
Basisschool 

Gerardus Majella
 VANAF GROEP

 1
  ★

  E
NGELSE LES  ★

 

Gerardus Majella



2



3

Met trots presenteer ik u de brochure 
van de Gerardus Majella. In deze 
brochure kunt u lezen welke ambities  
wij hebben voor het komende schooljaar 
en hoe wij deze willen verwezenlijken.

Afgelopen jaar zijn we gestart met het ontwikkelen  
en doorvoeren van onze kernwaarden: professioneel, 
innoverend en betrokken. Dit jaar zullen wij deze 
kernwaarden verder verankeren in onze school. 

Uit diverse kwaliteitsonderzoeken is gebleken dat  
de basiskwaliteit van de Gerardus Majella hoog is.  
Dat wil niet zeggen dat wij nu achterover kunnen of 
willen leunen. De wereld om ons heen verandert steeds 
sneller en vraagt ook van het onderwijs continue 
aanpassing en verbetering. Het denken in toekomst
bestendige vaardigheden zal steeds meer een plek  
vinden in ons onderwijs. 

Dit schooljaar gaan wij ons als team dan ook verder 
verdiepen in een methode waarin thematisch wordt 
gewerkt in alle groepen op het gebied van wereld
oriëntatie. Een optimale inzet van ICT is hierbij onmis
baar. Dit sluit ook aan bij de visie van onze school.

Vanzelfsprekend blijft het Engelse onderwijs een 
belangrijk speerpunt op de Gerardus Majella.

In deze brochure krijgt u een beeld van onze school.  
Wilt u meer weten? Kijk op onze website of bel/mail ons 
voor een afspraak: (0578) 57 17 86, info@gmajella.nl.

Graag tot ziens op de Gerardus Majella!

Namens het team,
Willemien Vermaning, locatiedirecteur

Welkom op de Gerardus Majella
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Ons onderwijs

De Gerardus Majella is een open katholieke basisschool in de wijk 
Oosterhof in Vaassen. In kleine groepjes leren wij uw kind  
samen te werken en anderen te waarderen. 

Op de Gerardus Majella houden wij rekening met de 
verschillen tussen kinderen. Wij dagen kinderen uit het 
beste uit zichzelf te halen. Dit doen we door afwisselend 
en uitdagend onderwijs te bieden met digiborden en 
computers. 

bij de kleuters
Vanaf 2 jaar is uw kind welkom bij onze peuteropvang en 
peuterspeelzaal: PeuterKOM, in samenwerking met KOM 

Kinderopvang. Vanaf 3 jaar mag uw kind alvast wennen 
in groep 12. De leidster neemt de kinderen mee naar  
de kleuterklas. Hier staat een eigen stoeltje klaar en  
de andere kleuters verwelkomen uw kind in de kring.  
We besteden veel aandacht aan het creëren van een 
veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, 
staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een 
schooldag opdoen. 
We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de 
klas en het gebouw: waar hangen de jassen? Hoe begint 
de schooldag? Oudere kleuters helpen daarbij. Daarna 
kan uw kind buitenspelen, een werkje maken  
of een spelletje doen.

Start van de dag
In groep 1 en 2 begint de schooldag meestal in een kring. 
Een aantal kinderen vertellen iets, we zingen samen een 
liedje of luisteren naar een verhaal dat aansluit bij het 
thema waaraan we op dat moment werken. Op die 
manier vergroten kinderen spelenderwijs hun woorden
schat. Daarna kiezen de kinderen zelf op het planbord  
wat ze gaan doen: een werkje maken of spelen in een van 
de speel/werkhoeken. Zo vergroten we de zelfstandigheid 
en eigen verantwoorde lijkheid van de allerjongste 
leerlingen.

