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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van PCBO De Ploeg

Voorwoord
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Contactgegevens

PCBO De Ploeg
Burgersveld 24
7327CA Apeldoorn

 0555411335
 http://www.ploeg.pcboapeldoorn.nl
 ploeg@pcboapeldoorn.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Teunis Grotenhuis tgrotenhuis@pcboapeldoorn.nl

Unitleider bovenbouw Ben Buitenhuis bbuitenhuis@pcboapeldoorn.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

272

2019-2020

Omdat de groepen niet te groot kunnen worden, hanteert De Ploeg momenteel een wachtlijst.

Schoolbestuur

Stichting voor Prot. Christel. Basisonderwijs Apeldoorn
Aantal scholen: 27
Aantal leerlingen: 5.549


Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij St. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Integraal Kindcentrum

Ouderbetrokkenheid 3.0Kanjerschool

Opbrengstgericht Leerplezier

Missie en visie

PCBO Apeldoorn

PCBO De Ploeg is een van de 27 christelijke basisscholen van de stichting Protestants Christelijk 
Basisonderwijs (PCBO) Apeldoorn. De scholen geven gezamenlijk les aan ruim 5500 kinderen en 
bestaat uit ongeveer 550 onderwijs- en ondersteunende professionals. De Raad van Bestuur bestaat uit 
twee personen, de Raad van Toezicht uit zes personen. De basisscholen worden door een stafbureau 
ondersteunt op gebied van Facilitair, ICT, Onderwijskwaliteit, HR en Marketing- en Communicatie en 
Financiën. Door deze manier van organiseren zetten we een professionele onderwijsorganisatie neer. 

Ruimte voor groei
Ruimte voor groei is het motto van PCBO Apeldoorn. Want de basisschool is niet zomaar een periode. 
Dat is een tijd waar je als kind de basis krijgt voor de rest van je leven. Hoe je leert. Hoe je denkt. Hoe je 
speelt. Wat je droomt. Jij bent bijzonder en hebt unieke talenten meegekregen. Wij geven je ruimte 
voor groei. Met onze aandacht, ondersteuning, kennis en ervaring leer je jezelf kennen en ontwikkelen. 
Je ervaart de kracht van het verschil. Door samen te spelen en te leren, geven we je een brede en goede 
basis mee en leren we je te navigeren. Zodat jij een waardevolle/betekenisvolle bijdrage kan leveren 
aan onze toekomst. 

Wij werken samen met kinderen en ouders om het beste in hen naar boven te halen. Iedere PCBO-
school doet dat vanuit zijn eigen karakter en zijn eigen identiteit. Er is daarom altijd een school die bij u 
en uw kind past. Dat is onze kracht. Onze normen en waarden worden gevormd door het christelijke 
geloof. Ieder kind is welkom ongeacht zijn of haar achtergrond. Lees alles over PCBO Apeldoorn 
op www.pcboapeldoorn.nl.

PCBO De Ploeg is het eerste Integraal Kindcentrum (IKC) in Nederland met het keurmerk 
Ouderbetrokkenheid 3.0. Op ons IKC werken ouders en leerkrachten samen aan het beste voor iedere 
leerling.

Kernwaarden:

• De Ploeg werkt vanuit een christelijke identiteit
• De Ploeg heeft een sterk en eenduidigpedagogisch klimaat. 
• Op De Ploeg heerst een cultuur vansamenwerken en van elkaar leren. 
• Op De Ploeg vertonen kinderen en medewerkers Kanjergedrag.
• Kinderen en medewerkers van De Ploeg zijntrots op zichzelf en het Kindcentrum.
• Kinderen,ouders en medewerkers zijn ambassadeur van De Ploeg.
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Karakteristieken

• De Ploeg biedt een aaneengesloten programmamet afwisseling in blokken met onderwijs, 
opvang, sport en ontspanning. 

• De Ploeg is het gehele jaar open.
• De Ploeg biedt onderwijs, dat zoveel mogelijkwordt afgestemd op de individuele 

onderwijsbehoefte. 
• Op De Ploeg werkt één team van medewerkersvanuit verschillende disciplines.
• Op DePloeg zijn de verschillende voorzieningen geconcentreerd in één gebouw.

