
1

SchoolgidsSchoolgidsSchoolgids
2017-2018



2



3

VOORWOORD
Dit is de schoolgids van PCBO De Ploeg voor het schooljaar 2017-2018. 

Onze school werkt nauw samen met Kinderopvang OOK. Samen vormen wij 

Integraal Kindcentrum De Ploeg en verzorgen wij alle werkdagen onderwijs 

en/of kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

In deze schoolgids vindt u veel informatie over ons. Nog meer informatie 

is te vinden op onze website, in onze jaarkalender 2017-2018 en in de 

maandelijkse nieuwsbrieven.

Meer specifieke informatie en communicatie aangaande uw kind(eren)  

of de groep(en) krijgt u digitaal via Digiduif.

Speciaal voor nieuwe ouders/verzorgers geldt dat deze schoolgids een  

eerste kennismaking met onze school kan zijn. Hoeveel er ook in deze gids 

staat, een echt goede indruk krijgt u pas wanneer u ons bezoekt. Wij nodigen 

u dan ook van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding 

door ons gebouw. Maak hiervoor gerust een afspraak met de directeur  

(055 541 13 35). 

 Namens het team van onderwijs en kinderopvang,

Teunis Grotenhuis Anneke Geels
(Directeur PCBO De Ploeg) (Locatiemanager 

Kinderopvang OOK)



4

Voorwoord  3 

Onze school De Ploeg  7
 • PCBO De Ploeg 7

 • Onderdeel van Stichting PCBO Apeldoorn  7

 • ‘Ruimte voor groei’  7

Waar onze school voor staat 9
 • Motto 9

 • Missie   9 

 • Visie  9 

 • Christelijke identiteit  9 

 • Integraal Kindcentrum 10

 • Wat is een Integraal Kindcentrum? 10 

 • Waarom is De Ploeg een Integraal 

     Kindcentrum geworden?  10

 • Ouderbetrokkenheid 3.0 10 

 • Thinking for learning(T4L)  11 

 • Kanjerschool  11

Het onderwijs op onze school  13
 • Doel  13

 • Vormgeving van het onderwijs  13 

De vakken en methoden  17
 • Taal  17

 • Rekenen  17

 • Technisch lezen  17

 • Leerstof overzicht  17

 • Begrijpend lezen 19

 • Spelling  19

 • Schrijven 19

 • Engels 19

 • Studerend lezen  19

 • Godsdienst  19

 • Overige vakken  20

 • Passend onderwijs  20

 • Plusbegeleiding (begaafdheid) 20

 • Plusbegeleiding op onze school  21

 • Onderwijs aan langdurig zieke kinderen  21

 • Intensieve taalklassen  21

Verslaglegging en rapportage 23
 • Mondelinge rapportage  23

 • Schriftelijke rapportage  23

 • Onderwijs  24

 • Onderwijskundig rapport  24

Ouders en de school  25
 • Medezeggenschap (MR) 26

 • GMR 27

 • Ouderraad (OR)  27

 • Vrijwillige Ouderbijdrage  27

 • Ouderbijdrage niet betaald?  28 

 • Stichting Leergeld Apeldoorn  28 

 • Ouderhulp 28 

INHOUD



5

 • Gescheiden ouders 28

Regels en afspraken  29
 • PCBO brede omgangsregels  29

 • Doktersbezoek  29

 • Medicijngebruik op school  29

 • Oorlogsspeelgoed  29

 • Ziekte  29 

 • Lesuitval  30 

 • Contact met leerkracht 30

 • Verjaardagen  30

 • Luizencontrole  30 

 • ICT  31

 • Website, Facebook, en foto- en video-opnamen  31

Praktische zaken  33
 • Avondvierdaagse  33

 • Eten en drinken / fruitpauze 33

 • Schoolmelk  33

 • Goede doelen  33

 • Groepsindeling  33

 • Kids College Apeldoorn 33

 • Mobieltjes 33

 • Ontruimen 33 

 • Wijkagent  34

 • Schoolreis en schoolkamp  34

 • Schooltijden 34

 • Sponsoring  34

 • Uitstroom 34

 • Verlofaanvraag  35

 • Buitenspelen 35

 • In- en uitgangen 36

 • Fietsenstalling 36 

 • Gymkleding 36

 • Gevonden voorwerpen 36

 • Roken 36 

 • Honden  36

 • Milieu  36

 • Vulpen/fineliner 36 

 • Schade 37

 • Koptelefoon 37 

 • Verzekering 37

 • Twee aspecten, die vaak aanleiding zijn 

     tot misverstand  37

Kinderopvang en BSO  39
 • Voorschoolse opvang (VSO) 39 

 • Buitenschoolse opvang (BSO) 39

 • Schoolvrij-opvang (SVO) 39

Kwaliteitsbeleid  41
 • Kwaliteitszorg  41

 • Schoolplan 41

 • Schoolbegeleiding 41

 • Deskundigheidsbevordering  41

Vakanties en vrije dagen 42

GGD, schoolmaatschappelijk werk  43
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin  43

 • Onderzoeken voor kinderen op de basisschool  43

Klachtenprocedure  45
 • Schorsing en verwijdering  45

Adressen en telefoonnummers  46



6

Onderwijs en 
kinderopvang werken 

nauw samen!
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ONZE SCHOOL DE PLOEG
PCBO De Ploeg
PCBO De Ploeg ligt in de buurt De Velden, in de wijk De Maten. 

De Ploeg is een eigentijdse protestants christelijke basisschool 

die wordt bezocht door ongeveer 270 leerlingen. In ons onder-

wijs sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau van onze leer-

lingen. Leren vinden we belangrijk en daarom werken we hard 

aan het behalen van goede leerresultaten. Hiernaast is ook 

veel ruimte in en om de school om te spelen en te bewegen. 

De rustige ligging in een groene omgeving draagt hier in 

belangrijke mate aan bij. 

Vanuit een christelijke levensovertuiging schept de school 

een veilige en uitdagende leeromgeving. Onze school is ook 

Kanjerschool. Deze methodiek richt zich op het vergroten 

van sociale vaardigheden, de weerbaarheid en het oplossend 

vermogen van kinderen. Op systematische wijze leren we onze 

kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met 

elkaar om te gaan. Leerlingen die onze school verlaten beschikken 

over een grote mate van zelfstandigheid en zijn prima in staat 

zelf uitdagingen aan te gaan en problemen op te lossen. 

We zijn gecertificeerd voor Ouderbetrokkenheid 3.0. 

Ouders en leerkrachten werken samen met de leerlingen 

aan de ontwikkeling van de talenten van de kinderen. We 

leren hen zelfstandig keuzes te maken. 

In samenwerking met Kinderopvang OOK heeft De Ploeg 

zich ontwikkeld als Integraal Kindcentrum (IKC De Ploeg). 

Dit betekent dat er een totaalpakket wordt aangeboden 

waarbij onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. 

We zijn alle werkdagen, ook in vakanties, geopend voor 

onderwijs en/of kinderopvang van 07.30 - 18.30 uur.

Onderdeel van Stichting PCBO Apeldoorn
PCBO De Ploeg is é é n van de 27 scholen van de Stichting voor 

Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) in Apeldoorn. 

Deze scholen hebben samen ongeveer 5900 leerlingen en 580 

medewerkers. De Raad van Bestuur leidt de organisatie. De Raad 

van Toezicht toetst of de organisatiedoelen worden gehaald. 