Dit vinden wij belangrijk

We willen dat uw kind een leuke en leerzame basis

schooltijd heeft op onze school. Om dat te bereiken  

is ons onderwijs zo ingericht dat alle kinderen:

•   op hun eigen niveau les krijgen

• Engelse les krijgen, van groep 1 tot en met 8

• alle ruimte ervaren om zichzelf te mogen zijn 

• extra ondersteuning krijgen als dat nodig is

• respect hebben voor verschillen tussen mensen 

• een gezonde leefstijl meekrijgen 

•  les krijgen van gemotiveerde leerkrachten  

die voortdurend ook aan hun eigen ontwikkeling 

werken
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Spelend leren
In de kleuterjaren staat spelend leren centraal. Ervaren, 
ontdekken, praten en samenwerken zijn sleutelbegrippen 
in ons onderwijs. Ons onderwijs gaat uit van de belevings
wereld van het jonge kind; kinderen komen pas echt tot 
leren als ze zich betrokken voelen. Voor een optimale 
ontwikkeling is zelfvertrouwen daarbij van groot belang. 
Wij hanteren een duidelijke structuur en er wordt 
gewerkt vanuit het standpunt dat kinderen behoefte 
hebben aan orde en regelmaat. 

Werken en spelen vanuit een thema
In groep 1 en 2 werken wij vooral aan de hand van thema’s. 
De onderwerpen sluiten altijd aan bij de actualiteit en  
de belevingswereld van uw kind. Zo behandelen we de 
seizoenen, dierendag, feestdagen en ook de geboorte van 
een broertje of zusje. Ouders krijgen bij ieder thema een 
boekje met daarin alle informatie.
Binnen ons onderwijs besteden wij veel aandacht aan  
de taal en rekenontwikkeling van kinderen. Er worden 
veel spelletjes met letters, klanken en woorden gedaan  
en er wordt voorgelezen, gestempeld en ‘geschreven’.  

Ook een lettermuur en een lettertafel zijn in iedere groep 
te vinden. Zo bereiden wij de kleuters op een speelse 
manier voor op groep 3.

Werklessen
In onze ‘werklessen’ dagen wij de kinderen uit steeds een 
stapje verder te gaan. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld  
te werken met constructie en ontwikkelingsmaterialen  
en met computers. Ook kunnen zij spelen in een van de 
(thema)hoeken. De kinderen kunnen zelf hun activiteiten 
kiezen door middel van het planbord. Elke klas beschikt 
over een interactief schoolbord.
De ontwikkeling van uw kind wordt nauwlettend gevolgd 
en geregistreerd door onze leerkrachten.

in de bovenbouw
Vanaf groep 3 worden de basisvaardigheden taal, lezen, 
schrijven en rekenen vaste onderdelen van het rooster.  
In de loop van de jaren breiden we het lesaanbod uit  
met vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. 
Vanaf groep 5 krijgen kinderen regelmatig huiswerk mee. 
Ook werkt uw kind steeds vaker met de computer. 

CREATIVITEIT
Kinderen hebben vaak een rijke fantasie, daarom is in ons 
lesprogramma veel ruimte voor creativiteit. Door muziek 
te maken, te dansen en toneelstukjes op te voeren kan uw 
kind ook deze kant van zichzelf ontwikkelen. De kleuters 
schitteren drie keer per jaar in ons theater, waarbij u van 
harte welkom bent! 
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Uniek op onze school

Wij vinden het belangrijk om kinderen 
een stevige basis voor de rest van hun 
schoolloopbaan en toekomst mee te 
geven. Dat doen we door goed onderwijs 
aan te bieden, maar wij bieden u en uw 
kind méér!

peuteropvang
Ieder kind van 2 tot 4 jaar kan terecht in onze 
peuteropvang en peuterspeelzaal: PeuterKOM, in 
samenwerking met KOM Kinderopvang. De PeuterKOM 
bestaat uit maximaal 16 kinderen en is gevestigd in 
en naast onze school; een ideale manier om andere 
kinderen te ontmoeten en onze school alvast  
te leren kennen. We gebruiken dezelfde les
methode, waardoor er een doorlopende lijn 
van peuteropvang naar basisschool is.  
De peuters sluiten regelmatig aan in de  
kleuterklas en eens per week spelen de peuters 
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en kleuters samen buiten. Ze worden dan begeleid  
door een leerkracht van onze school en een pedagogisch 
medewerker van de opvang. Zo werken we aan een 
optimale overgang van peuteropvang naar school. 

engels
De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze 
huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker  
voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal 
gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. 
Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze  
bij ons op school Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs 
maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. 
Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwik 
ke len kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name  
het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken. 

