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Voorwoord 

 

Geachte ouders, 

 

Dit is het informatieboekje van onze school. Hiermee willen wij u informeren over een 

aantal belangrijke zaken. Vermeld worden onderwerpen als schooltijden, contactgegevens, 

voor - en naschoolse opvang en ons Bouw aan jezelf programma en nog veel meer.  

We hebben de informatieboekje dun gehouden. Niet alles staat erin. 

Veel meer informatie kunt u lezen in de schoolgids, op onze website en het ouderportaal 

(Dit is een beschermde omgeving waar alleen ouders en leerlingen van onze school kunnen 

inloggen). Ook vindt u in het ouderportaal ‘MijnSchool’ de agenda voor het hele schooljaar. 

We geven geen papieren kalender meer uit. 

 

Via al deze nieuwsbronnen, maar ook via Facebook proberen wij u zo optimaal mogelijk 

op de hoogte te houden van onze activiteiten en ontwikkelingen van de school.  

 

Samen, met kinderen, ouders en leerkrachten, proberen we er een fijn, gezellig en 

leerzaam schooljaar van te maken. 

 

 

Gea Pereboom 

Directeur CBS de Koning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: 

Tomatenstraat 27 

7545 WP Enschede 

telefoon: 053-434 99 55 

info.dekoning@vco-oostnederland.nl 

 

Directeur     Onderwijskundig begeleider 

Gea Pereboom     Mieke Schotanus 

Telefoon: 053-434 99 55   Telefoon: 053-434 99 55 

g.pereboom@vco-oostnederland.nl  m.schotanus@vco-oostnederland.nl 

 

Leerkrachten 

Als u de leerkracht van uw kind wilt bellen, kunt u na schooltijd contact opnemen met de 

school. Uiteraard kunt u de leerkracht van uw kind ook een berichtje sturen via ‘Mijn 

School’. Mochten er dringende zaken spelen die niet kunnen wachten tot de volgende 

dag, neemt u dan contact op met de directeur. 
  

mailto:g.pereboom@vco-oostnederland.nl
mailto:m.schotanus@vco-oostnederland.nl
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Wij zijn VCO Oost-Nederland  

Onze school is onderdeel van VCO Oost-Nederland, een stichting met 

veertien basisscholen en drie kinderopvanglocaties. Dat levert allerlei 

voordelen op. We besparen op kosten, we werken samen en leren van 

elkaar. Daar hebben onze leerlingen baat bij.   

 

Alle VCO-scholen bij elkaar verwelkomen dagelijks ruim 2600 leerlingen. We zijn er trots 

op dat we ons kunnen inzetten voor al deze kinderen. Met meer dan 260 medewerkers 

bieden we hen een veilige, fijne plek. Elk kind krijgt bij ons volop  de ruimte om te leren, 

te spelen en zichzelf te zijn. 

 

De voorzitter van het college van bestuur is de heer mr. A.W. Mulder. Zijn kantoor is, net 

als al onze andere facilitaire diensten, gevestigd in het bestuurscentrum aan de M.H. 

Tromplaan 47 te Enschede.  

 

Contactgegevens VCO: 

Postbus 2393 

7500 CJ Enschede 

telefoon: 4309440 

e-mail: bestuurscentrum@vco-oostnederland.nl 

website: www.vco-oostnederland.nl 

 

De twee belangrijkste pijlers van CBS de Koning 

1.Bouw aan jezelf: het voorkomen van pesten 

Bouw aan jezelf is een werkwijze die al jaren wordt toegepast 

op onze school. Het kan ervoor zorgt dat kinderen leren de 

problemen die ze onderling hebben, op een gezonde wijze op 

te lossen. Dat wil zeggen, zonder te schelden, te slaan, te 

schoppen e.d. Daarnaast zorgt het ervoor dat kinderen bezig 

gaan met  positieve karakter opbouw. Het komt eigenlijk op 

twee eenvoudige zaken neer: 

Het is niet normaal om bij onenigheid elkaar te schoppen en 

te slaan om de problemen op te lossen, agressie en geweld 

leidt nergens toe! 