Prioriteiten

Komend schooljaar wordt gewerkt aan de volgende ontwikkelingen:

1. De Ploeg krijgt een nieuw schoolgebouw. De huidige accommodatie is sterk verouderd en moet 
worden afgeschreven. Het nieuwe gebouw komt voldoende tegemoet aan de veranderende 
onderwijsbehoeften van deze tijd. Lees hier meer over onze plannen!

2. Er wordt geïnvesteerd om het optimale te blijven halen uit de digitale ontwikkelingen van de 
laatste jaren.

3. Het International Primary Curriculum (IPC) wordt verder uitgebouwd en verankerd in het 
onderwijs op de Ploeg. IPC is een lesaanpak voor het primair onderwijs die kinderen effectief en 
doelgericht laat leren. Vanuit een centraal thema werken de leerlingen aan leerdoelen.

4. De begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt uitgewerkt en duurzaam 
opgenomen in het onderwijsprogramma. Inmiddels is het Groeilab ingericht; een plek waar 
meer- en hoogbegaafde kinderen tot hun recht kunnen komen. De werkwijze hiervan wordt 
nader uitgewerkt.

Identiteit

Op De Ploeg wordt dagelijks aandacht besteed aan levensbeschouwelijke vorming. In groep 1 tot en 
met 4 worden Bijbelverhalen verteld. Vanaf groep 5 wordt gewerkt met de methode Trefwoord.
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Op onze school werken verschillende gecertificeerde specialisten:

• Kanjerspecialist
• Rekenspecialist
• Taal-leesspecialist
• Onderbouwspecialist
• Intern Begeleider
• Unitleider Bovenbouw
• Unitleider Onderbouw

Om elk kind goed en passend onderwijs te kunnen bieden, werken schoolbesturen en de bijbehorende 
basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. 
Meer informatie over deze samenwerking leest u op onze website.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4
• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 

niveaus zitten in één klas
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Bij afwezigheid van een leerkracht zal de directie altijd proberen om een vervangende leerkracht te 
vinden. Als dit niet op tijd lukt, wordt geprobeerd een andere oplossing te vinden. In het uiterste geval 
kan een groep een dag of een dagdeel extra vrij hebben. Dit kan alleen wanneer de ouders/verzorgers 
op de hoogte zijn gesteld. Wanneer u thuis geen opvang kunt regelen, zal de school in overleg voor 
opvang zorgen.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In de groepen 1 en 2 werken we thematisch volgens de methode Kleuterplein. Alle vakken komen hier 
geïntegreerd aan de orde. Het accent ligt op spelend werken en leren. We volgen de werkwijze van IPC 
bij onze thema's. Regelmatig stellen we ouders en verzorgers in de gelegenheid om onder 
schooltijd langs te komen om het werk van hun kind te bewonderen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Taal
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Wij werken volgens het vijf-gelijke-dagen-model. Dat betekent dat er vijf dagen per week vijf uur 
school is.Op jaarbasis krijgt ieder leerjaar 940 uur les.
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We streven naar een evenwichtige verdeling van de onderwijstijd. 's Ochtends ligt het accent op de 
kernvakken taal, spelling, lezen en rekenen. 's Middags is er tijd en ruimte voor IPC. We werken 
thematisch aan wereldoriëntatie, vaak in combinatie met creatieve vakken. Hiernaast staan Engels, 
gymnastiek en levensbeschouwelijke vorming op het programma. 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Kinderdagverblijf
• Voor- en naschoolse opvang
• Grote hal
• Ruime speelmogelijkheden

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Vanaf 4 jaar gaan kinderen naar school en komen ze in een van onze kleutergroepen. Jonge kinderen 
krijgen tijd om te wennen aan het ritme van het dagelijks naar school gaan. Zij spelen met andere 
kinderen en leren zich te houden aan de gemaakte afspraken. Op onze school hebben we jongere en 
oudere kleuters bewust gemengd. Kinderen leren van elkaar. 

