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De Malelande is één van de drie basisscholen in 
de wijk Nieuwland. Wij zijn onderdeel van Stichting 
KPOA (Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.). 

‘Samen op weg naar een mooie toekomst!’ is ons motto.
Als school geven wij kwalitatief goed onderwijs aan elk
kind waarbij het kind zich veilig en gewaardeerd voelt.
Om het onderwijs op De Malelande vorm te geven, hebben
we samen met kinderen, ouders en teamleden vier kern-
waarden opgesteld. Deze zijn verbinding, waardering,
structuur en innovatie. 
Voor u en uw kind breekt er een nieuwe fase aan, want uw
kind mag met 4 jaar naar de basisschool. Kinderen van
een andere basisschool kunnen ook bij ons instromen.
Een school kiezen is een belangrijke beslissing. De school
moet bij uw kind passen, maar ook u als ouder moet zich

er goed bij voelen. De verbinding die u immers aangaat,
is voor meerdere jaren. 
De schoolgids heeft tot doel u een zo goed mogelijk 
inzicht te geven in onze school. Het maakt duidelijk wat
u van De Malelande kan verwachten en is een hulpmiddel
bij het kiezen van een basisschool. Wij zien dit als een
eerste kennismaking. Natuurlijk bent u ook van harte 
welkom om langs te komen en sfeer te proeven. 
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze school-
gids.

Het team van De Malelande
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Welkom bij basisschool De Malelande



Katholieke identiteit
De Malelande maakt deel uit van de Stichting voor 
Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA).
De KPOA is het overkoepelend bestuursorgaan 
van 17 basisscholen in de omgeving van Amersfoort.
KPOA www.kpoa.nl.

De katholieke identiteit is een onderdeel van De
Malelande. We hechten belang aan het ontwikkelen van
respect voor jezelf en de ander. Bij dit alles willen we het
besef vergroten dat we verantwoordelijkheid dragen voor
elkaar. Wij praten met kinderen over normen en waarden
die o.a. voortkomen uit katholieke uitgangspunten.
Daarnaast willen we kinderen respect voor andere geloofs -
overtuigingen bijbrengen, zodat ze een beeld krijgen van
de verschillen en overeenkomsten in de huidige maat -
schap pij. Net als andere scholen in de wijk besteden wij

aandacht aan de feesten Sinterklaas, Kerstmis en
Pasen. Daarnaast hebben de specifiek katholieke

feesten een belangrijke rol in de school. De
kinderen leren de betekenis van deze feesten

en als school dragen we dit uit in de wijk. Zo 
lopen we tijdens Sint Maarten een vrolijke
lampionnen optocht, met carnaval gaan
de kin de ren verkleed door de wijk 
en lopen we met Palmpasen met zelf -
gemaakte Palm -pasen stokken. 
Iedereen die zich kan vinden in onze
identiteit en het onderwijs dat we 
bieden, is welkom op De Male -
lande. 

Koers van De Malelande
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Samen met ouders, kinderen en teamleden van De Male-
lande hebben wij vanuit het motto “Samen op weg naar
een mooie toekomst” vier kernwaarden geformuleerd: 

• Verbinding
• Waardering
• Structuur
• Innovatie

U ziet deze kernwaarden overal terug binnen De Male-
lande en in de wijze waarop wij naar buiten treden: hoe
wij met elkaar omgaan, onze communicatie, ons hande-
len en zelfs in onze schoolgebouwen. Hieronder geven
we kort weer wat we onder onze kernwaarden verstaan.

Verbinding
Op De Malelande vinden wij het belangrijk in verbinding
te staan met kinderen, ouders, teamleden en samenwer-
kingspartners. Onder verbinding verstaan wij een goede
samenwerking, expertise, betrokkenheid en ontwikkeling.

Waardering
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op school 
opgroeien in een positief leef- en leerklimaat. Waarde-
ring hebben voor jezelf en een ander is hierbij het uit-
gangspunt. Elk kind heeft zijn eigen leerproces waarbij
we met ons onderwijs rekening houden met de behoefte
van het kind. Het is op De Malelande duidelijk wat de 
omgangsregels zijn in en om de school voor kinderen, 
ouders en teamleden.

Structuur
Er is een duidelijke organisatiestructuur waarbij het 
helder is wie waarvoor verantwoordelijk is en op welke
manier we werken. Wij geloven erin dat kinderen en team-
leden zich het beste ontwikkelen in een opgeruimde en
rustige omgeving waar op verschillende plekken in het
gebouw geleerd kan worden.

Innovatie
In de snelle wereld van de digitale communicatie hebben
wij ervoor gekozen om digitaal te communiceren met 
ouders. Techniek en duurzaamheid zijn opkomende the-
ma’s in de maatschappij. De Malelande sluit aan bij deze
ontwikkeling. Samen met kinderen, ouders en teamleden
blijven we met elkaar afstemmen welke innovatieve 
stappen nodig zijn om ons onderwijs en alles daarom-
heen innovatief te houden. 

Kwaliteit
De Malelande doet er alles aan de kwaliteit van het 
onderwijs te waarborgen en te verbeteren.
Eén van de middelen die we hiervoor gebruiken is het
schoolondernemersplan. Dit is een dynamisch document
waarin onze doelen beschreven zijn voor de komende vier
jaar. Het plan vormt het kompas om ons richting en hou-
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Wat is onze missie en vanuit welke
visie werken wij?

Op De Malelande krijgt uw kind kwalitatief goed
onderwijs waar hij of zij recht op heeft. We staan
voor onderwijs in een omgeving waar het kind zich
veilig en gewaardeerd voelt. Uw kind krijgt de
mogelijkheid om zijn eigenschappen en talenten
verder te ontwikkelen.
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vast te geven ten aanzien van de keuzes die we maken en
de consequenties daarvan. De snel veranderende wereld,
in het bijzonder ten aanzien van onderwijs, zorgt ervoor
dat we jaarlijks het plan evalueren en de doelen bijstel-
len. Wij realiseren ons dat we een ambitieus plan hebben
opgesteld. Samen met het enthousiasme en de inzet van
kinderen, ouders, teamleden en samenwerkingspartners
zorgen we ervoor dat het een succes wordt.