Deze raad bestaat uit zes personen. Het bureau van PCBO 

Apeldoorn ondersteunt de 27 scholen en draagt zorg voor 

een stabiele, betrouwbare en pro-actieve bedrijfsorganisatie. 

In onze wijk De Maten werken de vijf PCBO-scholen nauw met 

elkaar samen om er voor te zorgen dat de kwaliteit van onze 

scholen op een hoog niveau staat.

’Ruimte voor groei’
PCBO Apeldoorn is een vitale en dynamische onderwijsorgani-

satie, die verantwoordelijk is voor kwalitatief, betekenisvol en 

toekomstgericht, passend onderwijs. “Ruimte voor groei” is het 

motto van PCBO Apeldoorn. Dit hoort bij de nieuwe koers die 

PCBO heeft uitgezet in het strategisch meerjarenbeleidsplan 

2015-2019. De titel hiervan is “Samen het verschil maken”. 

Het plan bevat naast het PCBO-verhaal richtinggevende visie-

uitspraken die koers bepalend en doel stellend zijn. Vijf kern-

woorden bekrachtigen deze nieuwe richting: bevlogen heid, 

samen, verschil, ruimte en groei. Het strategisch meerjaren-

beleidsplan (SMBP) 2015-2019 is te downloaden op de 

website van PCBO. 

pcboapeldoorn.nl
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WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT
Motto
Het motto van De Ploeg als Intergraal Kindcentrum (IKC) is: 

Dit motto is gekozen om uitdrukking te geven aan de mogelijk-

heden en kansen die er zijn gekomen door de opening van 

IKC De Ploeg in juli 2014: We zijn het hele jaar open en bieden 

kinderopvang en/of onderwijs aan voor kinderen 

van 0 tot 13 jaar. 

Missie
De Ploeg biedt kinderen van 0 tot 13 jaar op basis van respect 

voor de christelijke levensovertuiging een veilige en uitdagende 

omgeving, waarin zij leren, spelen en elkaar ontmoeten. Wij 

leren kinderen hun eigen talenten te ontwikkelen, zelfstandig 

keuzes te maken en respect te hebben voor zichzelf, de ander 

en de omgeving. 

Onze kernwaarden zijn:

• We werken vanuit vertrouwen en wederzijds respect.

•  De driehoek leerling - ouders/verzorgers - leerkracht vormt 

het uitgangspunt van ons handelen.

•  We waarborgen een doorgaande ontwikkelingslijn voor 

kinderen van 0 tot 13 jaar.

•  We streven naar excellent onderwijs.

•  We dagen leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en te 

ontwikkelen.

•  We dagen elkaar uit om onze talenten in te zetten en te 

ontwikkelen.

•  We helpen leerlingen zich voor te bereiden op 

zelfredzaamheid in een (digitale) voortdurend veranderende 

samenleving.

•  We zijn alle werkdagen open voor onderwijs en/of opvang.

Visie
Ieder kind is uniek, gedraagt zich anders, reageert anders en 

leert anders. Ook als het gaat om kennis, vaardigheden en 

interesses kunnen kinderen enorm van elkaar verschillen. 

Het is van belang om zoveel mogelijk rekening te houden met 

deze verschillen. Ieder kind heeft behoefte aan geborgenheid 

en een gevoel van veiligheid. We respecteren het eigene van 

ieder kind en houden hier zoveel mogelijk rekening mee. We 

leren kinderen verdraagzaam te zijn en zorg en respect voor 

elkaar te hebben. 

Ouders/verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de 

opvoeding van hun kind. Een deel van de opvoeding vindt 

meer buiten het gezin plaats. De Ploeg en ouders/verzorgers  

zijn elkaars partner als het gaat om de opvoeding, het leerproces  

en het welbevinden van kinderen. Daarom is het belangrijk 

dat er een goed contact en een goede communicatie is 

met de ouders/verzorgers. 

Christelijke identiteit
Zoals eerder genoemd, valt onze school onder de Stichting 

PCBO Apeldoorn. De manier waarop het christelijke karakter 

vorm krijgt in het onderwijs is weergegeven in het mission 

statement van het PCBO: 

‘Wij ervaren de verschillen tussen de kinderen als waardevol, 

omdat ze unieke schepselen van God zijn. Wij worden daarbij 

geïnspireerd door Gods woord. Om die reden schenken wij 

nadrukkelijk aandacht aan de kennis van de Bijbel en aan de 

beleving van het geloof in Jezus Christus. Wij doen dat met 

respect voor alle verscheidenheid waarin dat mogelijk is. 

In het schoolleven werkt deze inspiratie door in de omgang 

met elkaar, het zijn van een voorbeeld en in verhalen en in 

vieringen. In het onderwijs staan daarom waarden centraal als 

verantwoordelijkheid, gerechtigheid, rentmeesterschap, zorg 

en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid, dienst

baarheid en ontplooiing in de school als gemeenschap.’ 

Open en gastvrij
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Integraal Kindcentrum
De Ploeg is in samenwerking met Kinderopvang OOK 

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. Wij zijn (nagenoeg) alle dagen van het 

jaar geopend voor onderwijs en/of kinderopvang.

Wat is een Integraal Kindcentrum?
Een Integraal Kindcentrum is een voorziening voor kinderen 

van 0-13 jaar, waar zij gedurende de dag komen leren, spelen, 

ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van 

kinderen komen aan bod en de omgeving biedt een totaalpakket 

op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. De 

deelnemende partijen werken nauw samen bij het begeleiden 

van kinderen gedurende de dag. Het centrum biedt kinderen 

de mogelijkheid voor een dagprogramma met minimale 

(alleen onderwijs) en maximale (onderwijs + opvang) uren.

De voorzieningen voor de kinderen van 0-6 jaar zijn op wijk-

niveau. Voor kinderen van 6-12 jaar zijn er voorzieningen op 

wat grotere schaal en kunnen er ook activiteiten buiten de 

wijk plaats vinden. Een IKC heeft ook een functie in de buurt: 

ontmoeting is een belangrijk kenmerk van een IKC.

Waarom is De Ploeg een Integraal Kindcentrum geworden?
Door onze samenwerking met Kinderopvang OOK zijn wij 

in staat vorm te geven aan een concept dat past binnen de 

maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd. We profileren 

ons als een aantrekkelijke school voor een brede groep van 

(toekomstige) ouders. Speerpunten van ons beleid zijn:

• Eén klimaat en pedagogische aanpak.

•  Uitblinken in taal, rekenen en lezen: de resultaten van ons 

onderwijs moeten van een hoog niveau zijn.

•  Maatwerk voor ieder kind, waarbij we aansluiten bij het 

ontwikkelingsniveau van onze leerlingen.

•  Binding in de buurt. We staan open voor samenwerking met 

organisaties in de buurt.

•  Het hele jaar zo veel mogelijk open zijn voor opvang en/

of onderwijs. We denken na over flexibele mogelijkheden 

voor het opnemen van vakanties en vrije dagen. 

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 OOK zijn 

samen het allereerste Integraal Kindcentrum (IKC), dat door 

het CPS (www.cps.nl) is gecertificeerd voor het keurmerk 

Ouderbetrokkenheid 3.0. Wij voldoen aan de volgende criteria:

•  Een heldere visie op ouderbetrokkenheid.

•  Iedereen is actief bij het schoolbeleid betrokken.

•  Leerkracht/pedagogisch medewerker, leerlingen en ouders 

zijn welkom.

•  Ouders en leerkrachten/pedagogisch medewerkers 

werken voortdurend samen om het leren en een gezonde 

ontwikkeling van leerlingen te stimuleren.