Het is niet normaal om een ander kind uit te schelden, te negeren, te slaan e.d. omdat 

hij of zij anders is dan ‘de groep’. 

 

Bouw aan jezelf is een uitwerking van Character Building en PBS. Methoden die bouwen 

aan het ontwikkelen van een sterk karakter. De gedachte hierachter is: als je een sterk 

karakter hebt hoef je niemand te pesten, hoef je geen geweld te gebruiken en 

leer je je zelf te ontwikkelen met alle talenten die je hebt. 

De school wil een gemeenschap zijn waarin kinderen een sterk karakter ontwikkelen. De 

school wil dit samen doen met kinderen, leerkrachten, ouders en zoveel mogelijk instanties 

in de wijk die ook met het kind omgaan buiten schooltijd. We starten als klein stipje op 
onze school en hopen een grote inktvlek te worden. 

Anti-pest beleid 

Als school willen we voorkomen dat kinderen pesten en problemen oplossen met 

schelden en slaan. Ook willen we kinderen leren op te komen voor klasgenoten die 

gepest worden. Hoe hard we ons best ook doen, pesten is een probleem dat zo oud is als 

de mens en nooit helemaal uitgebannen kan worden, hoe graag we dat ook willen. Wat u 

en wij wel kunnen doen: 

mocht uw kind toch op een of andere manier gepest worden, dan kan hij of zij dat op 

verschillende manieren aangeven: 

* vertellen tegen vader, moeder, familie, leerkracht of iemand anders op school 

http://www.vco-oostnederland.nl/
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.moerwijk.nl/user_img_upload/Kadiir.jpg&imgrefurl=http://www.moerwijk.nl/index.php?photo=28&h=300&w=300&sz=10&tbnid=tO-hXUlhR90YDM:&tbnh=111&tbnw=111&hl=nl&start=8&prev=/images?q=lieveheerstbeestje&svnum=10&hl=nl&lr=&sa=G
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* een briefje in de pestbrievenbus op school gooien 

*op de startpagina van onze website staat een met daarbij de tekst ‘ben je gepest?’ 

Wanneer uw kind hierop  klikt kan hij een bericht sturen naar de school dat hij of zij 

gepest wordt. 

 

Op welke manier u of uw kind het ook meldt, we gaan ermee aan de slag! 

Mocht u als ouder een signaal van uw kind krijgen dat hij of zij zich niet prettig voelt op 

school, neem dan direct contact op met de leerkracht van uw kind. Het tijdig signaleren 

van problemen (leerproblemen, gedragsproblemen en emotionele problemen) is erg 

belangrijk: er kan indien mogelijk aangepaste zorg geboden worden. School en ouders 

hebben de taak om goede contacten hierover met elkaar te onderhouden.  

 

2. Uw kind krijgt les op zijn of haar niveau  

Alle lessen van groep 1 t/m 8 op het gebied van taal, rekenen, lezen en spelling worden 

op onze school gegeven op 3 niveaus: 

1. Wanneer blijkt dat hij of zij de leerstof gemakkelijk aankan en geen lange uitleg 

nodig heeft krijgt uw kind verkorte uitleg, uw kind kan dan direct aan het werk en 

krijgt op het vakgebied waar hij of zij dat nodig heeft extra uitdagend werk.  

2. Als blijkt dat uw kind behoefte heeft aan de normale uitleg van de leerkracht en 

de normale hulp bij het maken van de opdrachten, zal hij of zij op deze manier 

begeleid worden.  

3. Blijkt dat uw kind meer moeite heeft met de leerstof, zal hij dagelijks 10-15 

minuten per les extra hulp en uitleg krijgen van de leerkracht. Uw kind kan op die 

manier zich toch de leerstof eigen maken die hij of zij nodig heeft, passend bij het 

niveau van het kind.  