Een andere manier om de kwaliteit van ons onderwijs te
waarborgen is de professionalisering van het team. Zij
volgt regelmatig cursussen en/of opleidingen om hun
specialismen, competenties en didactische vaardigheden
te verbeteren. Daarnaast worden toetsresultaten continu
geanalyseerd en gekeken welke acties dit vraagt. Op deze
manier verhogen wij de kwaliteit van het onderwijs op
cognitief gebied.

U, als ouder, levert ook een bijdrage aan de kwaliteit van
De Malelande. Om het jaar hebben ouders de mogelijkheid
een enquête in te vullen over onze school, ons onderwijs
en ons beleid. Daarnaast wordt er een enquête onder
kinderen en teamleden afgenomen. Alle resultaten
worden meegenomen in het schoolondernemersplan.
Regel  matig heeft u, als ouder, de mogelijkheid om op
specifieke gebieden input te geven welke wij als school
zeer waardevol ervaren.
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Ieder kind en iedere volwassene 
wil waardering en erkenning voor 

wie hij/zij is en waarvoor we ons 
best doen. Complimenten stimuleren 
het beste uit onszelf te halen. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op school op-
groeien in een positief leef- en leerklimaat. Waardering
hebben voor jezelf en een ander is hierbij het uitgangs-
punt. Elk kind heeft zijn eigen leerproces waarbij we met
ons onderwijs rekening houden met de behoefte van het
kind. Het is op De Malelande duidelijk wat de omgangs-
regels zijn in en om de school voor kinderen, ouders en
teamleden.

Elk kind met eigen kwaliteiten 
Bij De Malelande vinden we het belangrijk dat elk kind
waardering krijgt voor wie hij of zij is. We leren de kinde-
ren dat iedereen erbij hoort en dat er tussen iedereen 
verschillen en overeenkomsten zijn. In groep 1 t/m 8
maken we gebruik van de methode Leefstijl waarbij 

Waardering
Waardering

Als wij begrepen worden, 
zijn wij ook in staat anderen

beter te begrijpen en 
te waarderen‘ ’
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sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkeld worden.
Hierbij kan je denken aan samen spelen, samenwerken,
praten, luisteren, complimenten geven, rekening houden
met elkaar, zelfvertrouwen opdoen en omgaan met 
verschillen. Elk kind krijgt binnen De Malelande de ruimte
om zijn sterke en zwakke punten te ontwikkelen. Hier
wordt dagelijks aandacht aan geschonken, waardoor 
kinderen van en met elkaar kunnen leren. Zo maken we 
gebruik van ieder zijn kwaliteiten. Het kind wordt positief
benaderd door de leerkracht. 
Om elk kind uit de groep in het zonnetje te zetten staat
er elke week één kind centraal tijdens ‘Kind van de week’.
Klasgenoten geven dit kind dan allerlei complimenten. 

Het schoolleefklimaat op De Malelande
De kinderen ontwikkelen zich optimaal in een omgeving
met een goede sfeer, waar ze zich veilig en vertrouwd
voelen. Hierin kunnen ze goed (leren) omgaan met 
elkaar en respect (leren) hebben voor elkaar, voor
eigen en andermans spullen en voor de omgeving.
Ze leren zelfstandig te werken, hulp te vragen en
samen te werken. Zo groeit hun zelfvertrouwen 
en krijgen ze een positief zelfbeeld. 
Om binnen de school een positief, veilig leef- 
en leer klimaat te kunnen (blijven) realiseren en
het sociaal gedrag van kinderen positief te
beïnvloeden zijn van groep 1 t/m 8 afspraken
gemaakt. 
In elke groep hangen de acht schoolregels
die positief gesteld zijn. Elke week staat er
één schoolregel centraal die besproken
wordt. In de klas kunnen de kinderen
samen met de leerkracht nog groeps  -
specifieke afspraken maken. 

Ook worden er meerdere malen per schooljaar bouw
groepsdoorbrekende activiteiten uitgevoerd waarin bij-
voor beeld groep 2 samenwerkt met groep 7. In de groepen
6 t/m 8 worden twee ambassadeurs per groep geko zen,
die als spreekbuis fungeren voor hun groep en meedenken
en -praten over hoe er binnen de school gezorgd kan 
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worden voor een positief en veilig leef- en leerklimaat. Een
aantal van deze ambassadeurs zitten in de leerlingerwijk-
raad van Nieuwland.  
Zoals u heeft gelezen, is veiligheid een belangrijk aspect
binnen De Malelande. De school wil dat alle betrokkenen
respectvol met elkaar omgaan en tolereert geen enkele
vorm van geweld. Wij denken hierbij aan fysiek en verbaal
geweld of seksuele intimidatie. Om pestgedrag tegen te
gaan, hanteert de school een pestprotocol. Hiermee
maken wij pesten bespreekbaar en geven wij kinderen
handvatten om zich te weren tegen pestgedrag. Natuurlijk
zullen wij allereerst op een pedagogische manier conflic-
ten oplossen.
Wanneer de veiligheid van een kind of leerkracht binnen
de groep/school in het geding komt, stellen wij duidelijke
grenzen d.m.v. een kaartensysteem en confronteren we
het kind met de consequenties van dit handelen. Er zal in

dit geval altijd contact met u als ouder worden opgeno-
men. Wanneer er sprake is van een onhoudbare situatie
kan de school gebruik maken van het ‘Protocol schorsing
en verwijdering van leerlingen’ welke vastgesteld is door
KPOA.
Wij hopen dit systeem natuurlijk zo min mogelijk te moe-
ten inzetten. Mocht het toch nodig zijn, dan is dit omdat
wij samen gaan voor een veilig schoolleefklimaat in het
belang van het kind.

