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ONS leren = groeien naar vaardig en waardig. 

Dat is waar we voor staan. We willen elk kind de bagage meegeven 
voor een kansrijke toekomst. Dat begint met een stevig fundament 
(goed kunnen lezen, rekenen, spellen etc.).
Maar er is meer. Naast deze kennis hebben we ook vaardigheden 
nodig om succesvol te kunnen zijn. Vaardigheden als samenwerken, 
creativiteit, een onderzoekende houding en zo zijn er nog veel meer 
te noemen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze kinderen zich tot waar-
dige burgers kunnen ontplooien. Dat we verantwoordelijkheid voor 
de samenleving en ons milieu dragen. Dat we elkaar accepteren en 
respecteren in al onze diversiteit. 

Wie zijn wij?

De Oranje Nassauschool (ONS) is een open christelijke basisschool in Geldermalsen. 

Een school waar iedereen welkom is. Een school waar we elkaar accepteren en  

respecteren zoals we zijn. Dat is de basis voor een veilig schoolklimaat waar ieder-

een zich kan ontwikkelen. Daarom zijn we ook een “Vreedzame School”.  Bent u op 

zoek naar een school voor uw kind? In deze folder stellen wij ons graag aan u voor. 

Elkaar accepteren 

en repecteren in al 

onze diversiteit
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Kenmerken van ONS

Snappet: kinderen werken vanaf groep 4 bij de vakken rekenen, taal 
en lezen met de Snappet. Een tablet waarop ze hun opdrachten 
verwerken. Zodoende sluiten we goed aan bij de mogelijkheden van 
de kinderen. 

5-gelijkedagen model: Elke dag van 8.30-14.00 uur naar school. 
Overblijven doen we in de eigen groep bij de eigen leerkracht. Dit 
zorgt voor rust en structuur. Na schooltijd heb je nog ruim de tijd om 
te spelen.  

Vreedzame School: een bewezen eff ectief programma dat zorgt 
voor sociale veiligheid, minder pesten en meer verantwoordelijkheid 
bij leerlingen

Opbrengsten: Met ons onderwijs behalen we uitstekende leerlingre-
sultaten. Deze liggen ruim boven het landelijk gemiddelde.

Vernieuwend: Ons onderwijs is telkens in beweging. Wij bewegen 
daarin mee en verzorgen modern onderwijs. Zo leren onze kinderen 
programmeren met behulp van onze robot ONSY. Uniek in de wijde 
omtrek. 

Culturele en expressieve vorming: Ruime aandacht voor expressie-
vakken.  We hebben een maandviering waarin de kinderen toneel-
stukjes opvoeren, liedjes zingen etc. Ouders van harte welkom!

Meer- en hoogbegaafdheid: een gevarieerd aanbod voor kinderen 
die meer uitdaging nodig hebben. Zo werken we met de Pittige Plus-
torens (meer uitdaging) en hebben we voor de echt hoogbegaafde 
kinderen een Plusklas.

Betrokkenheid bij

schoolontwikkeling
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Ouders en ONS

Betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind is 
heel belangrijk. Denk aan voorlezen, begeleiding huiswerk, interesse 
tonen in wat er op school gebeurt. Dat komt de ontwikkeling van een 
kind ten goede.  
Daarom willen we op een gelijkwaardige manier samenwerken met 
ouders aan de (school)ontwikkeling van een kind. De basis is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling. Met alle 
ouders voeren we jaarlijks meerdere voortgangsgesprekken. Waar 
nodig breiden we het aantal gesprekken uit. 

Ook helpen ouders mee bij allerlei activiteiten. Denk aan sportda-
gen, schoolreisjes, schoolfeesten, schoolkamp etc. 
Ouders zijn vertegenwoordigd in een ouderraad en medezeggen-
schapsraad. De ouderraad organiseert veel schoolactiviteiten. In de 
medezeggenschapsraad denken ouders mee over het beleid van de 
school. 

Communicatie met ouders

U bent altijd op de hoogte van wat er op school gebeurt dankzij het 
communicatieplatform Social Schools. Dit is te vergelijken met Fa-
cebook, alleen is de omgeving afgeschermd en alleen toegankelijk 
voor ouders van de groep. Hierin delen we bijvoorbeeld foto’s, ver-
slagjes van gebeurtenissen in de groep. Zo kijkt u een beetje mee. 

Betrokkenheid bij

schoolontwikkeling
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Meer weten?

Meer informatie is te vinden op www.oranjenassaugeldermalsen.nl
U kunt hier ook onze schoolgids downloaden.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek en een rondleiding?  
Dat kan door een afspraak te maken met Arjan Veldsink (directeur) 
(a.veldsink@cpob.nl / 0345-573003). U bent van harte welkom!

Stichting CPOB

De Oranje Nassauschool maakt deel uit van de stichting Christelijk 
Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (CPOB). CPOB is 
een onderwijsorganisatie met 17 basisscholen en 1 speciale basis-
school in de gemeenten Buren (Maurik en Ravenswaaij), Culemborg, 
Geldermalsen, Tiel, Zaltbommel en in de regio Neerijnen (Neerijnen, 
Haaften, Hellouw en Tuil).

Bij ONS mag iedereen

zichzelf zijn
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Bij ONS…
  Mag iedereen zichzelf zijn

  Kijken we naar elkaar om

 Mogen we fouten maken

  Houden we rekening met elkaar

  Zijn we verantwoordelijk voor elkaar,  
voor onze materialen en omgeving. 

Bij ONS mag iedereen

zichzelf zijn

ONS leren = groeien naar
vaardig en waardig



Adres:  Van Limburg Stirumstraat 1 
4191 GM  Geldermalsen

Telefoon: (0345) 57 30 03
E-mail:  info.onsg@cpob.nl
Website: www.oranjenassaugeldermalsen.nl


