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De Organisatie
Onze school is er voor de kinderen. Maar als ouders kiest u zelf of de school bij u en uw
kinderen past. Het is alleen mogelijk om zo’n keuze te maken als wij als school zo
transparant mogelijk zijn met betrekking tot onze visie, kwaliteiten en de resultaten.
Al deze bovengenoemde onderdelen kunt u vinden bij ons op de schoolsite;
www.schoolhierden.nl en op www.scholenopdekaart.nl
Daarnaast is een goede naam voor onze school belangrijk. Er is wel een verschil tussen het
imago en de identiteit van onze school.
Bij onze identiteit gaat het erom hoe wij als school willen zijn, bij imago gaat het om het
beeld dat de buitenwereld van onze school heeft. Veel ouders kunnen kijken op de website
van onze school, de website van scholenopdekaart of op de website van de schoolinspectie.
Daar vindt u een objectief beeld over onze school. Wij vinden het ook belangrijk dat wij als
school helder communiceren met u als ouders over de ontwikkeling van uw kind(eren). Dat
doen wij zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijk gaat het vooral via de schoolgids, de
schoolkalender, het schoolplan en de nieuwsbrieven. Mondeling gaat het onder andere om
contactavonden, spreekweken en rapportgesprekken. Naast deze momenten hechten we er
veel waarde aan om ook ouders mee te laten participeren op onze school. Deze participatie
is tweeledig; op het ondersteunende vlak in de praktijk, denk aan begeleiding bij een
schoolreis, cultuuruitje etc. Anderzijds zijn ouders betrokken bij het meedenken bij onze
beleidsvoornemens in de MR.
Onze school heeft contacten met de instanties die de voorschoolse educatie verzorgen. Er is
op onze school een peuterspeelzaal. Kuukeluusje.
Kuukeluusje is een Christelijke VVE peuterspeelzaal. VVE staat voor Vroeg Voorschoolse
Educatie. Deze valt onder Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH).
Kuukeluusje is vijf ochtenden geopend. Voor verder informatie verwijzen wij u graag door
naar de locatieleider van onze school of www.skh-harderwijk.nl
Bij deze contacten gaat het vooral om het zorgen voor een doorgaande lijn in de overgang
naar onze basisschool. Die doorlopende ontwikkelingslijn speelt eveneens een rol in de
contacten met de scholen voor het voortgezet onderwijs.

CBS De Parel is aangesloten bij een samenwerkingsverband: Zeeluwe, www.zeeluwe.nl
Het samenwerkingsverband is de vorm waarin scholen samenwerken op het terrein van
passend onderwijs en ons als school ondersteunen bij eventuele zorgvragen omtrent de
ontwikkeling van onze leerlingen.
Naast deze contacten met ouders, andere scholen en het samenwerkingsverband heeft onze
school ook contact met veel andere organisaties; GGZ, GGD, ZorgDat, Leerplichtambtenaar,
Uitgevers, Centraal Nederland, Logopedie, Vakorganisaties die opkomen voor de belangen
van het personeel, de PO-raad (primair onderwijsraad), Pedagogische Centra, het CITO, SLO,
diverse onderzoeksinstellingen en de Pabo.(Pedagogische academie basis onderwijs).
Als CBS De Parel zijn wij een gecertificeerde opleidingsschool voor studenten (LIO-ers –
Leerlingen In Opleiding). Omdat de taak van onze school erg complex is zijn er dus diverse
ondersteuningsorganisaties die ons daarin ondersteunen.
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Sinds 1 augustus 2016 is Stichting VCO Harderwijk-Hierden georganiseerd volgens
onderstaande bestuursstructuur. Hiermee voldoet de stichting aan de afspraken zoals die
zijn vastgelegd in de code "Goed Bestuur in het Primair Onderwijs'.
Met de keuze voor een vernieuwd bestuursmodel zet Stichting VCO een belangrijke stap in
het proces van verdergaande kwaliteitsverbetering en professionalisering, zoals dat van
organisaties wordt verwacht in het kader van 'good governance'.
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