Talenten van uw kind in kaart 

Uiteraard helpen wij uw kind om zijn of haar talenten in kaart te brengen. Dit doen wij op 

verschillende manier én op verschillende vlakken. Zo brengen wij de leercapaciteiten van 

uw kind vanaf groep 6 in beeld door middel van een klassikaal intelligentie onderzoek (de 

NSCCT). Na 6 jaar op de basisschool hebben uw kind, u en de school al een behoorlijk 

beeld van wat uw kind kan en wat zijn sterke of minder sterke punten zijn. Toch kan dit 

onderzoek en nog duidelijker indicatie geven van de mogelijkheden van uw kind. En 

alvast een richting aangeven voor het voortgezet onderwijs na groep 8. 

 

Talentontwikkeling vinden wij ontzettend belangrijk daarom hebben we een eigen 

Talentbegeleider, Laura Poorthuis. Zij begeleidt kinderen die dat nodig hebben. 

Voor talenten op het creatieve vlak, worden elk jaar verschillende talentmiddagen 

georganiseerd waarop de leerlingen in het thema van hun keuze een aantal weken 

achtereen worden gecoacht en kunnen oefenen. 

School en opvang in één gebouw 

Onze school maakt deel uit van kindcentrum West. In dit kindcentrum werken we onder 

andere samen met Stichting Humankind. Humankind verzorgt de kinderopvang van 0 – 4 

jaar,  de peuterspeelzaal (2–4 jaar PSZ ‘t Kroontje) en de buitenschoolse opvang (BSO Het 

Paleis), dit is de opvang na schooltijd vanaf 14.15 uur tot 18.00 uur en in de vakanties. 

 

Schooltijden 

De kinderen hebben dagelijks les van 8.30 uur tot 14.15 uur. 

Alleen op vrijdag gaan de kinderen van groep 1 t/m 3 om 12.00 uur naar huis. 

Om 8.20 uur gaan de deuren open; de kinderen mogen dan naar binnen. 

Om 8.25 uur gaat de eerste bel; de kinderen moeten dan naar de klas. 

Om 8.30 uur gaat de tweede bel; de lessen beginnen. 

Om 14.15 uur eindigt de schooldag. De kinderen stoppen dan met de les en komen naar 

buiten. 
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Afmelding van leerlingen 

Wilt u ons tussen 8.00 en 8.30 uur bellen als uw kind wegens ziekte of om een andere 

reden niet kan komen?  

Te laat komen 

Mocht uw kind om één of andere reden te laat van huis gaan, wilt u ons dan ook een 

berichtje geven? Beter is nog, wanneer u het te laat komen probeert te voorkomen, want 

het is storend als er tijdens de les nog iemand binnen komt. Wanneer uw kind zonder 

afmelding wegblijft, wordt u dezelfde dag nog door ons gebeld.  

Fruit en drinken 

Om 10.00 uur is een korte pauze. Geeft u fruit, een boterham of drinken mee aan uw 

kind naar school? Het wordt vlak voor de pauze gegeten en gedronken. Geeft u wel een 

gezonde hap/slok mee. Liever geen zoetigheid en limonade. 

 

Lunch op school 

Alle kinderen lunchen dagelijks op school. Ze doen dit in de eigen groep bij de eigen 

leerkracht. 

We hopen dat u het lunchtasje wilt vullen met gezonde voeding en geen snoep, chips en 

dergelijke. 
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Zorg voor uw kind 

Zorg voor uw kind gaat voor ons verder dan alleen zorgen voor goed onderwijs. We willen 

u wijzen op een aantal extra zorgmaatregelen die onze school treft. 

 

SPOE 

Om kinderen die moeite hebben met de leerstof of andere problemen zoals werkhouding 

en concentratie goed te kunnen laten leren, schakelen we graag de hulp in van 

professionals. Er vindt dan overleg plaats tussen de intern begeleider, de onderwijscoach 

en de orthopedagoog van het Steunpunt Onderwijs Enschede (SPOE). Van tevoren wordt 

er uiteraard met u over gesproken en schriftelijke toestemming gevraagd. De uitkomsten 

van dit overleg worden natuurlijk met u besproken. Alle overleggen zijn erop gericht de 

leerkracht te ondersteunen bij de begeleiding van uw kind.  