wereldoriëntatie en techniek
De wereld om ons heen verandert steeds sneller en vraagt 
ook van het onderwijs continue aanpassing en verbete
ring. Dit schooljaar gaan wij ons als team verder verdie
pen in een methode waarin thematisch wordt gewerkt  
in alle groepen op het gebied van wereldoriëntatie.  
We zul len dit o.a. vormgeven door te starten met een 
pilot van DaVinchi. DaVinchi houdt in dat er in de klas 
gewerkt wordt aan thema’s die de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, 
filosofie en de beginselen van natuur en 
scheikunde omvat. Zo werken we met de 
thema’s: schatten van de aarde, over polen 
en planeten, Maori en nieuwste tijd. 
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onderwijs op maat
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is de basis 
voor alle vakken op school. Daarom besteden wij veel tijd 
aan ons taal en leesonderwijs. We vinden het belangrijk 
dat kinderen plezier krijgen in deze vaardigheden.  
Een voorwaarde hiervoor is dat uw kind werkt op zijn 
eigen niveau en in zijn eigen tempo. Daarom bieden wij 
de lessen, net als bij ons rekenonderwijs, aan op drie 
niveaus. Waar nodig bieden wij extra hulp of uitdaging. 

kanjertraining
Ontwikkelen doen we niet alleen op het gebied van reken 
en taalvaardigheden maar ook op het gebied van sociale 
vaardigheden; kinderen komen pas tot leren als zij zich 
op hun gemak voelen. Alle kinderen krijgen daarom 
‘Kanjertraining’ die wordt gegeven door de eigen groeps
leerkracht, die hier speciaal voor opgeleid is. Doel van  
deze training is dat elk kind leert op een goede manier 
om te gaan met zichzelf en met anderen. De volgende  
vijf basisregels staan bij de Kanjertraining centraal: we 
vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we lachen elkaar 
niet uit, niemand speelt de baas en niemand is zielig. 

Om de kinderen in hun ontwikkeling te volgen, hanteren 
wij het leerlingvolgsysteem van Kanjer, waarbij we 
gebruikmaken van vragenlijsten. Naast een vragenlijst 
voor de leerkracht is er in de bovenbouw ook een vragen
lijst die door de kinderen ingevuld wordt. Zo krijgt de 
leerkracht een goed beeld van iedere leerling en van  
de groep als geheel.

ict
De mogelijkheden van ICT in het onderwijs worden steeds 
groter en interessanter. Dat is de reden dat wij alle leer
lingen vertrouwd maken met ICT. Dat begint al bij de aller  
jongste leerlingen. Zij doen bijvoorbeeld spelletjes op de 
computer, laptops en het digibord, waardoor zij spelen
der wijs de letters en cijfers leren kennen. In de hogere 
groepen leren kinderen informatie op te zoeken op 
internet en maken zij presentaties in PowerPoint en Prezi. 

gezonde leefstijl
De Gerardus Majella is een duurzame school. Een gezonde 
leefstijl vinden wij heel belangrijk. Daarom krijgen kin de
ren bij ons les over gezond eten en bewegen we veel.  
De buurtsportcoach komt een keer per week langs.  
We doen mee aan verschillende sporttoernooien,  
de koningsspelen en lopen we ieder jaar de avond 
vier daagse. Elke maandag en woensdag is het fruitdag.  
Ook op de andere dagen vinden wij het prettig als uw 
kind iets gezonds meekrijgt voor in de kleine pauze.  
Als de subsidie toegewezen wordt krijgt uw kind drie  
keer per week gratis groente of fruit aangeboden.

‘We kunnen hier zijn 
wie we willen zijn.’
Ashley Wolters, leerling
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Op de Gerardus Majella werken we met 
een continurooster. Dit betekent dat  
alle kinderen in principe overblijven op 
school. Daarnaast kunnen kinderen op 
schooldagen en in de vakanties in het 
eigen schoolgebouw naar de buiten
schoolse opvang. 

voorschoolse opvang (vso)
Onze school werkt samen met KOM voor de voor en 
naschoolse opvang. Vaste leidsters brengen en/of halen 
de kinderen. Kinderen kunnen vanaf 07.15 uur terecht bij 
de voorschoolse opvang. 

overblijven (tso)
Alle kinderen blijven bij ons gratis over op school. 
Gezamenlijk eten wij dan een broodje. Kinderen nemen 
hun eigen lunch mee in een trommeltje voorzien van hun 
naam. Wij vragen u om te zorgen voor een gezonde lunch. 
Na het eten is er tijd om buiten te spelen, een boekje te 
lezen of een spelletje te doen. Het overblijven is niet 
verplicht, maar wel gewenst.

