
KLA4
Basisschool Leusden

Beste ouders, 

Welkom op KLA4!
In deze fl yer vindt u de belangrijkste informatie over onze school. Op 
de website kunt u nog veel meer vinden, zoals de schoolgids, foto’s, 
achtergrondinformatie, etc. Daarnaast hebben we als school een 
Facebook-pagina waarop u de laatste nieuwtjes kunt lezen. 
KLA4 is een interconfessionele TOM (Team Onderwijs op Maat) school in 
Leusden, voortgekomen uit CBS de Vallei en KBS Klimrakker. De nieuwe 
school is in augustus 2016 gestart in een prachtig nieuw gebouw! 

De 4 kernwaarden van onze school zijn: Leerzaam, Zorgzaam, Vreedzaam 
en Duurzaam. Deze kernwaarden zijn de basis voor ons onderwijs. We 
zijn trots op ons mooie, nieuwe gebouw Atria in de wijk Alandsbeek 
in Leusden. We zijn de enige school in Nederland met een eigen 
kinderboerderij, de Dierenvallei. Er gaan zo’n 250 kinderen naar school 
en er werken 20 enthousiaste leerkrachten, 2 leerkrachtondersteuners, 
een onderwijsassistent en een conciërge in een hecht en prettig team.

��A4 = ��M �n�����j�, ������v����� , �l�e������ 
s�ho�l��b��� �� ���e�z��� s�ho��!

Schooltijden 
We hebben een 5-gelijke-dagen-rooster. 
Elke dag van 08.15 tot 14.00 uur.

De deuren gaan om 08.15 uur open. 
Om 08.20 uur starten de lessen in 
Unit 3 en om 08.30 starten de lessen 
in Unit 1 en 2. 

De kinderen eten op school onder 
begeleiding van hun leerkracht.

www.kla4.school



Onze Kernwaarden: Leerzaam, Zorgzaam, Vreedzaam, Duurzaam

Leerzaam
De kwaliteit van ons onderwijs staat bij ons op 
de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat 
onze leerlingen goed kunnen rekenen, lezen en 
spellen als zij de school verlaten, maar ook dat 
ze belangrijke vaardigheden verwerven voor 

hun toekomst. Op dit moment zitten we in een traject van 
onderwijsvernieuwing. Sinds 1 augustus 2016 zijn we een 
gecertifi ceerde TOM school. TOM staat voor Team Onderwijs 
op Maat. De uitgangspunten van TOM zijn het gebruik 
maken van de talenten van leerlingen en leerkrachten. Dit 
uit zich onder andere in het werken in groepsoverstijgende 
units. Zelfstandig werken en samenwerken zijn belangrijke 
speerpunten in het TOM onderwijs. Zo werken we in de 
units met dag- en weektaken en gebruiken we fl exibele 
werkplekken. We zijn heel enthousiast over de positieve 
ontwikkeling van zowel leerlingen als leerkrachten. Ons 
nieuwe gebouw is volledig ingericht volgens dit vernieuwende 
onderwijsprincipe.

Zorgzaam
Op onze school is passende zorg voor elk 
kind. Als een leerling extra aandacht nodig 
heeft omdat hij/zij moeite heeft met leren, 
dan kunnen wij dit ook echt geven. Het 
TOM onderwijs is hier helemaal op gericht. 

Daarnaast bieden we ook kinderen die meer uitdaging 
nodig hebben het nodige. Zo hebben wij een Kangoeroeklas 
voor meer-begaafde kinderen. In onze Dierenvallei leren de 
kinderen te zorgen voor dieren en hun omgeving. Op deze 
manier komen weer hele andere vaardigheden van kinderen 
naar boven.

Vreedzaam 
KLA4 is een Vreedzame School. Kinderen 
leren bij ons om confl icten op een goede 
manier op te lossen, door met elkaar in 
gesprek te gaan en te benoemen wat 
je dwars zit. Ook worden leerlingen uit 

groep 7 en 8 opgeleid tot mediatoren. Wij zijn trots op onze 
kinderen, dat zij nu al leren om prettige medeburgers te 
worden in onze maatschappij. Op onze school werken we 
graag samen met de kinderen, het gaat tenslotte om hen. Er 
is ons alles aan gelegen om betrokken kinderen te hebben. 
Daarom hebben wij een actieve kinderraad en werken wij 
met adoptieklassen. Dit laatste houdt in dat een groep uit de 
bovenbouw regelmatig samenwerkt met een vaste groep uit 
de onderbouw.

Duurzaam
Al meer dan 25 jaar is er naast de school een 
kleine kinderboerderij, De Dierenvallei. Dit 
maakt onze school uniek! Na de nieuwbouw 
is de Dierenvallei enorm uitgebreid en heeft 
het een nog grotere plek in ons onderwijs 

gekregen. Door de aandacht en verzorging voor de dieren in 
onze Dierenvallei leren kinderen respect te hebben voor de 
natuur en de omgeving. Naast de school is ook een vlindertuin, 
een moestuin en wij hebben onze eigen milieustraat.
Ons nieuwe gebouw is heel duurzaam en energieneutraal. 
We wekken onze eigen energie op met de zonnepanelen die 
op het dak staan.
We zijn een afvalvrije school. Dit wil zeggen dat we ervoor 
zorgen dat we zo weinig mogelijk afval produceren, ons afval 
goed sorteren en geen (of heel weinig) restafval hebben.