Afstemmen op de behoefte van het kind
In een groep hebben alle kinderen andere behoeften. Om
ieder kind passende begeleiding en optimaal onderwijs te
geven, volgen we de ontwikkeling van kinderen nauwkeu-
rig. Alleen dan kunnen we aansluiten bij de behoeften van
het kind. Als school staan wij open voor alle kinderen, ook
voor kinderen met extra zorg- of onderwijsbehoeften. De
voorwaarde is natuurlijk dat wij beschikken over de 
mogelijkheden en deskundigheid om het kind te kunnen
begeleiden. Samen met u als ouder kijken we wat het beste
is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel 
beschrijven we de mogelijkheden om kinderen met extra
behoeften te ondersteunen. 
Bij de cognitieve vakken wordt er instructie gegeven op
drie verschillende niveaus. Binnen deze niveaus heeft elk
kind natuurlijk zijn eigen niveau. Ons doel is om elk kind
zich te laten ontwikkelen op zijn niveau. Tijdens de 
instructie en het zelfstandig werken organiseert de leer-
kracht momenten om met een kleine groep of individuele
leerling apart te zitten om extra instructie te geven. 
Een aantal keer per jaar wordt de groep besproken met de
intern begeleider. Kinderen die meer of specifieke zorg
nodig hebben, worden individueel besproken. Ouders wor-
den hiervan op de hoogte gebracht of sluiten bij dit 
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gesprek aan. De manier waarop kinderen spelen, werken
en zich gedragen, zegt veel over het welbevinden, de 
betrokkenheid en de ontwikkeling. Wij kijken en luisteren
dagelijks goed naar kinderen. Er worden methode gebon-
den toetsen en landelijke toetsen (Cito) afgenomen om de
ontwikkeling van kinderen nog beter in beeld te krijgen.
Aan de hand van de resultaten van de toetsen bepalen we
de inhoud en het tempo van de leerstof. Om de ontwikke-
ling van meer- en hoogbegaafde kinderen zo goed moge-
lijk te kunnen begeleiden, bieden wij deze kinderen,
binnen De Malelande,  inspirerend en uitdagend onder-
wijs in de Projectgroep. Kinderen vanaf groep 5 komen
hiervoor in aanmerking. Zij werken één keer per week

onder aansturing en begeleiding van een leerkracht samen
aan een project. Dit project wordt verder uitgewerkt in de
klas. 
In sommige situaties kan aanvullend onderwijs, kinderen
de uitdaging bieden die ze nodig hebben. Deze vorm van
onderwijs wordt door verschillende instanties, binnen en
buiten de Stichting KPOA, aangeboden aan kinderen die
bovengemiddeld presteren en waarvan wij vinden dat dit
belangrijk is voor hun ontwikkeling. In de praktijk bete-
kent dit dat het kind een dagdeel per week onderwijs volgt
op een andere school. 
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Eigenaar van eigen leerproces
Ieder kind maakt zijn eigen ontwikkeling door waarbij wij
het belangrijk vinden dat kinderen reflecteren op hun
eigen leerproces. Door te reflecteren, leren zij wat zij 
de volgende keer anders of beter kunnen doen. Dit
reflecteren gebeurt klassikaal, in een kleine groep of
individueel. Voorafgaand aan het reflecteren wordt het
doel met de kinderen besproken. Zo worden ze bewust
gemaakt wat ze al goed en minder goed kunnen.  Dit helpt
hen tijdens de instructie en het zelfstandig werken.
Natuurlijk geeft 
de leerkracht de gehele dag door individueel of klassikaal
feedback op verschillende manieren wat bijdraagt 
aan ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat ouders 

betrokken zijn bij het leerproces van het kind. U krijgt via
de leerkracht een aantal keer per jaar een leerstof -
overzicht van verschillende vakgebieden zodat u weet
welke leerstof op dat moment aangeboden wordt. Het
huiswerk dat we vanaf groep 3 meegeven sluit hierbij aan.
U kunt, als ouder, uw kind hierbij begeleiden. 

Resultaten en rapport
De leerkracht is verantwoordelijk voor het vastleggen van
de ontwikkeling van het kind. Hierbij vinden wij het 
belangrijk dat u als ouder hiervan op de hoogte bent. Drie
keer in het jaar zijn er vaste contactmomenten om dit 
te bespreken. Tijdens het eerste gesprek wordt vooral 

gesproken over het welbevinden
en de sociaal emotionele ontwik-
keling van het kind. Tijdens het
tweede en derde gesprek wordt
ook het rapport met de resulta-
ten besproken. In sommige 
groepen sluit het kind hierbij
aan. Naast deze vaste contact-
momenten is het altijd mogelijk
in ge sprek te gaan met de leer-
kracht.
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Er is een duidelijke organisatiestructuur waarbij
het helder is wie waarvoor verantwoordelijk is en op
welke manier we werken. Wij geloven erin dat

kinderen en teamleden zich het beste ontwikkelen in
een opgeruimde en rustige omgeving waar op
verschillende plekken in het gebouw geleerd kan
worden.

Ruimte tot leven 
Iedereen binnen onze school verdient ruimte om te leven. Er zijn
binnen onze school verschillende ruimtes om je als kind in een
stimulerende en afwisselende omgeving te bewegen om tot ont-
wikkeling te komen. Om dit voor iedereen mogelijk te maken 
is er een opgeruimd schoolgebouw, waarbij er een samenhang 
is tussen ruimtes. Deze ruimtes worden naast kinderen ook 
gebruikt door teamleden, ouders en samenwerkingspartners. 

Naast structuur in het gebouw wordt er gezorgd voor structuur
in de klas. Als team zijn we bewust van het effect van structuur
in de groep. We houden hier rekening mee bij de inrichting 
van de groepen en de manier van tentoonstellen van werkjes.
Natuurlijk zie je dit ook terug in de manier van werken.