 

Logopedie op school 

Wij hebben een vaste logopedist op school, Melinda Beckmann van Spraakmakend. Deze 

logopedische hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De logopedist is te bereiken 

via 06-36224458 of melinda@spraakmakend-logopedie.nl.  

 

Motorische Remedial Teaching (MRT) op school 

Sommige (jonge) kinderen hebben moeite met spelen of bewegen. Of ze durven niet zo 

goed te klimmen en te rennen. Deze kinderen worden gevolgd door onze 

gespecialiseerde MRT leerkracht Mannes Verwer. Wanneer uw kind in aanmerking komt 

voor extra steun door MRT om goed te bewegen, nemen we hierover contact met u op. 

MRT is tien weken op school, onder schooltijd.  

 

Fysiotherapie op school 

Ook bieden we fysiotherapie op school. Dit is met name gericht op de 

handschriftontwikkeling van een kind. De kinderen worden door een kinderfysiotherapeut 

gescreend in groep 2 en 3. Aam de hand hiervan kunnen kinderen extra hulp krijgen van 

een gespecialiseerd kinderfysiotherapeut op school. De screening wordt uitgevoerd door 

FYON Fysiotherapie.  

 

Kindercoach op school 

Soms komen kinderen in de knel doordat ze niet goed in hun vel zitten en daar niet 

uitkomen. Vaak willen ze ouders daar niet mee lastig vallen. Ouders komen er daardoor 

niet achter wat er met hun kind aan de hand is, terwijl ze wel voelen dat er iets is. Onze 

kindercoach kan daarbij helpen. Haar naam is Nicole Deuzeman. Mocht u zich zorgen 

maken om uw kind, neem dan contact op met onze intern begeleider. Zij kan in overleg 

bekijken of Nicole kan worden ingeschakeld. Meer informatie over Nicole vindt u op 

www.kidscoach4u.nl. 

 

Veilig Thuis (het vroegere meldpunt kindermishandeling) 

Misschien wel het belangrijkste telefoontje in iemands leven. 

Het onderstaande telefoonnummer zou bij iedereen bekend moeten zijn. Het is het 

landelijk nummer van het Veilig Thuis. Wie zich zorgen maakt om een kind of het 

vermoeden heeft dat een kind mishandeld wordt, kan bellen om advies vragen of een 

melding te doen. Veilig thuis is bereikbaar op 0800-2000 (gratis en 24/7 aanwezig)  

Wilt u meer informatie over kindermishandeling, dan verwijzen we u naar de site:  

www.vooreenveiligthuis.nl 

Mocht de school het vermoeden hebben dat er bij een kind sprake is van geestelijke en / 

of lichamelijke mishandeling, dan zal de school hiervan een melding doen bij Veilig Thuis. 

Indien mogelijk brengen we u als ouders daarvan op de hoogte. Als de veiligheid van een 

kind in het geding is, zullen we te allen tijde kiezen voor het belang van het kind. Dit zou 

tegen het belang van ouders in kunnen gaan. Per 1 juli 2013 is de zogenaamde 

‘meldcode’ in werking getreden. Dat betekent dat de school verplicht is ieder vermoeden 

van mishandeling te melden bij Veilig Thuis. 

 

mailto:melinda@spraakmakend-logopedie.nl
http://www.kidscoach4u.nl/
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CBS De Koning, een gezonde school 

Jeugdgezondheidszorg 

Ieder kind wordt tijdens de basisschoolperiode door GGD twee keer uitgenodigd voor een 

gezondheidsonderzoek. Het gaat hierbij om kinderen uit groep 2 en 7. In groep 2 wordt u 

uw kind uitgenodigd voor een algemeen lichamelijk onderzoek. Deze ‘scan’ wordt 

uitgevoerd door de doktersassistent. De kinderen worden door haar uit de klas gehaald en 

onderzocht op gehoor, gezichtsvermogen, gewicht enzovoort. Van tevoren worden ouders 

hiervan op de hoogte gebracht en toestemming gevraagd. Als u toestemming geeft houdt 

dit ook in dat de leerkracht relevante informatie aan de doktersassistente geeft. 