•  Leerkracht/pedagogisch medewerker, leerlingen en ouders 

voelen zich gelijkwaardig.

•  Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar.

•  Samen bouwen aan het leerlingdossier.

•  Openheid en duidelijkheid over klachten.

•  Er is een opkomst van minstens 80 % bij verplichte 

bijeenkomsten.

•  Iedereen houdt zich aan de wet.

•  Het keurmerk heeft een looptijd van vier jaar en is 

daarmee geldig tot 1 juli 2019.
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Thinking for learning (T4L)
Een van de doelen van het onderwijs is het voorbereiden 

van leerlingen op hun toekomst en er voor zorgen dat zij 

hun plek vinden en kunnen functioneren in de samenleving. 

Deze samenleving is dynamisch, verandert snel en stelt steeds 

andere eisen aan haar deelnemers. De kinderen die in die samen-

leving opgroeien zijn anders dan de generatie vóór hen: ze 

commu niceren anders, zoeken en krijgen informatie langs andere 

wegen. Het is duidelijk dat het onderwijs bij deze ontwikkelingen 

moet aansluiten en niet langer zo sterk gericht kan zijn op het 

overdragen van pakketjes kennis. Het onderwijs moet er voor 

zorgen dat leerlingen helder en gestructureerd leren denken. 

Dat kan de overvloed aan kennis die over jonge mensen wordt 

uitgestort structureren: eerst inventariseren, dan ordenen en dan 

pas oordelen. Wie helder denkt kan hoofd- en bijzaken van elkaar 

onderscheiden, is op de hoede voor denkfouten, staat open voor 

nieuwe gezichtspunten, is kritisch en creatief.

Op De Ploeg gaan we uit van de principes van ´Thinking for 

Learning´:

• Leerlingen leren beter en sneller, ook – en met name – 

zwakkere leerlingen.

•  Leerlingen leren met meer plezier en betrokkenheid.

•  Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun 

leren.

•  Schooluitval vermindert door toegenomen motivatie.

•  Sociale en affectieve ontwikkeling van leerlingen versnelt.

•  Leerkrachten werken met nog meer plezier.

Kanjerschool
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. Er wordt 

aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en 

zelfbeheersing. Ook wordt er gewerkt 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 bestaat 
uit een serie lessen met 

bijbehorende oefeningen om 
de sfeer in de klas goed te 
houden, of te verbeteren.
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Prikkelen tot leven, 
maar vrij laten 
in ontwikkeling.
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HET ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL
Doel
Basisonderwijs bevordert brede vorming van kinderen.  

Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke 

ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het 

verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 

Wat kinderen op onze school leren is vastgelegd in de kern-

doelen van het ministerie van Onderwijs. Ook besteden we  

op school aandacht aan levensbeschouwelijke vorming 

en goed burgerschap. 

Om aan de kerndoelen te voldoen maken we gebruik van 

moderne methoden en methodieken. We creëren een sti mu-

lerend en uitdagend werkklimaat, waarin de eigen verant-

woordelijkheid en zelfstandigheid wordt bevorderd. Naast 

het aanbieden van de basisstof hanteren we vormen van 

gedifferentieerde instructie en verwerking. Dit kan zowel 

remediërend (dus bij leerproblemen) als verrijkend zijn (voor 

leerlingen die de stof al beheersen). Op die manier ontvangt 

iedere leerling het onderwijs dat zo goed mogelijk bij de  

eigen mogelijkheden aansluit. 

De vakken rekenen, taal, lezen en spelling worden vanaf groep 

4 zo veel mogelijk op hetzelfde tijdstip gegeven, waardoor 

leerlingen deze vakken op hun eigen niveau in een andere  

groep kunnen volgen. Op school werken de kinderen veel 

samen. We leren hen hierin goed om te gaan met zichzelf en 

met de ander. We stimuleren hen voor zichzelf op te komen, 

initiatieven te nemen en zich een positief kritische houding  

aan te meten. 

We helpen kinderen hun werkzaamheden te plannen en 

hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. We volgen de 

ontwikkeling van de leerlingen optimaal, met behulp van een 

goed leerlingvolgsysteem. Om te kunnen komen tot een juist 

beeld van de onderlinge verschillen, maken we gebruik van 

objectieve toetsen. Het is belangrijk dat er op tijd gesignaleerd 

wordt. We gebruiken hiervoor toetsen uit de methoden,

maar ook toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem.

Belangrijk vinden we dat kinderen op onze school:

• zich veilig voelen binnen een stimulerend werkklimaat;

•  hun identiteit ontwikkelen;

•  een positief zelfbeeld ontwikkelen;

•  actuele kennis en vaardigheden opdoen;

•  sociale vaardigheden ontwikkelen;

•  leren samenwerken met anderen;

•  creatieve vaardigheden ontwikkelen;

•  leren eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid 

te dragen voor die keuzes;

•  een positief kritische houding ontwikkelen;

•  kennis nemen van andere culturen en religies;

•  leren goed om te gaan met emoties en conflicten;

•  gebruik leren maken van ICT.

Vormgeving van het onderwijs
Kinderen die onze kinderopvang bezoeken, komen al 

 regelmatig wennen aan de basisschool. Vanaf 4 jaar gaan  

de kinderen naar school en komen ze in een van onze kleuter-

groepen. Deze zijn heterogeen samengesteld, zodat de leer-

lingen van elkaar kunnen leren. Een leerling van groep 1 kan 

soms meedoen met activiteiten van groep 2 en omgekeerd. 

De leerlingen van groep 2 helpen de jongere kinderen.

De jongste 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. 

De leerkracht observeert de leerlingen tijdens het vrije spel  

en geleide opdrachten. De bevindingen van zowel leerkracht  

als van ouders worden regelmatig met elkaar besproken. Zo 

nodig geeft de leerkracht advies aan de ouders/verzorgers  

over bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie. 

In de kleutergroepen wordt er gewerkt aan de hand van thema’s. 

Naast de grote jaarthema’s waaraan we met de hele school 

werken, gebruiken we de thema’s van de nieuwste versie van  

de methode ‘Kleuterplein’. 
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Deze is gericht op het onderwijs aan de jongste groepen 

van de basisschool en sluit aan bij de belevingswereld van 

jonge kinderen. Binnen de thema’s wordt er gewerkt aan de 

totale ontwikkeling van de kinderen: taal, rekenen, motoriek, 

zintuiglijke ontwikkeling (zien, horen, voelen), sociaal-

emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling. Door 

middel van een kiesbord wordt kinderen al op jonge leeftijd 

geleerd hun eigen werk te plannen. Dit wordt in de hogere 

groepen doorgezet, door middel van dagtaken en weektaken.

Het stimuleren van de ontwikkeling van peuters en jonge 

kinderen vraagt om een goede doordenking van het aanbod. 

Verscheidenheid in ontwikkeling wordt alleen recht gedaan 

door een gedifferentieerde aanpak. Om de ontwikkeling van 

kinderen in kaart te kunnen brengen en eventueel het onderwijs 

te plannen gebruiken we `Leerlijnen voor het jonge kind´. 

Hiermee volgen, plannen en evalueren we de ontwikkeling 

van en het onderwijs aan het jonge kind. 

Leerlingen uit groep 1 en 2 maken ook enkele landelijk 

genormeerde toetsen:

•  CITO Taal voor kleuters, eind groep 1 en halverwege groep 2

•  CITO Rekenen voor kleuters, eind groep 1 en halverwege 

groep 2

Voor bewegingsonderwijs maken we gebruik van de methode 

“Bewegen in het speellokaal”. De leerlingen van groep 1 en 2 

krijgen wekelijks gymles in de gymzaal naast de school volgens 

een jaarlijks vastgesteld rooster.

