijdragen
aan een goed schoolklimaat.
Voor meer informatie zie de website www.
rijksoverheid.nl of neem contact op met de
(ouderraad van de) school van uw keuze.
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Leerrecht en Leerplicht

Leerlingenvervoer

In Nederland is sprake van leerrecht en leerplicht. In
Nederland heeft iedereen het recht op onderwijs.
Dit recht hoort namelijk in hetzelfde straatje thuis
als ‘recht op vrijheid van meningsuiting’ en ‘recht
op vrijheid van godsdienst’. Aan het recht op
onderwijs zijn ook plichten verbonden. De leerplicht
is vastgelegd in de wet.

Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school
vanwege de afstand of een handicap? Dan kunt u bij
de gemeente een aanvraag doen voor een bijdrage
in de vervoerskosten van uw kind.
Voor de beoordeling van uw aanvraag kijken we
eerst of uw kind met het openbaar vervoer of de
(brom)fiets naar school kan.
Voor de kosten van openbaar vervoer onder
begeleiding kunt u een vergoeding aanvragen in
het kader van de ‘Verordening leerlingenvervoer
gemeente Renkum’. Deze regeling geldt voor
primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
en kent de volgende voorwaarden:

Kinderen mogen naar school als ze 4 zijn. Ze moeten
naar school vanaf 5 jaar. Kinderen zijn volgens de
wet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de
maand na hun vijfde verjaardag. Valt de vijfde
verjaardag van uw kind bijvoorbeeld op 10 oktober,
dan is uw kind vanaf 1 november leerplichtig en
moet uw kind naar school. Voor meer informatie
over leerplicht kunt u terecht op de website www.
rijksoverheid.nl.
Voortijdig schoolverlaten
Informatie over voortijdig schoolverlaten vindt u op
de website van het Team Voortijdig Schoolverlaten:
www.teamvsv.nl. Heeft u nog vragen over leerplicht,
verzuim, kwalificatieplicht of over voortijdig
schoolverlaten? Neem dan contact op met de
leerplichtambtenaar van de gemeente Renkum,
telefoon (026) 33 48 111 of e-mail info@renkum.nl

•

•

•
•

Als uw kind zelfstandig of onder begeleiding
met het openbaar vervoer kan reizen, vergoedt
de gemeente de kosten van openbaar vervoer als
de school van het (voortgezet) speciaal onderwijs
of de speciale school voor primair onderwijs op
meer dan 6 kilometer van uw woning ligt;
Als de dichtstbijzijnde gewone basisschool op
meer dan 6 kilometer afstand van uw woning
ligt, vergoedt de gemeente de kosten van
openbaar vervoer als uw kind naar deze school
gaat;
Als de gemeente openbaar vervoer met
begeleiding toestaat, krijgt u een vergoeding
voor uw kind en de begeleider;
Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding
met het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/
zij recht op aangepast vervoer.
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Beperkingen
Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs
(bijvoorbeeld de basisschool) kan de gemeente een
financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de
gemeente kan bepalen dat:
• De kosten van de eerste kilometers voor uw
rekening komen. In dit geval krijgt u alleen de
kosten vergoed die boven het drempelbedrag
uitkomen;
• De gemeente een financiële bijdrage naar
draagkracht van u kan verlangen, als de afstand
tussen de school en uw woning meer dan 20
kilometer bedraagt.
U kunt de bijdrage aanvragen bij de gemeente.
Het is belangrijk dat u de aanvraag indient vóór
1 juni voorafgaand aan het schooljaar waarvoor
de bijdrage geldt. Als de leerling meerderjarig is
en handelingsbekwaam, kan hij of zij de aanvraag
zelf doen. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar
via de website www.renkum.nl > inwoners >
scholen en kinderopvang > leerlingenvervoer, bij
de informatiebalie in het gemeentehuis of via het
secretariaat van team Samenleving, telefoon (026) 33
48 111.

Logopedie op school
Een logopedist werkt met kinderen en volwassenen
die moeite hebben met spreken en/of verstaan.
Daarbij horen dus niet alleen spraakproblemen,
maar ook taal-, stem- en gehoorproblemen. Op
school screent een logopedist op verzoek van de
ouders en groepsleerkrachten alle kinderen die
het volgende schooljaar naar groep twee gaan.
Worden er problemen geconstateerd op het
gebied van stem, spraak, taal, en/of gehoor, dan
bespreekt de logopedist deze met de ouders en
groepsleerkrachten. Als blijkt dat logopedische
behandeling nodig is, wordt het kind via de huisarts
of medisch specialist doorverwezen naar een
vrijgevestigde logopediepraktijk in de gemeente
Renkum.
Kijk voor actuele informatie met betrekking tot
de kosten en vergoeding van logopedie op de
website www.rijksoverheid.nl (onderwerpen >
zorgverzekering) en de website van de Nederlandse
zorgautoriteit www.nza.nl.

De ligging van de scholen
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Renkum/
Heelsum
1 Dr. Albertschweitzer
school
2 Prinses Beatrixschool

1

2

3 Basisschool De Vallei
4 R.K. Basisschool
Don Bosco

3
4

Oosterbeek
1 Scholengemeenschap
de Brouwerij
2 Christelijke basisschool
De Paasberg

1

2
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Renkum/
Heelsum
1 Dr. Jac. P. Thijsseschool

2

2

Katholieke basisschool
Vita Vera

3

Christelijke Airborne
school

1

3

Oosterbeek

1

1 R.K. Bernulphusschool
2 Openbare Basisschool
De Marlijn
3 Oecumenische Dalton
school De Mariënborn
4 De Vaart
Vierbeek college

3 2
4
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Doorwerth
1

Basisschool De Dorendal

2

Basisschool De Wegwijzer
Dorenweerd College

3

1

3

2

Wolfheze
1 Prinses Beatrixschool,
locatie Wolfheze

1