Identiteit
KLA4 is een interconfessionele basisschool en dat zijn we niet 
zomaar. Dit is de basis van ons onderwijs en dat kunt u onder 
andere merken aan de verhalen die wij vertellen uit de Bijbel. 
Verhalen met een boodschap over mensen die leerden hoe zij 
met elkaar en hun omgeving moesten om gaan. Vanuit onze 
levensovertuiging vinden wij dit een principiële opdracht. 
Ook onze 4 kernwaarden vinden hun oorsprong in onze 
identiteit.

• Zorg voor de toekomst van kinderen      Leerzaam
• Zorg voor elkaar      Zorgzaam en Vreedzaam
• Zorg voor de omgeving waarin we leven      Duurzaam

ICT/Computers
In de afgelopen tijd hebben we grote stappen gezet in de 
modernisering van onze ICT voorzieningen. We hebben met 
veel plezier Chromebooks en iPads in gebruik. We werken  
volledig draadloos. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn hier 
heel erg tevreden over. In ons nieuwe gebouw hangen de 
nieuwste touchscreens. Een hele verandering, maar wel één 
met oog op de toekomst.
Vanaf groep 6 hebben we de rekenmethode gedigitaliseerd 
en hebben we begrijpend lezen in de bovenbouw vervangen 
door de digitale methode Nieuwsbegrip XL.
Het blijkt dat onze onderwijsvernieuwingen en deze aanpak 
van ICT naadloos op elkaar aansluiten en elkaar goed 
ondersteunen. Het past goed bij de fl exibele werkplekken en 
de manier van werken met bijvoorbeeld de weektaak.

Stichting Voila  
Onze school maakt deel uit van 
Stichting Voila. Dit is de grootste 
onderwijsorganisatie in Leusden. 
Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat 
zij drie identiteiten vertegenwoordigt. Sinds 2009 zijn het 
protestants christelijk, katholiek en openbaar primair onderwijs 
in Leusden gefuseerd tot één samenwerkingsbestuur. Voila 
staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden en Achterveld. 
De dagelijkse leiding van Voila is in handen van het college 
van bestuur, te weten Wichert Eikelenboom en Gerrit-Jan 
Weiler.

Groepsverdeling/Team
Op KLA4 werkt een team van leerkrachten dat er zin in heeft 
om het beste uit uw kind te halen. Uw kinderen zijn uw 
kostbaarste bezit en daar willen wij graag goed onderwijs 
aan geven.
We werken met 3 Units:

Teamleden en indeling 2017 / 2018:
Unit 1: Groepen 1/2/3 

 - Groep 1/2 A: Juf Petra en juf Dominiek  
 - Groep 1/2 B: Juf Annemieke en juf Inge B. 
 - Groep 1/2 C: Juf Liliane en juf Inge A.
 - Groep 3: Juf Marja

Unit 2:  Groepen 4/5  
 - Groep 4/5 A: Juf Elisabeth en juf Marianne
 - Groep 4/5 B: Meester Douwe en meester Tristan
 - Groep 4/5 C: Juf Monique en juf Renate

Unit 3:  Groepen 6/7/8 
 - Groep 6/7 A: Juf Ernestine
 - Groep 6/7 B: Juf Saskia en juf Hester
 - Groep 6/7 C: Juf Sandra en juf Caroline
 - Groep 8: Juf Lonneke

Meer over KLA4



Basisschool KLA4
Asschatterweg 36B

3831 JT Leusden

Telefoon: 033 - 49 41 719

E-mail: info@kla4.school

Facebook

Michiel Fokkelman is onze (locatie)directeur. John Mulder is onze clusterdirecteur. 
Juf Marianne en juf Daniëlle zijn onze Interne Begeleiders. 
Juf Dominiek (onderwijsassistent) ondersteunt in Unit 1.
Juf Irma geeft RT (Remedial Teaching = extra hulp).
Elke dinsdagmiddag geeft juf Annemieke kookles in onze nieuwe keuken. 

De ouders 
We zijn blij met de betrokken ouders op KLA4. Zij dragen op allerlei 
manieren hun steentje bij, van het verzorgen van de dieren tot lid van 
de medezeggenschapsraad, van bibliotheekouder tot klassenouder in de 
ouderraad. Kortom ouders die voor KLA4 kiezen, weten dat er iets van hen 
verwacht wordt, want de zorg voor onze kinderen doen we samen.
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Schoolvakanties 2017/2018

Herfstvakantie:   maandag 16-10-2017 t/m vrijdag 20-10-2017
Kerstvakantie:   maandag 25-12-2017 t/m vrijdag 05-01-2018
Voorjaarsvakantie:  maandag 26-02-2018 t/m vrijdag 02-03-2018
Pasen:    vrijdag 30-03-2018 t/m maandag 02-04-2018
Koningsdag:  vrijdag 27-04-2018
Meivakantie:   maandag 30-04-2018 t/m vrijdag 11-05-2018
Hemelvaartvakantie:  donderdag 10-05-2018 t/m vrijdag 11-05-2018
Pinksteren:   maandag 21-05-2018
Zomervakantie:   maandag 16-07-2018 t/m vrijdag 24-08-2018

www.kla4.school