In groep 3 maakt spelend leren plaats voor meer specifiek leren. 

Het leren lezen en het ontwikkelen van de taalvaardigheid wordt 

aangeboden met behulp van de methode “Lijn 3”. Deze methode 

houdt rekening met de niveauverschillen binnen de groep. In 

de loop van het jaar lezen de kinderen ook in kleine groepjes. 

Dit doen we om de leesvaardigheid extra te oefenen. We vol-

gen de leesvaardigheid van de kinderen aan de hand van de 

methodetoetsen. Daarnaast nemen we de landelijk genormeerde 

CITO-toetsen, Drie Minuten Toets (DMT), Avi en Begrijpend lezen 

af. Om vlot te leren lezen is het heel belangrijk, dat u thuis samen 

met uw kind veel leest of voorleest. Wij raden u dan ook aan uw 

kind gebruik te laten maken van onze schoolbibliotheek en/of 

regelmatig de openbare bibliotheek te bezoeken.

Het rekenonderwijs bestaat in het begin van groep 3 vooral 

uit tellen en het bezig zijn met de rekenkundige begrippen als 

meer, minder, evenveel, erbij en eraf.  De meeste onderwijs-

activiteiten worden begeleid met behulp van het digitale school -

bord. De leerlingen van groep 3 spelen en werken op gezette 

tijden in hoeken, zoals een schrijfhoek, een leeshoek of een 

hoek die ingericht is als speelgoedwinkel. De opdrachten in de 

hoeken sluiten aan, bij wat de leerling net heeft geleerd of wat 

extra geoefend moet worden. Met de computer worden onder 

andere het lezen en het rekenen geoefend. 

In groep 4 worden de vakken taal en lezen apart gegeven. In 

deze groep wordt ook een begin gemaakt met de tafels van 

vermenigvuldiging. Vanzelfsprekend gaan we in deze groep 

verder met schrijven. Na verloop van tijd, afhankelijk van de 

schrijfvaardigheid, gaan de leerlingen met een vulpen schrijven. 

Biologie en verkeer worden verder uitgebouwd. In groep 4 start 

het begrijpend lezen en het studerend lezen.
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In groep 5 worden aardrijkskunde en geschiedenis voor het 

eerst als vak aangeboden. Er wordt een begin gemaakt met 

spreekbeurten. In groep 6 worden alle vakken verder uitgewerkt. 

Vanaf deze groep wordt gemiddeld één keer per week huiswerk 

meegegeven en kan er een overhoring gegeven worden over 

de geleerde stof.

In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen. Er wordt 

gemiddeld twee keer per week huiswerk opgegeven. Aan het

eind van groep 7 nemen de leerlingen deel aan de Cito Entree-

toets. De resultaten van deze toets geven een goede indicatie 

voor de gewenste aanpak in groep 8 met het oog op de komen-

de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. 

De leerlingen in groep 8 worden voorbereid op de overstap naar 

het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen van groep 8 maken een 

verplichte eindtoets. Deze meet de taal- en rekenvaardigheid 

van uw kind na acht jaar basisschool. Onze school heeft gekozen 

voor de IEP, wat staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs.

In groep 8 werken we aan persoonlijke doelen die we met 

iedere leerling afzonderlijk, en in samenspraak met de ouders/

verzorgers, aan het begin van het leerjaar vaststellen. Er wordt 

gemiddeld drie keer per week huiswerk meegegeven. Aan het 

einde van het schooljaar gaat groep 8 een aantal dagen op kamp

naar Ameland. Op de afscheidsavond voeren de kinderen een

musical op voor de naaste familie en de leerkrachten van de

school. Tijdens hun laatste dag op school neemt groep 8 

af scheid van de medeleerlingen door de uitvoering van de 

afscheidsmusical.
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DE VAKKEN EN METHODEN
Taal
Voor ons taalonderwijs maken we gebruik van de methode 

Taalactief. Taalactief hanteert het zogenaamde IGDI-model: 

interactief, gedifferentieerd, directe instructie. Dit betekent  

dat de uitleg van de leerkracht de start vormt van het leer-

proces. Daarna passen de kinderen onder begeleiding de 

instructie toe bij enkele opdrachten. Kinderen die het snappen, 

gaan zelfstandig verder met de les. De kinderen die intensievere 

uitleg nodig hebben, krijgen dit bij de verlengde instructie. De 

leerkracht sluit de les af door samen te reflecteren op de les.

In onze methoden Kleuterplein, Lijn 3 en Taalactief wordt er  

veel aandacht besteed aan woordenschat. De woordenschatlijn  

is ontwikkeld met woordenschatdeskundigen Marianne Verhallen 

en Dirkje van den Nulft en volgt hun succesvolle methodiek “Met 

woorden in de weer”. Voor de meeste kinderen is dit aanbod 

voldoende. Maar speciaal voor kinderen met een beperkte 

woordenschat is er een apart programma: woordenschat extra. 

Dit programma wordt grotendeels digitaal aangeboden.

Naast het basismateriaal van Taalactief gebruiken we ook  

het plusboek voor taalbegaafde kinderen. Het plusboek  

bevatuit dagende opdrachten, waarbij analyseren, creëren  

en presen  teren centraal staat. Meer informatie over deze 

taalmethode vindt u op de website van de uitgever 

www.malmberg.nl.

Rekenen
In alle groepen wordt dagelijks gerekend. In groep 1 en 2 is 

het rekenen geintegreerd in het dagelijkse onderwijs. In de 

rekenkast staan materialen die zijn ingedeeld op niveau. 

De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden.

Vanaf groep 3 werken we met de methode Alles Telt, derde 

versie. Voorafgaand aan een blok nemen we bij de leerlingen 

de toets voor het komende blok af. Zo kunnen wij inspelen 

op de behoeften van de leerlingen. Als blijkt dat een leerling 

naar aanleiding van een toets een onderdeel van rekenen niet 

voldoende beheerst, wordt ervoor gekozen om de leerstof 

nog een keer aan te bieden. Alles Telt werkt op drie niveaus. 

Leerlingen krijgen extra instructie op de onderdelen waarop 

zij uitvallen.

Voor leerlingen die moeite hebben met rekenen, is er de 

mogelijkheid om te werken met een maatschrift. In groep 4 en 

5 wordt met dit maatschrift voldaan aan de basisdoelen, vanaf 

groep 6 niet meer. Deze kinderen werken dan volgens een eigen 

ontwikkelingsperspectief. Er kan ook gekozen worden om een 

leerling te laten werken in de groep van het niveau waarop 

hij/zij functioneert. Naast plusopdrachten biedt Alles Telt  

een plusschrift, dat we inzetten voor erg goede rekenaars. 

Technisch Lezen
In groep 1 en 2 worden onze leerlingen voorbereid op het leren 

lezen. Hiervoor worden diverse taalspelletjes aangeboden. Ook

leren de kinderen letters en wordt er natuurlijk veel voorgelezen. 

Voor de meeste kinderen wordt in groep 3 gestart met het 

aanvankelijk leesproces. Hiervoor maken we gebruik van de 

methode Lijn 3. Door de aantrekkelijke materialen, de vele 

filmpjes en leuke teksten is Lijn 3 een feest in de klas. Lijn 3 

stimuleert, is efficiënt en doelgericht. Zo proberen we het beste 

uit ieder kind te halen! Met Lijn 3 leren alle kinderen lezen uit 

hetzelfde leesboek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien 

heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting. Lijn 3 

biedt instructie op drie niveaus.