Samenstelling groepen
Binnen onze school werken we met combinatiegroepen 1-2, 2-3
en reguliere groepen van groep 3 t/m 8. We werken met combi-
natiegroepen in de onderbouw, omdat we dit uit onderwijs kun-
dig oogpunt sterk vinden. Kinderen krijgen in deze groepen meer
ruimte om te ontdekken, spelen en te leren op het niveau van het
kind. Door de verschillende leeftijden leren kinderen ook van 
elkaar, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Dit zorgt voor een
stevige basis bij jonge kinderen waar zij de jaren erna nog 
profijt van hebben. 

In de groepen 3 t/m 8 is er ook voldoende ruimte tot ontdekken,
spelen en leren en werken we op drie verschillende instructie-
niveaus waarbij altijd gekeken wordt naar het individuele kind. 

12

Structuur
structuur 

wijze waarop iets 
opgebouwd of 

samengesteld is‘ ’
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In de groepen 1 t/m 3 maken we elk schooljaar een
nieuwe groepsindeling, waarbij we met zorgvuldigheid
kijken naar elk individueel kind. Bij deze groepsindeling
mogen ouders voorkeur aangeven voor klasgenoten.
Vanaf groep 3 proberen we de samenstelling van de groe-
pen niet te wijzigen. In de wijk Nieuwland neemt het aan-
tal kinderen in de basisschoolleeftijd af. In de toekomst
kan dit zorgen voor het ontstaan van combinatiegroepen
in de groepen 4 t/m 8. 

Het team
Het team van De Malelande bestaat uit een conciërge, 
administratief medewerker, leerkrachten, intern bege lei-
ders, teamleiders, school business manager en een 
directeur. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor
het onderwijs op De Malelande. Op verschillende vlakken
zijn er teamleden met een specialisme.
Met ingang van schooljaar 2016-2017 hebben wij het pre-
dicaat opleidingsschool. Als school werken we intensief
samen met de Hogeschool Utrecht waardoor er het 
gehele jaar studenten stage lopen in de groepen. Deze
studenten worden als collega gezien en voeren groten-
deels dezelfde werkzaamheden uit als de leerkrachten.
De Malelande is een lerende organisatie waar niet alleen
kinderen, maar ook het team zich ontwikkelt. In een 
lerende organisatie werkt iedereen er voortdurend aan
steeds beter te worden in zijn vak.

DIRECTEUR

LeerkrachtenOndersteunend
personeel

School Business
Manager

Teamleiders
Intern

begeleiders
MT MT

MT



Een dag op De Malelande
De kinderen hebben op De Malelande vijf dagen in de
week onderwijs van 08.30 uur tot en met 14.15 uur. In
de groepen 1 t/m 3 hebben de kinderen 45 minuten
pauze en in de groepen 4 t/m 8 30 minuten pauze. 

Door het jaar heen zijn er een aantal studiedagen en
schoolvakanties, welke begin van het school gecommu-
niceerd worden. 

1 – 2 3 4 5 6 7 8

Aardrijkskunde    

Biologie/natuur    

Boekbespreking/spreekbeurt     

Catechese       

Drama       

Engels       

Geschiedenis    

Bewegingsonderwijs       

Handenarbeid       

Muziek       

Rekenen       

Schrijven      

Sociaal emotionele ontwikkeling       

Spelling      

Taal/lezen/begrijpend lezen       

Techniek       

tekenen       

Verkeer    

Wereldoriëntatie   

14
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Het onderwijs dat op De Malelande wordt gegeven is een
afwisseling tussen inspanning en ontspanning om zoveel
mogelijk tot ontwikkeling te komen. Bij de start van de
dag wordt de dagindeling met de kinderen besproken.
Deze indeling is een mix van cognitieve vakken en vakken
waarbij beweging en ontspanning belangrijk is. Onder
cognitieve vakken verstaan we bijvoorbeeld lezen, taal en

rekenen. Buiten spelen, gym, creatieve vakken en sociaal
emotionele ontwikkeling zijn de vakken die bij De Male-
lande onder beweging en ontspanning worden verstaan. 

In de groepen 1 en 2 wordt er onderwijs gegeven vanuit
thema’s om spelenderwijs tot ontwikkeling te komen. 
Binnen deze thema’s komen beginnende geletterdheid en
voorbereidend rekenen ruim aan bod. Aan de hand van
verschillende hoeken in de klas (bouwhoek, huishoek) en
tijdens het buiten spelen wordt er spelend geleerd. 

In de groepen 3 t/m 8 is er focus op de vakken taal, lezen
en rekenen. Vanaf groep 3 wordt het vakaanbod steeds
breder. 

We vinden het van belang dat kinderen vanaf een jonge
leeftijd zelfstandigheid ontwikkelen. Binnen onze school
starten we hiermee bij het jonge kind door maatjeswerk.
Dit houdt in dat een oude kleuter een jonge kleuter weg-
wijs maakt in de school. Daarnaast zijn er ook momenten
op een dag dat er zelfstandig, zonder de hulp van de 
leerkracht, gewerkt moet worden. Om de duur van het 
zelfstandig werken bij de groepen 1 en 2 goed in beeld te
brengen werken we met de kleurenklok. Vanaf groep 3
wordt er gewerkt met het stoplicht. 

We verwachten dat kinderen elk jaar steeds langer zelf-
standig kunnen werken. Tijdens het zelfstandig werken
heeft de leerkracht tijd voor extra aandacht aan een
groepje kinderen of een individueel kind. 
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Op De Malelande vinden wij het belangrijk 
in verbinding te staan met kinderen, ouders,
teamleden en samenwerkingspartners. Onder

verbinding verstaan wij een goede samenwerking,
expertise, betrokkenheid en ontwikkeling.