In de kleutergroepen wordt met thema’s van de methode “Kleuterplein” gewerkt aan de totale 
ontwikkeling van het kind: taal, rekenen, motoriek, zintuiglijke ontwikkeling (zien, horen, voelen), 
sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling. De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen een 
keer in de week gymles in de gymzaal naast de school. Hiervoor maken we gebruik van de methode 
“Bewegen in het speellokaal”.

We gebruiken “Leerlijnen voor het jonge kind” om de ontwikkeling van het kind te volgen. We passen 
ons onderwijs hierop aan. De bevindingen worden met de ouders besproken. Zo nodig geeft de 
leerkracht advies over bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie. 
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

We werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Hiernaast vinden we het erg belangrijk dat 
al onze leerlingen met veel plezier naar school gaan.

Lees hier hoe we onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen geregeld hebben.

Lees hier hoe we kinderen met een taalachterstand ondersteunen.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 6

Intern begeleider 9

Onderwijsassistent 12

Rekenspecialist 6

Specialist hoogbegaafdheid 2

Taalspecialist 5

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Voor een goede sfeer zijn duidelijke regels en afspraken nodig. We hanteren hiervoor een aantal 
basisafspraken die voor iedereen gelden:   Wij gaan respectvol met elkaar om.

1. Wij zijn allemaal verschillend en dat mag.
2. Wij komen niet aan een ander, als die dat niet wil.
3. Wij praten met en niet over elkaar.
4. Wij lachen met en niet om elkaar.
5. Wij mogen op een goede manier boos zijn.
6. Wij doen er alles aan om problemen samen op te lossen.
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7. Wij gaan zorgvuldig om met de spullen van een ander en van onszelf. 

In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. We willen zorgen voor een 
goed pedagogisch klimaat op school en richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en 
het oplossend vermogen van onze kinderen. Op systematische wijze leren kinderen op een 
respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. We besteden aandacht aan het 
bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Ook werken we aan het verminderen van agressie 
en meeloopgedrag. Daarnaast krijgen kinderen handreikingen om op een goede manier om te gaan 
met de straatcultuur. Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken 
centraal: 

• We vertrouwen elkaar. 
• We helpen elkaar. 
• We werken samen (niemand speelt de baas). 
• We hebben plezier (niemand lacht uit). 
• We doen mee (niemand doet zielig).   

De Kanjertraining wordt school breed ingezet en bevat lessen die wekelijks gegeven worden gedurende 
het hele schooljaar. De aanpak van de Kanjertraining komt ook tot uiting in leerkrachtgedrag, 
schoolbeleid en ouderparticipatie. De methodiek bestaat o.a. uit het oefenen van sociale vaardigheden 
waaronder het omgaan met pesten, rollenspelen met behulp van vier petten of handpoppen met 
petjes, feedback geven aan elkaar, en vertrouwensoefeningen. De petten staan voor vier typen gedrag. 
Kinderen verwerven inzicht in hun gedrag en dat van anderen en in de keuze die ze hierin hebben.

Sociale problemen ontstaan vaak door een gebrek aan sociale vaardigheden, cognitieve vervormingen 
in de sociale informatieverwerking en door interacties met kinderen (in de klas) die probleemgedrag 
laten zien. De Kanjertraining vermindert en voorkomt sociale problemen en stimuleert sociaal gedrag 
door kinderen bewust te maken van hun gedrag en wat dat met de ander doet, te oefenen met sociale 
vaardigheden, cognitieve technieken en een aanpak waarbij de uitvoerder van de interventie uitgaat 
van intrinsieke motivatie bij het kind en verantwoordelijkheid van het kind om positief gedrag te laten 
zien.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving.

We hebben zicht op de veiligheidsbeleving van onze leerlingen. Om aan de eis van de 
onderwijsinspectie te voldoen, vullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 minimaal één keer per jaar 
de vragenlijsten ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat en ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving in. 