Voor het voortgezet technisch lezen, gebruiken we in groep 

4, 5, 6 en in een enkel geval groep 7 en 8 de methode Lekker 

Lezen. Kinderen worden ingedeeld in niveaugroepen. Goede 

lezers krijgen andere leesvormen zoals: stillezen, toneellezen 

en computerlezen. We maken volop gebruik van onze prachtige 

schoolbibliotheek in de hal van de school.

Leerstof overzicht
Op de volgende pagina treft u een overzicht van de gebruikte 

methoden en methodieken. 
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Omschrijving vakgebied Huidige methode Leerjaar Jaar van aanschaf

Zintuiglijke/ lichamelijke ontwikkeling

Zintuiglijke oefening
Lichamelijke oefening

Zelf ontwikkelde lessen 
Bewegen in het Speellokaal
Bewegen Samen Regelen

1 en 2
1 en 2
3 t/m 8

N.v.t.
2005
2007

Nederlandse Taal

Taal Kleuterplein 
Lijn 3
Taalactief (4)

1 en 2
3
4 t/m 8

2015
2015
2014

Spelling Taalactief (4) 4 t/m 8 2014

Schrijven Bronnenboek Schrijfdans
Klinkers

1 en 2
1 t/m 8 2015

Aanvankelijk lezen Lijn 3 3 2015

Voortgezet technisch lezen Lekker Lezen 4 en verder 2010

Begrijpend en studerend lezen Lijn 3
Leeslink
Blits

3
t/m 8
t/m 8

2015
2013
2013

Zelfstandig lezen Schoolbibliotheek
Wisselcollectie bibliotheek

1 t/m 8
1 t/m 8

Jaarlijks

Rekenen en wiskunde

Voorbereidend rekenen
Rekenen en Wiskunde

Kleuterplein
Alles Telt

1 en 2
1 t/m 8

2015
2013

Engels

Engels Kleuterplein
Groove  me

1 en 2
3 t/m 8

2015
2013

Wereldorientatie *)

Aardrijkskunde Meander 5 t/m 8 2010

Geschiedenis Brandaan 5 t/m 8 2009

Natuur Leefwereld 4 t/m 8 1994

Techniek De Techniektorens 1 t/m 8 2008

Expressie

Tekenen Moet je doen 3 t/m 8 2007

Handvaardigheid Moet je doen 3 t/m 8 2007

Muziek, Spel en beweging Eigen lessen 1 t/m 8 n.v.t.

Bevordering sociale redzaamheid

Verkeer Veilig verkeer Nederland 3 t/m 8 2013

Sociaal emotionele vorming Kanjermethodiek 1 t/m 8 2010

Geestelijke stromingen 

Godsdienst Eigen verhalenlijn
Trefwoord

1 en 2
3 t/m 8

n.v.t.
2016

Vakoverstijgend

Plusprogramma Pittige Plustoren 6 t/m 8 2011

Verantwoording kerndoelen Onderbouwd 1 en 2 2011

Culturele vorming

Programma cultuurwijzer Geen methode 1 t/m 8 n.v.t.
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Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode 

Leeslink. Dit is een complete digibordmethode die alle kern-

doelen voor begrijpend lezen behandelt. De lessen zijn altijd 

actueel. Dit verhoogt de motivatie bij leerlingen. Zij leren 

begrijpend lezen aan de hand van zeven leesstrategieën. Ze 

leren hoe en wanneer ze een leesstrategie kunnen inzetten om 

de tekst beter te begrijpen. Meer informatie over deze methode 

voor begrijpend lezen vindt u op de website van de uitgever: 

www.malmberg.nl

Spelling
Voor ons spellingonderwijs maken we vanaf groep 4 gebruik  

van de methode Taalactief, vierde versie. Vanaf groep 6 wordt

gestart met de leerlijn voor veranderlijke woorden (werk-

woorden). De uitleg van de leerkracht over een spelling probleem 

of een spellingregel vormt de start van het leerproces. Onder 

begeleiding passen de leerlingen de instructie toe bij enkele 

opdrachten. Kinderen die het snappen, gaan zelfstandig aan 

het werk. De kinderen die intensievere uitleg nodig hebben, 

krijgen dit bij de verlengde instructie. Er zijn plusopdrachten 

en herhalingsbladen. Voor kinderen met spellingsproblemen 

gebruiken we de map speciale spellingbegeleiding van onze 

methode Taalactief 4. Deze sluit inhoudelijk, didactisch en 

organisatorisch exact aan op het reguliere spellingprogramma 

van Taalactief. Het programma kent twee leerroutes. De pre-

teachingroute is voor kinderen die extra instructie en oefening 

nodig hebben om het basisniveau te bereiken. De individuele 

route is voor kinderen met een hardnekkig spellingprobleem. 

Zij hebben intensieve instructie en inoefening nodig op deel-

vaardigheden en krijgen daarom een aangepast programma.

Schrijven
Lezen én schrijven versterken elkaar. Met de invoering van 

de aanvankelijk leesmethode Lijn 3 is ook de bijpassende 

schrijfmethode Klinkers ingevoerd. Oudere leerlingen (groep 5 

t/m 8) die niet met Lijn 3 hebben gewerkt, gebruiken de voor 

hen bekende methode Pennenstreken.

Engels
In groep 1 en 2 wordt Engels spelenderwijs aangeboden in 

Kleuterplein. Vanaf groep 3 gebruiken we de methode Groove 

me; Engels leren met bekende, populaire en swingende muziek 

motiveert en enthousiasmeert kinderen enorm! We zorgen voor 

een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs, omdat 

alle vaardigheden uitgebreid aan bod komen. 

Studerend lezen
Om studievaardigheden te oefenen, gebruiken de groepen 5 t/m 

8 de methode Blits. De vier onderdelen van studievaardigheden 

zijn: 1) studieteksten, 2) informatiebronnen, 3) kaarten, 4) 

schema’s, tabellen en grafieken. Deze onderdelen worden 

structureel, uitgebreid en doelgericht behandeld.

Godsdienst
Op De Ploeg besteden we dagelijks in woord en daad  

aandacht aan levensbeschouwelijke vorming. Aan het begin 

van de schooldag, voor de lunch en vlak voor het naar huis 

gaan, bidden we met de kinderen. In groep 1 en 2 vertellen we 

verhalen uit een kinderbijbel. Vanaf groep 3 werken we met 

Trefwoord. Dit is een methode voor levensbeschouwelijke 

vorming in de basisschool. We willen kinderen begeleiden en 

ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken 

van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei 

vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, wat betekent 

God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, 

waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen 

van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (onder 

andere de joodse en christelijke) in de loop der eeuwen ook een 

antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen 

kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er 

met elkaar in de groep op te reflecteren. Ze dagen hen uit om 

zelf keuzes te maken voor hun eigen handelen. Dat geeft ze 

houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.
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Overige vakken
In de ochtend ligt het accent op de hoofdvakken lezen, taal, 

spellen en rekenen. ’s Middags komen de overige vakken aan 

bod, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. 

Daarnaast is er ruim aandacht voor techniek, tekenen 

en handvaardigheid. Culturele activiteiten vinden onder 

andere plaats door onze deelname aan de cultuurwijzer 

Apeldoorn. Expressievakken komen wekelijks aan bod in 

onze talentenmiddagen en projectafsluitingen. 

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die 

extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel 

mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. 

Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal 

(basis)onderwijs. In Apeldoorn werken de elf besturen en de 

bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis) 

onderwijs samen, om alle leerlingen passend onderwijs te 

kunnen geven. Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat 

scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. 

In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, 

even tueel met extra ondersteuning en anders op een andere 

school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs, die de juiste 

ondersteuning kan bieden. Wanneer extra ondersteuning aan de 

orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder bespreken. Als 

extra ondersteuning nodig is, wordt dit overlegd met de intern 

begeleider en gedragswetenschapper van de school. Verder kan 

de school afstemmen met de schoolmaatschappelijk werker en 

de jeugdverpleegkundige die vanuit het Centrum voor Jeugd 

en Gezin (CJG) aan de school verbonden zijn. Voor uitgebreide 

informatie, inclusief de werkroutes, verwijzen wij naar de 

website:

Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school en het heeft 

extra ondersteuning nodig, dan verkennen we met elkaar de 

ondersteuningsbehoefte van uw kind, uw verwachtingen en de 

mogelijkheden van onze school. We hanteren daarbij een aantal 

afwegingen, zoals: 

• Hebben wij als school voldoende te bieden voor het kind? 

•  Wat zijn de consequenties voor de overige leerlingen? 

•  Wat zijn de consequenties voor de ‘ontvangende’ leerkracht  

en is de ondersteuning te realiseren? 

•  Kunnen wij ook in de volgende groepen en gedurende 

de gehele schoolloopbaan een goede ondersteuning en 

begeleiding bieden?

Plusbegeleiding (begaafdheid) 
Met het PlusProgramma biedt Stichting PCBO Apeldoorn 

onderwijs op maat voor begaafde kinderen. Onze 27 

basisscholen hebben de ambitie om passend onderwijs te 

bieden aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Het fundament 

is het PlusProgramma. Op dit fundament staan twee pijlers: 

De bovenschoolse PlusKlas en de PlusBegeleiding, het 

expertisecentrum van PCBO Apeldoorn voor onderwijs

aan begaafde leerlingen dat scholen ondersteunt.

Het PlusProgramma is het antwoord op de begeleidings- en 

onderwijsbehoeften van begaafde kinderen. Van hen wordt 

vaak gedacht dat zij zich ‘wel zullen redden’. Niets is minder 

waar: ook begaafde leerlingen kunnen zórgleerlingen zijn, die 

vastlopen op hun reguliere basisschool. Het PlusProgramma 

biedt deze kinderen de kans om (weer) met plezier naar school 

te gaan. Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn, om 

kennis te verwerven en om hun grenzen te verleggen.

De PlusKlas is gehuisvest op de Regenboog Osseveld, maar 

is bedoeld voor alle PCBO scholen in Apeldoorn. Kinderen die 

door hun hoogbegaafdheid problemen ondervinden, kunnen 

hier op advies van hun eigen basisschool een dagdeel per week 

naar toe als aanvulling op de BasisPlus. Filosofie, expressie, 

emotionele training en spelonderdelen hebben een plaats in 

het lesprogramma. Ouders zijn, na toelating tot de Plusklas, zelf 

verantwoordelijk voor het vervoer van – en naar de leslocatie 

van de Plusklas. 

www.swvapeldoornpo.nl
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Plusbegeleiding op onze school 
Een aantal kinderen bij ons op school werkt met de 

verrijkingsactiviteiten van de Pittige Plus Torens. Hiermee 

leren deze leerlingen vaardigheden en processen als: zelf  standig 

werken, samenwerken, complexe opgaven analyseren, creatief 

denken en structureren, oplossings strategieën ontwerpen, het 

structureren van eigen werk zaamheden, doorzetten, terug-

koppelen, plannen, uitvoeren naar eigen plan, plannen bijstellen, 

communiceren en presen teren. Dit alles doen ze terwijl ze 

zich verdiepen in een bepaald onderwerp dat hun interesse 

heeft. Het concept Pittige Plus Torens bevat een grote variëteit 

aan onderwerpen en interessegebieden. Van techniek tot 

kunstzinnige uit dagingen.

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen
De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) 

verzorgt onderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis of thuis 

worden verpleegd. SOZKA werkt samen met Onderwijs Zieke 

Leerlingen IJsselgroep. Uw kind komt in aanmerking als uw kind 

leerplichtig is en in verband met ziekte niet in staat is de school 

te bezoeken en het ziektebeeld aangeeft dat dit voorlopig niet 

het geval zal zijn.

Het onderwijs wordt gegeven door onderwijsbevoegde 

vrijwilligers. Voordat met de lessen wordt gestart, wordt 

contact opgenomen met de school. Als u voor uw zieke kind 

graag onderwijs wilt hebben, thuis of in het ziekenhuis door 

leerkrachten van de SOZKA, dan kunt u contact opnemen met: 

ozl.info@ijsselgroep.nl.

Intensieve taalklassen
De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente 

Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor 

basisonderwijs in Apeldoorn, waaronder PCBO Apeldoorn. De 

Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan veertien scholen in 

Apeldoorn. De taalklassen zijn geschikt voor kinderen met een 

risico op taalachterstand. 

Er is één bovenschoolse klas voor neveninstromers, leerlingen 

vanaf 8 jaar of groep 5. Zij hebben doorgaans een grote 

taalachterstand en kunnen drie dagdelen per week naar 

een Intensieve Taalklas op basisschool de Zevensprong, 

Pythagorasstraat 384. In deze taalklas worden kinderen 

taalvaardiger gemaakt, het accent ligt op ontwikkeling van 

de basiswoordenschat. Er wordt veel aandacht besteed aan 

mondelinge communicatie en “begrijpen wat je leest”. 

Voor nieuwkomers zijn de leerlijnen vastgesteld voor de 

onderdelen: woordenschat, technisch lezen, begrijpend 

lezen, spellen en rekenen. Scholen kunnen dit gebruiken 

om voor leerlingen die na groep 4 instromen  een 

ontwikkelingsperspectief op te stellen.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de directeur van 

deze school of de coördinator van de Intensieve Taalklassen:

Titia Schultz

Via email: info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl. 

Kijk voor meer informatie op:

www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl. 

Veel lezen vergroot de 
woordenschat en draagt 

ertoe bij dat je beter wordt 
in begrijpend lezen.
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VERSLAGLEGGING EN RAPPORTAGE
Mondelinge rapportage
Vijf keer per jaar is er een rapportagemoment. Alle leerlingen 

mogen bij deze gesprekken aanwezig zijn. 

Na de zomervakantie beginnen we met het eerste LLO-gesprek. 

(LLO=Leerling-Leerkracht-Ouder). In groep 1 is dit in de vorm 

van een kick-off die er op gericht is om met elkaar kennis te 

maken in de nieuwe groep. In de groepen 2 t/m 8 is het eerste 

LLO-gesprek er, naast kennismaking, op gericht om samen te 

kijken naar de individuele doelstellingen van de leerling.

In het najaar, na ongeveer 10 weken school, vindt er voor een 

aantal leerlingen van groep 2 tot en met 8 en hun ouders het 

eerste rapportagegesprek plaats. Dit gesprek is op initiatief 

van de leerkracht en niet voor alle leerlingen noodzakelijk. In 

dit gesprek staan de vorderingen van de leerling centraal. Alle 

ouders van de leerlingen van groep 1 worden uitgenodigd, met 

uitzondering van de leerlingen die ná de zomervakantie zijn 

gestart op school, zij worden via de leerkracht uitgenodigd voor 

een kennismakingsgesprek. 