Samenwerken met ouders
Ouders zijn expert van hun eigen kind. De school is expert
op het gebied van hun kind in de onderwijssituatie. Voor
een optimale ontwikkeling van het kind is het van belang
dat er een goede samenwerking is tussen ouders en
school. Ook hechten wij waarde aan uw eigen expertise.
Binnen de groep van uw kind kunt u als ouder een les
geven over uw beroep of hobby. Op schoolniveau vinden

we het belangrijk dat ouders meedenken, meewerken en
meebeslissen over beleidszaken en vernieuwingen binnen
de school. In een aantal onderwijskundige werkgroepen
werken leerkrachten en ouders samen. Via de Donder-
dagkrant, onze wekelijkse nieuwsbrief, doen wij hiervoor
regelmatig een oproep. 

Verbinding
Verbinding

die een relatie aangeeft 
tussen knooppunten in 

een netwerk  ‘ ’
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Medezeggenschapsraad
Kinderen, ouders en leerkrachten zijn betrokken bij het
beleid en de koers van De Malelande. De medezeggen-
schapsraad (MR) is een wettelijk verplicht, onafhankelijk
orgaan dat bestaat uit twee geledingen: een vertegen-
woordiging van ouders en een vertegenwoordiging van
het personeel. De MR bespreekt ontwikkelingen binnen
de schoolorganisatie en kan hier gevraagd of ongevraagd
advies over geven. In het MR-regelement is bepaald dat
de MR zowel instemmings- als adviesrecht heeft. Een aan-
tal keer per jaar is er overleg tussen de MR en het 
managementteam (MT) van de school. Deze vergaderin-
gen zijn openbaar. Via de nieuwsbrief en notulen van de
MR wordt u op de hoogte gehouden.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
zit een vertegenwoordiger (een ouder of personeelslid)
vanuit de school. De GMR controleert en adviseert het
overkoepelend bestuur van de KPOA. 

Ouderactiviteiten commissie 
De Malelande heeft een ouder activiteiten commissie
(OAC). Deze commissie bestaat uit actieve ouders die in
samenwerking met leerkrachten activiteiten organiseren
zoals 1e schooldag, katholieke feesten en schoolreis. 

Deze activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van de
kinderen en vormen een wezenlijk onderdeel van ons 



onderwijs. Om deze activiteiten te organiseren wordt er
jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd.  

Samenwerken met organisaties 
De Malelande gaat voor het aanbieden van een zo breed
mogelijk aanbod voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Dit speelt
zich af binnen en buiten het schoolgebouw. Door de 
samenwerking met partners binnen de school zorgen we
voor rust, structuur en afstemming voor het kind. De 
samenwerking buiten de school is, naast de ontwikkeling
van het kind, ook gericht op extra zorg, het opleiden van
nieuwe leerkrachten en samenwerking binnen de wijk. Het
kind staat bij alle samenwerkingspartners centraal. 
Samenwerken met organisaties binnen de school.

Partou
Bij Partou krijgen kinderen de ruimte om plezier te maken
en nieuwe dingen te ontdekken. Partou is er voor alle 
kinderen en voor hun ouders. Daarom kunt u bij Partou
kiezen uit kinderopvang in alle soorten en maten. Bij de

keuze voor kinderopvang zijn kwaliteit, continuïteit en
flexibiliteit belangrijke factoren. Ouders kiezen voor 
kinderopvang die zo goed mogelijk past bij hun wensen
en die kinderen een stimulerende omgeving biedt waar
persoonlijke aandacht en plezier voorop staan.

Orthopedagoog
Ieder kind is uniek, zo ook zijn ontwikkeling. Wanneer 
zich problemen voordoen en het kind als het ware 
stag  neert in de ontwikkeling kan een psychologisch 
onderzoek worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op het 
gebied van cognitieve capaciteiten of op sociaal-emotio-
neel gebied. Met de uitkomsten van het onderzoek 
wordt de ontwikkeling in kaart gebracht en kunnen 
handelingsadviezen voor in de klas en thuis worden 
geformuleerd. De Malelande heeft een eigen orthopedag-
oog. De inzet van onze orthopedagoog gebeurt altijd in
overleg met ouders en de intern begeleider van de 
desbetreffende groep.

18
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• Peuterschool
Op de peuterschool leren kinderen samenspelen, samen-
werken, delen en op hun beurt wachten. De aandacht ligt
vooral op de sociale vaardigheden die kinderen op de 
basisschool nodig hebben. Onze samenwerking zorgt
voor een gemakkelijke overgang naar school als uw kind
4 jaar wordt. Om deze overgang nog vloeiender te laten
verlopen, stemmen we de leerlijnen op elkaar af en doet
de peuterschool mee met de activiteiten zoals Konings-
dag en Carnaval.  

• Voorschoolse opvang
Begint u uw werkdag vroeg of heeft u een lange reistijd?
Dan is de voorschoolse opvang van Partou misschien een
uitkomst. Uw kind kan hier ’s morgens vanaf 07.30 uur in
alle rust onder toezicht van de pedagogisch medewerker
nog even lekker spelen met andere kinderen. Deze me-
dewerker brengt uw kind veilig in de groep. 

• Naschoolse opvang 
Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar is er de mogelijkheid om
na schooltijd naar de naschoolse opvang te gaan in de
school. Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar zijn er buiten de
school twee vestigingen van Partou. De naschoolse 
opvang heeft een leuk, verrassend en gevarieerd 
programma. 

• Opvang in vakanties en op studiedagen
Tijdens schoolvakanties en studiedagen kunnen de 
kinderen op hun vaste dagen de hele dag terecht op de
buitenschoolse opvang. Hier wordt gezorgd voor een
echte vakantiesfeer. Er wordt muziek gemaakt, een 
bezoek gebracht aan het theater, de dierentuin of 
kinderboerderij. Soms organiseert Partou leerzame en
leuke activiteiten aan de hand van een thema. 