In deze vragenlijsten komen de volgende categorieën aan de orde:

1. Welbevinden van de leerlingen
2. Pestbeleving
3. Veiligheidsbeleving

Naast het meten van de sociale veilighedsbeleving, werken we planmatig aan het versterken van de 
sociale competenties en een positief en sociaal veilig leer- en leefklimaat. We werken preventief aan 
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het sociaal-emotioneel functioneren, maar ook curatief wanneer een leerling ondersteuning kan 
gebruiken. Dit doen we door cyclisch te werken in een proces van waarnemen, begrijpen, wegen, 
plannen, handelen en evalueren. Deze cyclus wordt meerdere malen doorlopen in een jaar. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Maaike Heuvelhorst. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via mheuvelhorst@pcboapeldoorn.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Trudi Geerts. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via tkalksma@pcboapeldoorn.nl.
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Klachtenregeling

We hechten veel waarde aan goede relaties en goede samenwerking met u als ouder en met anderen 
die betrokken zijn bij de school. Ons uitgangspunt is altijd een open, constructieve manier van 
communiceren waarin ruimte is voor kritiek of feedback. We luisteren naar elkaar en laten elkaar in 
waarde. Mocht er toch onenigheid ontstaan of heeft u een klacht, dan kunt u in eerste instantie terecht 
bij de leerkracht van uw kind. Vindt u geen gehoor of gaat uw klacht over het onderwijs of de school in 
het algemeen dan neemt u contact op met de directeur van onze school. We vinden het belangrijk de 
klacht zo dicht mogelijk bij de bron op te lossen en een oplossing te vinden die past bij u en de school. 

Vindt u het lastig om uw klacht ter sprake te brengen of te verwoorden dan kan de vertrouwenspersoon 
van onze school of de vertrouwenspersoon van PCBO Apeldoorn u hierbij helpen. Onze 
vertrouwenspersoon is Trudi Geerts. Zij is te bereiken via school (055-5411335).

Mocht het contact met de school gevoelig liggen dan kunt u ook contact opnemen met de 
vertrouwenspersonen van PCBO Apeldoorn. Hun namen en contactgegevens vindt u op: 
www.pcboapeldoorn.nl/complimenten-en-klachten. Let wel, PCBO Apeldoorn en de school hebben 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij communiceren met de ouders van onze school via Parro. Dit is een veilig en online platform, 
waarmee we interactief met onze ouders communiceren. Hierop delen we bijvoorbeeld activiteiten die 
op de planning staan of het regelen daarvan. Met behulp van Parro delen we foto’s van een schoolreisje 
bijvoorbeeld. Ook ontvangt u uitnodigingen voor gesprekken op school. Ongeveer een keer per maand 
ontvangt u via Parro een uitgebreide Nieuwsbrief. 

Via een andere on-line omgeving, het Ouderportaal, krijgt u inzicht in het dossier van uw kind.

Wanneer u uw kind(eren) aanmeldt krijgt u toegang tot deze omgevingen.

Ouderbetrokkenheid 3.0 

Goed contact tussen ouders en school is van groot belang. Een goede ouderbetrokkenheid draagt bij 
aan de ontwikkeling van uw kind. Basisschool De Ploeg en Kinderopvang Doomijn zijn samen het 
allereerste Integraal Kindcentrum (IKC), dat voldoet aan de 10 criteria voor ouderbetrokkenheid en 
door het CPS is gecertificeerd voor het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0. Het keurmerk heeft een 
looptijd van vier jaar en is  daarmee geldig tot 1 juli 2019.Het schooljaar 2020-2021 gebruiken we om 
ons te her-certificeren.

Onze school heeft het Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 27,50

Daarvan bekostigen we:

• Koningspelen

• Schoolfeesten

• Sportactiviteiten

• Kerst

• Schoolkamp

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Regiegroep Ouderbetrokkenheid en Public Relations

We hebben een zeer betrokken ouderraad en medezeggenschapsraad. De regiegroep 
ouderbetrokkenheid komt jaarlijks bijeen om de stand van zaken rond Ouderbetrokkenheid 3.0 te 
evalueren en bij te stellen. Hiermee blijven we voldoen aan tien criteria voor Ouderbetrokkenheid 3.0. 
Bijzonder is dat we de criteria ook toepassen op onze Kinderopvang. Voor meer informatie over 
Ouderbetrokkenheid 3.0 en het keurmerk verwijzen we naar de website 
https://www.cps.nl/ouderbetrokkenheid3.0.

nauw contact bij het oplossen van de klacht, tenzij dit door de aard van de klacht niet wenselijk is.