Nadrukkelijk willen we vermelden dat uw kind in groep 2 en in groep 7 niet hoeft uit te 

kleden.  

 

Leefwijs en Beweegwijs 

Als school vinden we gezond eten en gezond bewegen erg belangrijk. We hebben een 

programma opgezet waarbij kinderen een extra beweegmoment krijgen in de week. Naast 

de gymlessen krijgen de kinderen elke vrijdag Beweegwijsles van een gespecialiseerd 

leerkracht hierin, Erik Manden. Hij leert de kinderen hoe je op een prettige manier kunt 

spelen met elkaar. Hiervoor wordt het ‘spelen in kleuren ‘gebruikt. Ons hele schoolplein is 

hierop ingericht. Elke kleur heeft een betekenis. Die kunt u zien op het bord op het 

schoolplein. 

Kinderen mogen altijd een flesje water op tafel hebben om te kunnen drinken. 

Contact over uw kind 

We vinden het als school erg belangrijk dat ouders en school samenwerken in het belang 

van uw kind. 

Als u vragen of opmerkingen hebt over het functioneren van uw kind op school, kunt u 

altijd contact opnemen. Het handigste is om hiervoor een afspraak te maken met de 

leerkracht. Blijf niet zitten met vragen, maar weet u van harte welkom op school. U kunt 

natuurlijk ook een afspraak maken met de intern begeleider of de directeur. Naast deze 

spontane afspraken hebben we de volgende overlegmomenten in het schooljaar: 

 Informatieavond over de nieuwe groep van uw kind in het begin van het schooljaar. 

 Startgesprek over wat uw verwachtingen van school zijn en de bijzonderheden van uw 

kind in het begin van het schooljaar. 

 Voortgangsgesprekken over de ontwikkeling van uw kind. 

 Rappportbesprekingen in januari en juni. 

 Huisbezoeken bij groep 1. 

Ouder platform – MijnSchool 

Op onze school wordt alle informatie uitsluitend digitaal verstrekt via Mijn School. Dit is 

een digitaal platform waar de leerkracht berichtjes kan sturen naar de ouders over hun 

kind, de klas of de hele school. Ook kunnen ouders eenvoudig korte berichtjes sturen 

naar de leerkracht. Op ieder moment van de dag. Dus ook als u ’s avonds iets van uw 

kind hoort en graag wilt weten hoe iets in elkaar zit.  

Een bijkomend voordeel is dat we foto’s van leuke activiteiten alleen plaatsen op Mijn 

School. Dat betekent dat alleen de ouders van onze school deze kunnen bekijken. Er 

staan dus geen foto’s op internet en dat is wel zo veilig! 

 

U ontvangt u één keer per week alle nieuwsberichten. In uitzonderingsgevallen kan er 

een spoedbericht gestuurd worden. We noemen dit last-minute berichten. 

U kunt uw berichten lezen op uw smartphone. Er is ook een app 

beschikbaar in de apple store of google play. Let erop dat u de app 

download met deze afbeelding: 
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Huisbezoek 

We vinden het belangrijk om met u te praten in uw eigen omgeving. We kunnen dan over 

zaken doorpraten die anders niet aan de orde komen. Ook vinden de kinderen het fijn als 

de juf of meester bij hen thuis komt. De huisbezoeken zijn als volgt geregeld: 

 Groep 1: de leerkracht legt bij ieder kind een huisbezoek af, binnen 6 weken na 

aanvang school. 

 

Rapporten 

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen 2 x per jaar een rapport mee. 