Opvang

buitenschoolse opvang (bso)
Na schooltijd en in de vakanties kunnen leerlingen  
van 4 tot 13 jaar terecht bij BSO de Basishof, in ons eigen 
schoolgebouw. De BSO wordt gefaciliteerd door KOM 
Kinderopvang. 
De BSO ademt de sfeer van een huiskamer, waarin uw 
kind na schooltijd even aan tafel bij kan komen met een 
kopje thee. Daarna kunnen de kinderen buitenspelen  
en andere activiteiten ondernemen. Er wordt veel aan  
ge boden, maar niets moet. KOM heeft met een pedagoog 
bekeken waaraan kinderen na een drukke schooldag 
behoefte hebben en daarbij speelt het zelf kunnen kiezen 
een belangrijke rol. Buiten de schoolweken biedt de BSO  
ook opvang in de schoolvakanties waarbij de kinderen 
deel kunnen nemen aan een uitdagend activiteiten
programma. De medewerkers van KOM rekenen vrij
blijvend de onkosten van opvang voor u uit. 

inschrijven en meer informatie 
Op www.gmajella.nl vindt u meer informatie over de 
VSO, TSO en BSO. Ook vindt u informatie over tarieven, 
openingstijden en aanmelden. 
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Continurooster
Onze school werkt met een continurooster.  
Dit betekent dat wij graag zien dat alle 
kinderen overblijven op school. Het overblijven 
is gratis en niet verplicht. Voor de kinderen  
is er zo een ononderbroken sfeer op school, 
wat de rust bevordert. De kinderen blijven  
in de ‘leermodus’ en kunnen ’s middags de 
draad gemakkelijk oppakken. De concentratie 
is beter en de leertijd effectiever! 

DAG OCHTEND MIDDAG
ma 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
di 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
wo 8.30 – 12.00 uur vrij
do 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
vr 8.30 – 12.00 uur vrij

DAG OCHTEND MIDDAG
ma 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
di 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
wo 8.30 – 12.00 uur vrij
do 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
vr 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur

GROEP 1 T/M 4 GROEP 5 T/M 8

LESTIJDEN
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identiteit
De Gerardus Majella maakt deel uit van de Veluwse 
Onderwijsgroep. De basisscholen van de Veluwse 
Onderwijsgroep zijn open katholieke scholen, die uitgaan 
van en geïnspireerd worden door de joodschristelijke 
traditie en de christelijkkatholieke bronnen van onze 
samenleving. De scholen staan nadrukkelijk open voor 
iedereen die onze uitgangspunten wil onderschrijven. 

Er is ruimte voor andere geloofsovertuigingen en voor 
mensen die kennis willen maken met onze overtuiging. 
Concreet betekent dit dat onze scholen zorgvuldig 
omgaan met het geloof en met de daaruit volgende 
opvattingen over de waarden en normen. We maken die 
opvattingen zo duidelijk mogelijk binnen de dagelijkse 
praktijk van ons onderwijs. Identiteit is voor ons een 
vertrekpunt, geen eindpunt. Onze scholen besteden 

aandacht aan de Bijbel, zonder daar evangeliserend of 
diskwalificerend mee om te gaan. Uiteindelijke keuzes 
worden, naar onze overtuiging, gemaakt door de ouders 
en hun kind(eren), niet door de school. 

Op onze school werken we met de catechesemethode 
Hemel en Aarde en hebben we regelmatig contact met de 
kerk in de buurt. We hebben een kerkspeurtocht en doen 
mee met de vastenactie. De pastoor komt ieder schooljaar 
een keer in de groepen om een religieus feest nader toe  
te lichten. 

bestuur
Het samenwerkingsverband van de Veluwse Onderwijs
groep wordt gevormd door drie stichtingen: christelijk 
voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede 
katholieke scholen gemeenschap Veluws College met vier 