Wanneer het gaat seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt zich 
richten tot Meldpunt Vertrouwensinspecteurs. Zie meer informatie over deze organisatie op: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs.

De klachtenregeling en ook het boekje ‘Seksueel misbruik en intimidatie’ liggen ter inzage op school. 
PCBO Apeldoorn is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. 
Mocht u na herhaaldelijke pogingen geen oplossing hebben voor uw klacht dan kunt u uw klacht bij 
deze commissie indienen. Informatie over deze klachtenprocedure vindt u bij de vertrouwenspersoon 
van de school, de vertrouwenspersoon van PCBO Apeldoorn of op de website: 
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl.
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• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Voor het schoolreisje (tweejaarlijks) en het jaarlijkse kamp naar Ameland van groep 8, wordt een 
aanvullende bijdrage van de ouders/verzorgers gevraagd.

Stichting Leergeld 

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat 
minder hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. Stichting Leergeld bekostigt 
dan geheel of gedeeltelijk de kosten van deze activiteiten maar ook die van buitenschoolse activiteiten 
(sport, dans, creatieve vorming). Stichting Leergeld helpt gezinnen als het inkomen van de ouder(s) 
onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar. Kijk voor meer 
informatie en contactgegevens op: www.leergeld.nl/apeldoornvoorst.

Sponsoring

In bepaalde gevallen is sponsoring toegestaan. We hanteren hiervoor het convenant sponsoring die is 
vastgelegd door de staatssecretaris met vijftien organisaties in het primair onderwijs. Het convenant en 
aanvullende regels en afspraken zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-
onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-sponsoring-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs. 
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind voor schooltijd telefonisch ziekmelden via het nummer van de school (055-
5411335).

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof kan schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

De school heeft een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten via Verus bij 
de Reatsheren van Orden B.V. De verzekeringen gelden zowel voor de leerlingen als de school en 
diegenen die voor de school actief zijn. Denk aan medewerkers en stagiaires. Maar ook vrijwilligers 
zoals klaarovers, overblijfvaders- en moeders, oppasmoeders- en vaders, etc. 

We geven, aan de hand van een veel voorkomend voorbeeld, weer wanneer zo’n 
aansprakelijkheidsverzekering niet van toepassing is:

Gedurende het uurtje handenarbeid is er verf op de kleding van de leerling gekomen, wat er (bijna) niet 
meer uit gaat. Is de school dan aansprakelijk? Nee. De leerkracht kan helaas niet 30 leerlingen continu 
in de gaten houden waardoor verf op de kleding gewoonweg kan gebeuren. De school kan hier niet 
aansprakelijk voor worden gesteld. 

Zolang uw kind jonger is dan 14 bent u als ouder met uw kind verantwoordelijk voor het doen en laten 
van uw kind. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde 
activiteit door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (samen 
met de ouders) verantwoordelijk voor. Daarom is het van belang dat u zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluit. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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formulier op onze website. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Vanaf groep 3 vinden er tweemaal per jaar methode onafhankelijke toetsen plaats voor de vakgebieden 
lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. We gebruiken hiervoor het Cito Leerlingvolgsysteem. De 
resultaten hiervan worden geanalyseerd door de leerkrachten. Deze analyse vormt de basis voor 
groepsplannen. 

Tussentijds zijn er regelmatig methode gebonden toetsen. Op basis hiervan kan het groepsplan worden 
bijgesteld.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

We zijn enorm trots op het fantastische resultaat op de IEP toets. Met name op het onderdeel lezen zijn 
supertrots. Geen leerling stapt over op het voortgezet onderwijs, zonder dat het voldoende kan lezen.