Daarnaast ontvangt u een overzicht van de vorderingen van uw kind op het CITO-

leerlingvolgsysteem waarmee de prestaties van uw kind gedurende zijn of haar hele 

schoolloopbaan wordt bijhouden. Tijdens de rapportbespreking kunt u met de 

leerkrachten, intern begeleider of directeur van gedachten wisselen over de prestaties 

van uw kind. 

Voortgangsgesprekken 

CBS de Koning organiseert ook voortgangsgesprekken over uw kind. Dit betreft in ieder 

geval de kinderen waarvan het leren op school niet zo gemakkelijk gaat als iedereen 

hoopt. De kinderen krijgen altijd extra hulp van de leerkrachten in de klas. Na een 

periode van 10 weken willen we graag weten of de extra hulp iets opgeleverd heeft. We 

willen de voortgang van uw kind graag met u bespreken.  

Goed om te weten 

Hoofdluis 

De verantwoording voor het opsporen en bestrijden van hoofdluis is een zaak van ouders 

én school. Op school hangen jassen en tassen aan de kapstok. Wij gebruiken geen 

luizentassen meer. Onderzoek van de GGD heeft aangetoond dat dit helaas niet meer 

bescherming biedt dan de jassen gewoon naast elkaar te hangen. Daarnaast is het vooral 

voor de kleine kinderen erg lastig elke keer hun jas en tas in de luizenzak te doen. 

Na elke vakantie controleert een ouderwerkgroep alle kinderen op dezelfde dag op 

aanwezigheid van hoofdluis.  

Verjaardag kinderen 

Met verjaardagen mogen de kinderen uiteraard trakteren. In plaats van snoep kunt u beter 

denken aan wat meer gezonde dingen zoals: fruit, kaas, worst. Als uw kind thuis een 

feestje geeft, verzoeken wij u dringend de uitnodigingen hiervoor niet in de klas te laten 

uitdelen. Hierdoor ontstaan nogal eens verdrietige momenten voor een aantal kinderen. 

 

Verjaardag ouder(s), grootouder(s) 

Voor de jongste groepen (tot en met groep 3) is het mogelijk als verjaardagscadeau voor 

vader, moeder, oma of opa iets te maken. Wilt u dit tijdig melden, zodat de juf ervoor kan 

zorgen, dat het kunstwerk op tijd af is.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage  

Uw bijdrage wordt gebruikt voor vieringen met Kerst en Pasen, feesten zoals Sinterklaas, 

en voor aanschaf van anderen zaken voor kinderen. 

De kosten zijn € 24,00 per kind. U kunt toestemming geven om de ouderbijdrage te 

voldoen via automatische afschrijving. Vraag hiervoor om een toestemmingsformulier. Het 

bedrag is ook via een pin-betaling voldoen bij de directeur.  

Wanneer u niet in staat bent de ouderbijdrage te voldoen, kunt u contact opnemen met de 

directeur. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar voor de school onmisbaar om 

kosten voor kinderen te voldoen die niet door het Ministerie van Onderwijs betaald worden. 

 

Gevonden voorwerpen 

Het komt nogal eens voor, dat de kinderen een verkeerde jas of verkeerde laarzen 

aantrekken als ze naar huis gaan. Alles lijkt ook zo op elkaar, echter niet wanneer u er met 
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een (watervaste) viltstift een naam of ander herkenningsteken op hebt gezet. Bent u 

toch iets kwijt? In de hal van school staan twee bakken waarin we de gevonden voorwerpen 

een aantal weken bewaren. 

 

Verlof – vrij vragen  

Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding zijn om vrij te vragen voor uw kind. Wilt u 

zich dan altijd eerst in verbinding stellen met de directeur. U zult dan van hem een 

formulier voor het aanvragen van verlof ontvangen. Elk geval van ongeoorloofd ‘luxe’ 

verzuim moet gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. Ook regelmatig te laat op 

school komen wordt door de leerplichtambtenaar gezien als ongeoorloofd verlof. 