Na ongeveer 20 weken school, wanneer de Cito-toetsen 

zijn geweest, ontvangen de leerlingen van groep 2 t/m 8 

een schriftelijke rapportage. Dan worden alle ouders en 

leerlingen vanaf groep 2 op school verwacht. 

Na ongeveer 30 weken school is er opnieuw een rapportage-

moment. Dit gesprek is op initiatief van de leerkracht en 

niet voor alle leerlingen noodzakelijk. In dit gesprek staan 

de vorderingen van de leerling centraal.  

Aan het eind van het schooljaar (na ongeveer 40 weken les) 

ontvangen alle leerlingen een schriftelijke rapportage. In 

principe is er voor de groepen 2 t/m 8 bij dit rapport geen 

contactmoment. Wanneer er bijzonderheden zijn, dan wordt 

u door de leerkrachten benaderd. De ouders van de leerlingen 

van groep 1 worden uitgenodigd om de citoresultaten van hun 

kind(eren) te bespreken met de leerkracht.

Schriftelijke rapportage
“Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. 

Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.” Zo luidt 

één van de criteria van het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0. 

Wij gebruik het ouderportaal van ons administratiesysteem 

Parnassys. Via http://ouders.parnassys.net/ouderportaal kunt

u inloggen en de administratieve gegevens, absenties, toets-

resultaten en leerkrachtnotities van uw kinderen inzien. Ook is 

het mogelijk om op notities te reageren.

We nemen met regelmaat methodetoetsen en observatielijsten 

af om zicht te houden op de ontwikkeling van uw kind. Via het 

ouderportaal heeft u de mogelijkheid alle resultaten in te zien. 

U kunt specifieker zien op welke onderdelen van betreffende 

toets of observatielijst uw kind goed (blauw), voldoende (groen), 

matig (geel) of onvoldoende (rood) scoort. Dit geeft een veel 

genuanceerder beeld dan een kaal gemiddelde op een rapport.

Tweemaal per jaar ontvangt u een portfolio. De leerkracht 

schrijft meer in woorden dan in cijfers over de ontwikkelingen 

van uw kind. Ook worden er foto´s en leerlingenwerkjes 

opgenomen. Het rapport is voor alle leerlingen, dus ook 

voor groep 1 en 2. Het wordt een groeidocument waarmee 

kinderen trots kunnen vertellen over hun werk tijdens hun 

basisschoolperiode.
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Onderwijs 
De uitslag van de IEP-toets wordt niet door de leerkrachten 

verstuurd naar het voortgezet onderwijs. De school voor 

voortgezet onderwijs zal dit zelf aan de ouders/verzorgers 

vragen. 

Na de basisschool gaat een leerling van groep 8 naar het 

voortgezet onderwijs. In de loop van de jaren heeft de basis-

school informatie verzameld over de leerprestaties, de leer-

stijl en de sociale competenties van een leerling. Aan de 

hand van deze gegevens en het beeld dat is ontstaan wordt 

een advies opgesteld. De ouders/verzorgers en de leerlingen 

worden uitvoerig begeleid om te komen tot een juiste keuze 

van vervolgonderwijs. Daartoe worden de volgende stappen 

ondernomen:

In het najaar kunnen leerlingen en hun ouders in for matie -

avonden bezoeken van verschillende scholen voor voortgezet 

onderwijs.

In januari wordt de Onderwijsgids aan de leerlingen van groep 

8 uitgedeeld. Hierin staat overzichtelijke informatie over het 

voortgezet onderwijs in de gemeente Apeldoorn. Ook worden 

de data vermeld, waarop de open dagen in het voortgezet 

onderwijs worden gehouden. In januari heeft de leerkracht  

van groep 8 een gesprek met de ouders/verzorgers waarin  

het schoolkeuzeadvies van de basisschool wordt meegedeeld.

De ouders/verzorgers krijgen het onderwijskundig rapport  

ter inzage. Hierbij hoort: 

• De door de school ingevulde Apeldoornse vragenlijst.

• Een uitdraai van het leerlingvolgsysteem (CITO-LVS).

• Een ouder/verzorger tekent het onderwijskundig rapport 

   voor gezien.

Eind januari en begin februari vinden de open dagen plaats. 

Op basis van het adviesgesprek kiezen de ouders/verzorgers 

een school voor voortgezet onderwijs uit. 

In april maken de leerlingen De IEP Eindtoets van Bureau ICE.  

In mei verwachten wij de definitieve uitslag. Ouders/verzorgers 

ontvangen de score van hun kind.

De aanmelding voor een school voor voortgezet onderwijs 

verloopt via de basisschool. De basisschool zendt het onder-

wijskundig rapport, het aan meldings formulier en een uitdraai 

van het leerlingvolgsysteem (CITO-LVS) van alle leerjaren aan de 

school voor voortgezet onderwijs. De uitslag van de IEP-toets 

wordt niet door de leerkrachten verstuurd naar het voortgezet 

onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs zal dit zelf aan 

de ouders/verzorgers vragen. Een toelatingscommissie beslist 

of de aangemelde leerling wordt toegelaten. Het advies van de 

leerkracht van groep 8 is wel bindend. De uitslag van De IEP

Eindtoets kan hierbij een bescheiden rol spelen. Nadat alle leer-

lingen zijn aangemeld, volgt een gesprek tussen de leerkracht  

van groep 8 en de brugklascoördinatoren van de scholen waar  

de leerlingen zijn aangemeld. Begin april kan er eventueel nog 

een IVO-toets (instaptoets voortgezet onderwijs) door de 

middelbare scholen worden afgenomen. 

Begin mei ontvangen de ouders/verzorgers de bevestiging van 

toelating. 

Onderwijskundig rapport
Van iedere leerling die de school verlaat, stelt de directeur een 

onderwijskundig rapport op. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 

met de groepsleerkrachten en eventueel de intern begeleider. 

Het onderwijskundig rapport wordt door de ouders/verzorgers 

gelezen en ondertekend voor gezien. Zij geven het vervolgens  

af op de nieuwe school. Aanvullend kan een deel van de ge gevens 

uit ons administratie systeem na inzage van de ouders/verzorgers 

digitaal worden overgedragen aan de ontvangende school. Dit 

bespaart de scholen tijd en geld. Hiervoor maken we gebruik  

van  het overstapdossier onderwijs (OSO). Kijk op: 

www.overstapserviceonderwijs.nl voor meer informatie.
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OUDERS EN DE SCHOOL
Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de opvoeding 

van hun kind. De school heeft hierin een aanvullende rol. Er 

zijn grenzen aan de mogelijkheden van de school. De kerntaak 

van een school is zorgen voor eigentijds onderwijs van goede 

kwaliteit, zodat kinderen goed voorbereid zijn op hun latere 

functioneren in de maatschappij. 

We verwachten dat alle betrokkenen op PCBO De Ploeg op  

een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Daarbij gaan we 

ervan uit dat de regels en de algemeen geldende normen 

gerespecteerd worden en dat men zich houdt aan de gemaakte 

afspraken. We communiceren helder over onze regels en 

procedures. In sommige gevallen worden deze afspraken 

schriftelijk vastgelegd en door ouders/verzorgers of leerlingen 

onder tekend. We verwachten dat ouders/verzorgers erkennen 

dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden van de school. 

Soms gebeurt er iets in de klas of op school, waar u een gevoel 

van onvrede aan overhoudt. Dit kan van alles zijn: uw kind zit 

niet lekker in zijn of haar vel, krijgt niet het onderwijs en de 

aandacht die het nodig heeft of is betrokken bij een ruzie. Het 

kan ook voorkomen dat u ‘in de wandelgangen’ of ‘bij het hek’ 

iets verneemt, waarvan u zich afvraagt of het werkelijk waar is. 