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 8,3%

vmbo-b / vmbo-k 8,3%

vmbo-k 12,5%

vmbo-k / vmbo-(g)t 8,3%

vmbo-(g)t 20,8%

vmbo-(g)t / havo 4,2%

havo 25,0%

vwo 12,5%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Goed pedagogisch klimaat

Sociale weerbaarheidWederzijds respect

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving. We richten ons op het 
vergroten van sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen. Het bevorderen van 
zelfvertrouwen en zelfbeheersing staat hoog in ons vaandel. Een goed pedagogisch klimaat vormt de 
basis van goede sociale opbrengsten.
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We werken vanuit de Kanjermethodiek waarbij we onze kinderen leren om op een respectvolle, 
plezierige en veilige manier met elkaar om te gaan. De Kanjertraining vormt een vast onderdeel van 
ons onderwijsprogramma. De volgende Kanjerafspraken staan op de Ploeg centraal:

• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• We werken samen (niemand speelt de baas)
• We hebben plezier (niemand lacht uit)
• We doen mee (niemand doet zielig)

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

De kwaliteit van ons onderwijs wordt gewaarborgd door middel van een aantal documenten:

• Schoolplan - hierin beschrijven we het beleid en de doelen voor periode van 4 jaar.
• Jaarplan - de doelen uit het Schoolplan zijn voor de periode van 1 schooljaar uitgewerkt in 

actiepunten 
• Ondersteuningsplan - beschrijft de wijze waarop leerlingenzorg op onze school is georganiseerd.

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Samen met Doomijn zijn wij het eerste Integrale Kindcentrum van Apeldoorn. We bieden onderwijs 
en/of kinderopvang op alle werkdagen, ook in de schoolvakanties.

De pedagogisch medewerkers zijn ook actief inzetbaar onder schooltijd. Dan assisteren zij de 
leerkrachten als onderwijsassistent.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:15

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:15

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:15

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:15

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:15

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek Groep 1 en 2 Maandag

Gymnastiek Groep 3 t/m 8 Dinsdag en Vrijdag

In de ochtendpauze en in de middagpauze spelen alle kinderen buiten. Twee keer in de week is er een 
les bewegingsonderwijs in de gymzaal naast de school of buiten op het veld. We 
vragenouders/verzorgers van groep 1 en 2 om voor een klein tasje van textiel te zorgen met daarop de 
naam van het kind. Hierin kunnen de gymschoenen worden bewaard. De leerlingen van groepen 3 tot 
en met 8 dragen tijdens de gymlessen een korte sportbroek met een T-shirt en gymschoenen die 
geschikt zijn voor een gymzaal. De gymkleding gaat na de les mee naar huis. Wanneer een leerling 
gymspullen vergeet, kan het helaas niet meedoen en blijft het op school bij een juf of meester. 

21



6.3 Vakantierooster

Let op: In overleg met de directeur kan er gedurende het schooljaar één snipperdag opgenomen 
worden. Wilt u hier gebruik van maken? Klik hiervoor een formulier voor verlofaanvraag en vul bij 

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Studiedag 03 november 2020

Kerstvakantie 18 december 2020 03 januari 2021

Studiedag 19 februari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Goede vrijdag 02 april 2021

Tweede Paasdag 05 april 2021

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaartsweekend 13 mei 2021 14 mei 2021

Pinkstervakantie 24 mei 2021 28 mei 2021

Zomervakantie 16 juli 2021 29 augustus 2021

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Doomijn, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Doomijn , in en buiten het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Integraal Kindcentrum De Ploeg is in samenwerking 
met Kinderopvang Doomijn een Integraal Kindcentrum (IKC). Van 7.30 uur tot 18.30 uur zijn 
basisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang verenigd in IKC De Ploeg. Op school werken 
we met een continurooster. Dit betekent dat we iedere schooldag van 8.30 tot 14.00 uur aan het werk 
zijn met de leerlingen. Wij zijn (nagenoeg) alle dagen van het jaar geopend voor onderwijs en/of 
kinderopvang.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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omschrijving 'snipperdag' in.

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Directeur Maandag t/m donderdag 8.00 - 16.30 uur

Intern begeleider Maandag en dinsdag 8.00 - 16.30 uur
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