is één van de vier gereformeerde basisscholen in Bunschoten – Spakenburg.
Onze school telt ruim 225 kinderen verdeeld over 9 groepen, is gelegen in een
schitterende omgeving en gehuisvest in een modern gebouw.
De school is een belangrijk onderdeel in het leven van ieder kind. Niet alleen goed
onderwijs, maar ook gezelligheid en respect voor elkaar zijn belangrijk. Op school
moet je het naar je zin hebben.
Identiteit.
De Groen van Prinstererschool is een gereformeerde school. Dat betekent dat de juf of
meester regelmatig uit de bijbel vertelt en er psalmen, gezangen en bijbelse liederen worden
gezongen en geleerd. De christelijke feestdagen worden op school gevierd en elk jaar wordt
er bovendien een zangavond in de kerk en daarnaast twee themaweken met een Bijbels
onderwerp georganiseerd. Daarnaast is er een binding met de gereformeerde kerk
(vrijgemaakt), de Nederlands gereformeerde kerk en de christelijk gereformeerde kerk.
We proberen onze doelstellingen te realiseren vanuit ons “christen-zijn”. De christelijke
sfeer is in de school merkbaar. De samenvatting van de wet: "God liefhebben boven alles en
de naaste als uzelf", wordt gedragen door de triangelgedachte. Dat wil zeggen dat kerk,
school en gezin hetzelfde opvoedingsdoel nastreven. Om de relatie tussen kerk en school
zichtbaar te maken komt een predikant tijdens de themaweken de school bezoeken. Ook
komt het voor dat dit gebeurt ter voorbereiding op bid- of dankdagen.
Tenslotte proberen we in de dingen van alledag, zoals feestvieringen, omgang met elkaar,
regels e.d. voor de kinderen richtinggevend bezig te zijn
Onderwijs.
Op de Groen van Prinstererschool wordt modern onderwijs gegeven door veelal ervaren
leerkrachten. Als school willen wij een veilige omgeving bieden waarin het kind zich
geaccepteerd voelt en ruimte ontvangt om zich verder te ontwikkelen. Niemand is gelijk
maar wel gelijkwaardig, ieder kind heeft zijn eigen glans! Wij proberen te bieden wat uw
kind nodig heeft.
De leerkrachten hebben een speciale scholing ontvangen om pestgedrag onder de leerlingen
zo veel als mogelijk is te voorkomen. Kijk hiervoor op www.kanjertraining.nl.
Resultaten.
Het behalen van goede resultaten is een belangrijke doelstelling van de school. Vanaf groep
1 worden deze resultaten d.m.v. cito-toetsen neergezet in een leerlingvolgsysteem. Dit
kunnen de ouders zelf online bekijken. Aan het eind van groep 8 maken alle leerlingen het
cito schooleind onderzoek. Deze toets geeft de leerkracht en de ouders extra informatie over
de keuze van het vervolgonderwijs. De scores van onze school liggen al jaren ver boven het
landelijk gemiddelde In 2012 is de school door de onderwijsinspectie aangemerkt als
“excellent”.

Zorg.
Leren moet leuk zijn, ook wanneer het soms even wat minder gaat. Daarom hebben wij
voor deze kinderen een onderwijsassistent ter beschikking die extra ondersteuning geeft. In
overleg met de groepsleerkracht wordt, indien noodzakelijk een hulpprogramma
samengesteld, regelmatig geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Natuurlijk worden de ouders
bij dit hele proces nauw betrokken.
Festiviteiten.
Om leren nog leuker te maken heeft de school een aantal festiviteiten opgezet. De sportdag,
het startontbijt, de paasviering, het songfestival, schoolreisjes en een kamp voor groep 8,
diverse sporttoernooien en de project- en themaweken zijn elk jaar weer hoogtepunten voor
de kinderen. Ook de wintermarkt, elk jaar rond de kerst mag in dit verband niet worden
vergeten.
Ouders.
Betrokkenheid van u als ouders wordt op prijs gesteld. Bij veel activiteiten wordt uw
medewerking gevraagd. Er is een MR, een overblijf- en een activiteiten commissie. De
beide laatst genoemde commissies zijn verantwoordelijk voor het overblijven op school en
de organisatie van allerlei activiteiten.
De ouders van de school worden om de vier weken geïnformeerd d.m.v. een “Groentje”, het
mededelingenblad van de school. Ook via de mail wordt contact onderhouden met de
ouders. Bijna elke maand vinden er ‘s avonds op afspraak speciale oudergesprekken plaats
n.a.v. de vorderingen van uw kind. Naast deze reguliere contacten kunt u ook altijd
“tussendoor” een afspraak maken met een leerkracht. Ook hierin proberen wij een “open”
school te zijn.
Welkom.
Natuurlijk valt er veel meer te vertellen over de school. Wie meer wil weten is welkom op
de open dagen die in januari georganiseerd worden. Op deze dagen kunt u kennis maken
met de school en kunt u deze van binnen bekijken.
Ook kunt u op een ander tijdstip altijd even de school
bellen voor een gesprek of rondleiding.

De Mr. Groen van Prinstererschool
“de basis voor je leven”.

Wij geven in alle groepen Engels.