Op De Malelande bieden wij, via Partou, peuterschool, 
voorschoolse- en naschoolse opvang. 
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Expertisecentrum Uniek
De Malelande is een samenwerking aangegaan met exper-
tisecentrum Uniek. Dit betekent dat wij op school 
logo  pedie, kinderfysiotherapie, jeugdpsychologie en 
behan delingen rondom diëtiek kunnen bieden. Deze 
samenwerkingspartners voldoen aan hoge kwaliteitscrite-
ria en werken samen met het team van De Malelande.

Samenwerken met organisaties buiten de school
Samenwerkingsverband De Eem
De Malelande is samen met andere scholen in  Amersfoort
en omliggende gemeenten aangesloten bij Samen -
werkings verband De Eem. Dit samenwerkingsverband is 
verantwoordelijk voor de bovenschoolse zorg en de 

beste  ding van middelen voor lichte en meer intensieve
ondersteuning binnen het onderwijs. Het samenwerkings -
verband heeft een basisondersteuning opgesteld waarin
beschreven is welke zorg men op school moet kunnen
bieden. Iedere aangesloten school stelt jaarlijks een
schoolondersteuningsprofiel op, waarin beschreven staat
in hoeverre de school hieraan voldoet. Wanneer in 
de praktijk de zorgbehoefte van een leerling de basis -
onder steuning overstijgt, kan het samen werkings verband
uitkomst bieden. In dit geval kan een arrange ment worden
aangevraagd, wat inhoudt dat er extra middelen ter
beschikking worden gesteld voor onder andere onder -
steuning, materiaal of een andere vorm van hulp. De

Orthopedagoog

Partou
 voorschoolse opvang
 naschoolse opvang
 peuteropvang

Wijkteam

Expertisecentrum 
 Orthopedagoog
 Kinderfysiotherapie
 Jeugdpsychologie
 Diëtetiek

Interne partners
Samenwerkingsverband

De Eem

Gemeentelijke 
gezondheidsdienst

Stichting 
kinderopvang
Amersfoort

Amersfoortse brede
scholencombinatie

Externe partners

Bedrijven

Hogeschool 
Utrecht
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Malelande heeft, net als de andere aangesloten scholen,
een onderwijsondersteuner. Deze is werkzaam bij Samen -
werkingsverband De Eem en behandelt onder andere alle
arrangementsaanvragen van onze school. De Malelande
heeft op regelmatige basis contact met de onderwijs -
ondersteuner.

Wijkteam
In Nieuwland is er een wijkteam dat zich bezig houdt met
de sociale veiligheid in de wijk. Zij ondersteunen ouders,
kinderen en professionals wanneer er problemen in 
gezinssituaties zijn. De Malelande werkt samen met het
wijkteam. Dat leidt tot betere afstemming tussen zorg en
onderwijs. 

Amersfoortse Brede Scholencombinatie 
Amersfoortse brede scholencombinatie (ABC) Nieuwland
heeft een actieve rol en realiseert doelgerichte en con-
crete activiteiten ten gunste van alle kinderen van 0-12
jaar. In dit samenwerkingsverband zitten de drie scholen,
de kinderopvangorganisaties en stichting Welzin. De ABC
partners groeien in onderlinge verbondenheid, maken 
gebruik van elkaars kwaliteiten, spelen in op actualiteit,
activeren professionals en creëren zo kansen voor deze
doelgroep. Samen organiseren zij een naschools aanbod
met de nadruk op sport, cultuur en welzijn. Investeren op
wijkniveau in een constructieve samenwerking tussen de
scholen zorgt voor een stevige basis als het gaat om goed
onderwijs in de wijk.

Hogeschool Utrecht
In samenwerking met Hogeschool Utrecht (HU) zijn wij
voor pabo studenten een opleidingsschool. Elke student is
onderdeel van ons team. Zij geven les, wonen vergade -

ringen, werkgroepen en oudergesprekken bij. Op deze 
manier hopen we de studenten een goed beeld te geven
van en ervaring op te doen met het beroep van leerkracht.
De leerkrachten en schoolopleider bespreken ervaringen
en geven feedback. Verder voeren studenten onderzoek
uit op verschillende gebieden. 
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Stichting Kinderopvang Amersfoort
De samenwerking met de Stichting Kinderopvang Amers-
foort (SKA) is gericht op de opvang voor kinderen voor en
na school van 4 t/m 12 jaar. De kinderen worden door de
pedagogische medewerkers op school opgehaald.

Bedrijven
Voor onze pijler techniek en duurzaamheid werken we
samen met verschillende bedrijven uit regio Amersfoort.

Deze samenwerking wordt als betekenisvol gezien zowel
voor het kind als voor de bedrijven. De Raad van Kinde-
ren is een onderdeel van de Missing Chapter Foundation.
Een aantal kinderen van De Malelande denkt structureel
mee met geselecteerde bedrijven en organisaties over
strategische en maatschappelijke vraagstukken. 

Gemeentelijke gezondheidsdienst 
De Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) nodigt uw
kind twee keer tijdens de basisschoolperiode uit voor de
gezondheidscheck. Dit vindt plaats in groep 2 en groep 7.
De check gebeurt op school, omdat dit een vertrouwde
omgeving van uw kind is.  Mocht de informatie, naar aan-
leiding van de check, belangrijk zijn voor de school, dan
vraagt de GGD eerst uw toestemming.

Activiteiten na schooltijd 
De Malelande biedt na schooltijd ruimte in het school ge-
bouw aan voor creatieve, culturele en sportieve activi-
teiten. Hierbij kunt u denken aan muziek-, dans-, of 
knutsel- les. Deze activiteiten zijn voor alle kinderen uit de
wijk Nieuwland en omgeving, zodat we als school een 
wijkfunctie hebben. 
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In de snelle wereld van de digitale communicatie
hebben wij ervoor gekozen om digitaal te
communiceren met ouders. Techniek en
duurzaamheid zijn opkomende thema’s in de
maatschappij. De Malelande sluit aan bij deze
ontwikkeling. Samen met kinderen, ouders en
teamleden blijven we met elkaar afstemmen

welke innovatieve stappen nodig zijn om ons
onderwijs en alles daaromheen innovatief te houden. 