 

Voor de 4-jarigen kan een hele dag naar school vermoeiend zijn. Is dat het geval met uw 

kind, houd het dan gerust een middagje thuis. Ook hiervoor geldt, dat u het wel meldt. 

Vanaf 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig. 

 

Gymnastiek 

De kinderen van groep 3 t/8 hebben op maandag en woensdag gymles. De kinderen van 

groep 1 en 2 krijgen op donderdag les van Mannes Verwer, daarnaast dagelijks van de 

eigen leerkracht. De kinderen hebben gymschoentjes nodig; het liefst met klittenband. 

De andere groepen moeten naast gymschoenen, een broekje en een shirt of een 

turnpakje aan hebben. 

Onze gymlessen worden verzorgd in het gymlokaal aan de Spinnerstraat. De groeen 3 

t/m 7 lopen naar de gymzaal. Groep 8 zal op de fiets naar de gymzaal gaan. 

Groep 1 en 2 gaan gymmen in ons eigen speellokaal. 

 

In het onderstaande schema ziet u op welke dagen de kinderen gymnastiek hebben.  

maandag  

8.30 – 9.15  Groep 8 Niels Schildkamp 

9.15 – 10.00  Groep 7 Niels Schilkamp 

10.30 – 11.15  Groep 6  Niels Schildkamp 

11.15 – 12.00  Groep 5  Niels Schilskamp 

12.45 – 13.30  Groep 4  Niels Schildkamp 

13.30 – 14.15  Groep 3,ouders halen hun kind op bij de 

gymzaal  

Niels Schildkamp 

woensdag  

8.30 – 9.15  Groep 3  Mannes Verwer  

9.15 – 10.00  Groep 4  Mannes Verwer  

10.30 – 11.15  Groep 5  Mannes Verwer  

11.15 – 12.00  Groep 6  Mannes Verwer  

12.45 – 13.30  Groep 7  Mannes Verwer  

13.30 – 14.15  Groep  8  Mannes Verwer  

donderdag  

8.45 – 9.30  Groep 1  Mannes Verwer  

9.30 – 10.15  Groep 2  Mannes Verwer  

vrijdag Beweegwijslessen, buiten 

8.45 – 11.30  Alle groepen  Erik Manden 
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Het team van CBS De Koning  

groep  leerkrachten  

1 /2 Lisanne Padberg 

Lisa Boogaart (di) 

3  Daisy Vaanholt (, di, wo,do, vrij) 

Lisa Belshof (ma) 

4  Nick Weustink 

5  Hatun Cosut 

6  Yolanda Nieuwenhuizen (ma, di, wo, do) 

Lisa Belshof (vrij) 

7 a Melanie Higginbotham (ma, do, vrij) 

Marlie van den Barg (di,wo) 

7 b Robin Bakker (ma, di, wo, vrij) 

Marlie van den Barg (do) 

8  Sandra Rikkerink (wo, do, vrij) 

Laura Poorthuis (ma, di) 

Conciërge  Jimmy Manuputty (ma, di, wo, do ) 

Administratie  Anita Elshoff 

Vakleerkracht 

gym  

Mannes Verwer (wo en do)  

Erik Manden (vrij)  

Niels Schildkamp (ma) 

Onderwijs 

assistent 

Douwe Brinksma 

 

Intern 

begeleider 

Mieke Schotanus 

Ouderraad: (or@dekoningvco.nl) 

Voorzitter: Iris Buitenkamp 

Penningmeester: Angel van Hoof 

Secretaris: Kim Haasjes 

Medezeggenschapsraad (mr@dekoningvco.nl)  

Namens de ouders zitten in de MR:  

Ramon  Busschers (voorzitter)  06-55893406  

Niels Witmer     

Ben Boensma     
 

Namens het personeel zitten in de MR:  

Lisanne Padberg 

Hatun Cosut 

Nick Weustink 

 

mailto:or@dekoningvco.nl
mailto:mr@dekoningvco.nl