Overig
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vestigingen en katholiek primair onderwijs met vijftien 
scholen. De scholen delen een servicebureau en hebben 
hetzelfde college van bestuur. De verschillende 
stichtingen blijven gehand haafd en alle scholen en 
vestigingen zijn zelfstandig/autonoom en werken  
samen waar dat voor alle betrok kenen voordeel oplevert.  
De directie voor het primair onderwijs wordt gevoerd 
door de algemeen directeur primair onderwijs:  
Dhr. T. Deuzeman
t.deuzeman@veluwseonderwijsgroep.nl, (055) 577 97 99

passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk 
krijgen in het reguliere onderwijs. Dat is het uitgangs
punt van de Wet passend onderwijs. Door deze wet zijn 
scholen verantwoordelijk voor het bieden van een pas
sende onderwijsplek aan ieder kind. Die plek kan op de 
eigen school zijn of op een andere school in het reguliere 
onderwijs of in het speciaal onderwijs. Om invulling te 
geven aan deze opdracht werkt onze school samen in  
het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeluwe.  
In ons schoolondersteuningsplan (SOP) hebben wij 
omschreven welke extra ondersteuning wij aan bieden. 
Dit SOP is te vinden op onze website. Als blijkt dat kin de

ren in het reguliere onderwijs niet op hun plek zijn, 
kunnen zij in het speciaal basisonderwijs geplaatst 
worden. Onze school werkt nauw samen met SBO  
De Vorm, de school voor katholiek speciaal basis 
onderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep.  
Meer over passend onderwijs in onze gemeente  
is te vinden op: www.onderwijszorgkoepel.nl. 

kosten
De Gerardus Majella is een actieve school. Wij zoeken 
altijd naar creatieve manieren om onze activiteiten te 
financieren, maar vragen ook ouders om een financiële 
bijdrage. Dit geld besteden wij aan het sinterklaasfeest, 
het kerstfeest, de carnavalsochtend en het paasfeest.  
U ontvangt aan het begin van het schooljaar een overzicht 
met alle bedragen. Naast de ouderbijdrage vragen we  
u om een vrijwillige bijdrage voor een aantal algemene 
zaken en bijzondere voorzieningen en activiteiten, zoals:
• schoolzwemmen (groep 5 en 6)
• kamp (groep 8)
De hoogte van de bedragen wordt jaarlijks vastgesteld  
in overleg met de MR.
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Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op 
school waar uw kind een groot gedeelte 
van de dag doorbrengt. 

Daarom hechten wij er veel waarde aan dat school en 
ouders elkaar ondersteunen en informeren. U bent na 
schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw 
kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een 
afspraak. 

Verder informeren wij u op de volgende manieren:
• Informatieavond aan het begin van ieder schooljaar
• Rapport, twee keer per jaar
• Oudergesprekken, drie keer per jaar
• Schriftjesmiddag, drie keer per jaar
• Kijkmiddagen, vier keer per jaar
• Jaarkalender
• Maandelijkse nieuwsbrief
•  Tienminutengesprek, in november,  

februari en aan het eind van het schooljaar
• Onze website: www.gmajella.nl 
•  Social media, u kunt ons volgen op Facebook  

(facebook.com/gmajellaschool)  
en Twitter (@GMajellaschool)

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze ouders  
en leer lingen leuke dingen meemaken op school.  
Daarom starten we na de zomervakantie altijd feestelijk 
met koffie, thee en limonade voor alle ouders en leer
lingen en kunt u drie keer per jaar genieten van een 
voorstelling in ons theater!

Contact met thuis

‘De Gerardus Majella is een 

fijne rustige school, waar je 

makkelijk naar binnen loopt. Samen 

zorgen we ervoor dat de kinderen 

het beste uit zichzelf halen. ‘Samen 

groeien is meer dan groter worden.’

Anne Bonekamp, ouder



colofon

Uitgave
Veluwse Onderwijsgroep

Tekstredactie
Gerardus Majella

Coördinatie en eindredactie
Helene Nieuwenhuis, Marianne Verheggen 
en Lilian Verdoorn

Ontwerp en opmaak
Deel 2 ontwerpers, Nijmegen 

Fotografie
Fred Tigelaar

Ondanks alle bestede zorg aan deze  
brochure kan noch de redactie, noch  
de school aansprakelijk worden gesteld 
voor enige onjuistheden in deze uitgave.
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Gerardus Majella
Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen
(0578) 57 17 86

directie@gmajella.nl.nl
www.gmajella.nl

  @gmajellaschool
  facebook.com/gmajellaschool

Scan mij!