Op naar de toekomst
De kinderen die nu op school zitten, worden opgeleid voor
beroepen waarvan we soms het bestaan nu nog niet
weten. De vaardigheden die we de kinderen voor hun toe-
komst willen meegeven, worden zowel binnen als buiten
de schoolmuren aangeboden. De Malelande vindt het 
belangrijk kinderen voor te bereiden op een toekomst
waarin techniek en duurzaamheid een prominente plaats
inneemt.
We zijn bezig om stappen te zetten richting een energie
neutrale school. In het gebouw aan de Juttepeergaarde is
LED verlichting aangebracht. Dit zorgt voor een energie-
besparing, maar ook voor een warmere sfeer waardoor kin-
deren meer op hun gemak zijn. Voor de ogen van de
kinderen is dit rustiger en prikkelvrij. In het kader van
onze energieneutrale school zorgt deze LED verlichting
voor 60% minder stroomverbruik, minder warmteontwik-
keling en tot wel 60% minder CO2 uitstoot.
De komende jaren gaan we kijken naar gebruik van zon-
nepanelen, windenergie en energie uit planten. De kinde-
ren worden in een vroeg stadium betrokken bij deze
innovaties, zodat zij weten hoe duurzaamheid ingezet kan
worden in de samenleving.

In de groepen maken we kinderen bewust van het 
scheiden van afval. In elke groep is er een papierbak en
maandelijks staat er een papiercontainer bij de school.
Het oud papier wordt gebruikt als grondstof voor ons 
toilet- en handdoekpapier. In de toekomst zullen wij ook
het plastic afval verzamelen.

Op het gebied van techniek worden in alle groepen tech-
nieklessen gegeven door o.a. gebruik te maken van de
Techniektorens. Ouders die in hun beroep of hobby te
maken hebben met techniek en duurzaamheid geven 
gastlessen. We willen de kinderen niet alleen binnen de
school kennis laten maken met deze thema’s, maar ook
buiten de school. We zijn een samenwerking aangegaan
met de Universiteit Utrecht en Stadslab033. Ook zij zor-
gen voor expertise en lesmogelijkheden voor de school.
In de omgeving Amersfoort werken wij samen met 
verschillende bedrijven. De kinderen kunnen op bezoek
bij deze bedrijven om te zien op welke manier techniek
en duurzaamheid ingezet wordt. U kunt denken aan een 
bezoek naar de ROVA, de drukkerij of de dierentuin.

Innovatie
Innovatie

betekent letterlijk 
vernieuwing. 

Innovatie is de ontwikkeling en
succesvolle invoering van nieuwe 

of verbeterde producten, 
diensten en processen

‘
’
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Openstaan voor vernieuwingen
Binnen De Malelande worden pilots op onderwijs- of or-
ganisatorisch gebied uitgevoerd. Elke pilot heeft een plan
van aanpak waarin de evaluatie een belangrijke rol speelt.
Via de Donderdagkrant wordt u op de hoogte gesteld
welke pilots binnen de school gaande zijn. Een pilot kan
gestart worden op initiatief van teamleden of input van
ouders. Het doel van elke pilot is om vooruitstrevend te

zijn om tot verbetering te komen in het belang van 
het kind. 

Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen
In onze school zijn we dagelijks met de ontwikkeling van
uw kind bezig. Hierin is kennis op het gebied van gedrag
en hersenontwikkeling belangrijk. Om deze reden zijn we
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ingegaan op een initiatief van de Universiteit Utrecht en
het UMC Utrecht die met het YOUth onderzoek in febru-
ari 2016 zijn gestart. De Malelande steunt dit initiatief
als eerste school in regio Utrecht. YOUth is een meerjarig
onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met als doel
in de toekomst de zorg voor kinderen verder te verbete-
ren. Ze focussen zich op het effect van hersenontwikke-
ling op het gedrag van een kind. Daarbij wordt gekeken
welke rol de factoren als opvoeding, televisiekijken en
leeftijdsgenoten speelt. 

Communicatie
Een goede communicatie is voor ons belangrijk vanuit
onze kernwaarden verbinding en waardering. We bedoe-
len hiermee niet alleen een duidelijke, maar ook een 
frequente, correcte en passende communicatie. 
Wij hebben bewust gekozen voor verschillende commu-
nicatiemiddelen om zo goed mogelijk bij het doel aan te
sluiten. Duurzaamheid is voor ons belangrijk en daarom
is onze communicatie digitaal. Op deze manier gebruiken
wij minder papier en leveren als school een bijdrage aan
een beter milieu. DigiDuif is ons voornaamste communi-
catiemiddel met ouders. Via dit communicatiemiddel
krijgt u als ouder informatie van de leerkracht(en) op
groepsniveau, bijvoor-  beeld het inschrijven als hulpou-
der of het inschrijven voor oudergesprekken. Daarnaast
krijgt u informatie op schoolniveau. Iedere donderdag
ontvangen ouders de Donderdagkrant met het laatste
nieuws over alles wat in en rond de school speelt. Het
maakt de communicatie gemakkelijk, snel en zeker. 
Op onze Facebookpagina laten we dingen zien die dage-
lijks in de school gebeuren. Het biedt een minder formele
kijk op De Malelande. Nieuwsgierig? Bekijk onze 
Facebook-pagina.

De bovenstaande communicatiemiddelen zijn snel en
makkelijk, maar wij vinden dat er niets boven een per-
soonlijk gesprek gaat. Formele en informele gesprekken
nemen een belangrijke plaats in in onze communicatie.
Het initiatief voor een gesprek kan zowel van u als ouder
als van de leerkracht komen. De leerkracht is altijd uw
eerste aanspreekpunt. 

Innovatie is binnen De Malelande een dynamisch begrip
waardoor we continu kijken op welke manier we innova-
tieve stappen kunnen blijven zetten. 
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Naar een nieuwe school gaan is voor u en uw kind een
nieuwe fase. Uw zoon of dochter gaat aan zijn/haar
schooltijd beginnen. Dit is een leuk en spannende tijd.
Ook u als moet uw weg gaan vinden in onze school. 
U bent van harte welkom! 

Een rondleiding bij De Malelande
In de schoolgids heeft u kunnen lezen waar De Malelande
voor staat en hoe we aan de hand van de vier kernwaar-
den ons onderwijs vormgeven. Om een beeld te krijgen
van onze school bent u van harte welkom om sfeer te
komen proeven. Onze directeur of één van de teamleiders

leidt u graag rond. Tijdens deze rondleiding vertellen we
u wat de school uw kind kan bieden en beantwoorden 
we uw vragen. Onze voorkeur gaat uit naar een kennis-
making onder schooltijd, zodat u de school in werking
ziet Om een afspraak te maken voor een rondleiding kunt
u telefonisch contact met ons opnemen. U en uw kind zijn
van harte welkom! 

Aanmelden
U kunt uw kind bij De Malelande aanmelden door het 
aanmeldformulier van onze website te downloaden, in te
vullen en naar ons toe te sturen. Tijdens de rondleiding

U, als nieuwe ouder
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kunt u een aanmeldformulier op papier meekrijgen. U
ontvangt een bevestiging van de aanmelding van uw
kind.  

Wennen op school
Als uw kind vier jaar wordt en bij ons op school komt, mag
uw kind vijf keer een ochtend komen wennen in de 
aanloop naar zijn/haar 4e verjaardag. Op deze manier kan
uw kind kennis maken met het naar school gaan, de leer-
kracht(en) en zijn/haar groep. Enkele maanden voor de
4e verjaardag van uw kind ontvangt u een uitnodiging
met de data van de wenochtenden. De periode vlak voor
de zomervakantie is minder geschikt om te wennen.
Mocht uw kind vier worden binnen een periode van zes
weken voor de zomervakantie of tijdens de zomervakan-
tie, dan start uw kind in het nieuwe schooljaar. U ont-
vangt hier vroegtijdig een brief over of de school neemt
telefonisch contact met u op. 

Tussentijds veranderen van school
Het kan zijn dat u tijdens het schooljaar verhuist of van
school wil veranderen. Voor kinderen die vanuit een 
basisschool instromen, kunt u telefonisch contact met
ons opnemen voor een kennismakingsgesprek met de 
directeur of teamleider. Daarna wordt er door de intern
begeleider contact opgenomen met de school waar het
kind op dat moment zit en wordt er gekeken in welke
groep uw kind het best geplaatst kan worden. Bij het wis-
selen van school raden wij aan dat uw kind vooraf een
keer kennis komt maken met de leerkracht(en) en de
nieuwe groep.

Leerplicht en verlof
Alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn in Nederland

leerplichtig. De meeste kinderen gaan met vierjarige leef-
tijd al naar school. Deze kinderen vallen nog niet onder
de leerplicht; uw kind van 4 jaar hoeft nog niet alle dagen
naar school toe en verlof buiten de schoolvakanties is nog
toegestaan. 
Gedurende het schooljaar hebben de kinderen regelmatig
schoolvakanties. Volgens de Leerplichtwet mag u uw kind
niet mee op vakantie nemen buiten deze reguliere school-
vakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u deze wet. Voor
verlof buiten de schoolvakanties kunt u bij de teamleider
een verzoek indienen. Wij hebben ook een verlofaanvraag
nodig wanneer uw kind langer dan een dagdeel afwezig is
door omstandigheden. Voor specifieke informatie over de
aanvraag van verlof en voor het verlofformulier verwij-
zen wij u naar onze website. 



Ouderbijdrage
Op De Malelande organiseren we verschillende activi -
teiten. U kunt o.a. denken aan de eerste schooldag,
Sinterklaas en schoolreis. Deze activiteiten dragen bij aan
de ontwikkeling van de kinderen en vormen een wezenlijk
onderdeel van de onderwijsvorm waar De Malelande voor
staat. Om deze activiteiten te organiseren maken we
gebruik van een ouderbijdrage. De Ouder Activiteiten
Commissie (OAC) van De Malelande is een groep enthou -
siaste ouders die vrijwillig in samenwerking met
leer  krachten zorgt voor al onze activiteiten. Elk jaar
bepaalt de OAC de hoogte van de ouderbijdrage die nodig
is voor de financiering van activiteiten. De OAC beheert de
ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig en dekt alleen

de kosten van de activiteiten die niet tot het gewone
lesprogramma behoren. Wij vragen of u een bijdrage wilt
leveren. Hoe meer ouders bijdragen, hoe meer activi -
teiten er georganiseerd kunnen worden en hoe lager de
kosten. De OAC kan dat alleen met uw hulp. Wanneer u
de data van de wenochtenden ontvangt, ontvangt u ook
een brief waarin de bedragen van de ouderbijdrage staan
en hoe u dit kan betalen. 
Hierboven heeft u kunnen lezen welke eerste stappen
nodig zijn om te starten met de nieuwe fase op de
basisschool. Wij kunnen ons voorstellen dat nog niet al
uw vragen beantwoord zijn, schroom niet om met vragen
naar ons toe te komen.
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De Malelande
Locatie Juttepeergaarde
Juttepeergaarde 2
3824 BE Amersfoort
www.malelande.nl
033 456 44 10 

KPOA
De Malelande maakt deel uit van
KPOA, Katholiek Primair Onderwijs
Amersfoort e.o.
www.kpoa.nl

De Malelande
Locatie Zeldertsedreef
Zeldertsedreef 22-28
3824 EK Amersfoort
www.malelande.nl
033 453 13 53

Fotografie en projectbegeleiding 
www.vandijk-communicatie.com

Vormgeving 
www.quasigrafisch.nl

Contactgegevens
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