Als u ergens mee zit, een vraag of een klacht heeft, bespreek  

dit dan met degene die het aangaat. Alleen door er met de juiste 

persoon over te praten, kan er iets worden opgelost en kan 

worden voorkomen dat een verhaal een eigen leven gaat leiden.

Om ieder kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vinden 

wij het belangrijk dat er een goed contact is tussen school en 

thuis! De school wil ook graag op de hoogte zijn van wat er thuis 

speelt, zodat er eventueel rekening mee kan worden gehouden 

in de groep.
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De MR bestaat voor de helft uit leden, gekozen uit en door 

de ouders/verzorgers en voor de helft uit leden, gekozen uit 

en door het personeel. Ouders/verzorgers kunnen kandidaat 

worden gesteld voor verkiezing tot lid van de MR, als zij 

schrifte lijk hebben verklaard de grondslag en doelstelling van 

de school te respecteren. De zittingstermijn van een MR-lid 

is 3 jaar. Daarna kan een MR-lid zich herkiesbaar stellen. De 

maximale zittingstermijn is 6 jaar. De Medezeggenschapsraad 

bestaat uit 6 leden. 

De MR-verkiezing vindt plaats in de maand september. In deze 

maand wordt ook het jaarverslag van de MR bekendgemaakt.

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden  

die de school betreffen en bevordert naar vermogen de open-

heid, openbaarheid en het onderlinge overleg in de school. 

Voor een aantal schoolzaken moet de MR om instemming 

of advies worden gevraagd. Voor sommige onderwerpen 

wordt onderscheid gemaakt tussen de oudergeleding en de 

personeelsgeleding van de MR. Er kan dan instemming of  

advies aan een deelgeleding worden gevraagd.

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. Een MR-

vergadering is in principe openbaar. Dit betekent dat iedereen 

de vergadering kan bijwonen. Het kan zijn dat een (deel van 

een) vergadering besloten is, afhankelijk van het te bespreken 

onderwerp. De notulen van een vergadering zijn door ouders  

en leerkrachten op te vragen bij de secretaris van de MR. 

Onze school onderhoudt contact met ouders/verzorgers op de

volgende manieren:

• Via Parnassys ouderportaal heeft u toegang tot het digitale 

dossier van uw kind.

• Digiduif wordt gebruikt voor digitale communicatie tussen 

ouders en school.

Overige contactmomenten:

• Kennismakingsgesprekken

• Rapportage gesprekken

• Leerling, leerkracht, oudergesprekken 

• (LLO-gesprekken) waarbij vanaf groep 3 leerling zelf 

aanwezig kan zijn.

• Schoolgids, schoolkalender en de

• maandelijkse nieuwsbrief.

• Website ploeg.pcboapeldoorn.nl

• Facebook

• Mondeling of telefonisch contact na schooltijd

• Tussentijdse gesprekken (over gedrag, begeleiding, zorg 

etc.)

• Adviesgesprekken vervolgonderwijs groep 8.

• Informatie brieven over bijzondere schoolactiviteiten.

• Voorlichtingsbijeenkomsten.

• Informatie over MR en OR.

Er is informeel contact tussen school en thuis, bijvoor beeld 

tijdens de afsluiting van thema’s,  vieringen of werkavonden.

Medezeggenschapsraad (MR)
Een schoolpraktijk zonder goede medezeggenschap is

tegenwoordig ondenkbaar. Dit wordt geregeld in de Wet

Medezeggenschap op Scholen (WMS). De medezeggen-

schapsraad (MR) heeft als belangrijkste taak het bevorderen  

van het overleg tussen de ouders/verzorgers en de school 

enerzijds en tussen de ouders/verzorgers en het bevoegd  

gezag van de school, anderzijds. Hierdoor worden personeels-

leden en ouders in de gelegenheid gesteld om mee te praten  

en mee te beslissen over het beleid van de school.
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De MR behandelt vooral zaken die de locatie betreffen.  

Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn bijvoorbeeld het 

schoolplan, het formatieplan, de schoolgids. Daarnaast zijn 

er ook incidentele zaken die zich kunnen aandienen. Voor 

schooloverstijgende zaken heeft de MR regelmatig contact  

met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

Een lid van de GMR is vaste contactpersoon voor de school. 

De MR gebruikt diverse kanalen om te communiceren met  

de achterban. Korte berichten worden in de nieuwsbrief ge-

plaatst. Indien nodig maakt de MR een apart MR-bericht dat in 

de school op zichtbare plaatsen wordt opgehangen. Ook op de 

website van de school heeft de MR ruimte voor het plaatsen 

van informatie. 

GMR
De GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is 

ingesteld door de Stichting voor PCBO en heeft een over-

koepelende functie. De GMR bestaat uit twaalf leden die ieder 

enkele PCBO-scholen vertegenwoordigen. Zowel ouders als 

leerkrachten zitten in de GMR. De zittingstermijn is 2 tot 4 

jaar. De GMR behandelt schooloverstijgende zaken, zoals: 

meerjarenformatieplan, sponsoring, schoolschoonmaak en 

personeels- en loopbaanbeleid. 

Ouderraad (OR)
De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders die zich actief 

inzetten om een bijdrage te leveren aan het  goed verlopen van 

het onderwijsleerproces op PCBS De Ploeg. Zo verleent de OR 

haar medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, 

denkt en helpt mee bij de organisatie van feesten en vieringen, 

organiseert de jaarlijkse ouderavond en helpt bij het afscheid 

van de leerlingen van groep 8. De Ouderraad beheert de gelden 

van de vrijwillige ouderbijdrage. In september of oktober 

worden er OR-verkiezingen gehouden. 

Vrijwillige Ouderbijdrage
De ouderraad is verantwoordelijk voor het beheer van de 

‘vrijwillige’ bijdrage van elke ouder. Uit het budget worden 

die kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid 

in aanmerking komen, zoals sportdag, sinterklaascadeautjes, 

kerkelijke vieringen zoals Kerst en Pasen en extra lesmateriaal.

Ook wordt een deel van het geld besteed aan een scholieren-

ongevallenverzekering. De kinderen zijn bij alle activiteiten in 

schoolverband verzekerd. De vrijwillige ouderbijdrage voorziet 

niet in de kosten voor schoolreisjes, het afscheidskamp van 

groep 8 en de avondvierdaagse. Voor deze activiteiten wordt 

een aparte bijdrage gevraagd.
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U ontvangt jaarlijks een overzicht van de gelden die ontvangen 

zijn en die uitgegeven zijn. De hoogte van de vrijwillige ouder-

bijdrage is vastgesteld op ¤ 27,50 per kind. Voor kinderen die

in de loop van het schooljaar op school komen, wordt een bij-

drage van ¤ 2,00 per maand gevraagd. De ouders/verzorgers 

ontvangen van de penningmeester een brief om  

de ouderbijdrage over te maken. 

Het geld kan gestort worden op rekeningnummer: 

NL76 ABNA 0423 5276 73, onder vermelding van 

“Ouderbijdrage”. We vragen u vriendelijk om ook de  

voor- en achternaam van de leerling(en) te vermelden.

Aan het begin van het schooljaar wordt door de penning-

meester, in overleg met de directie, een begroting gemaakt  

en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 

De ouders/verzorgers ontvangen jaarlijks het (financieel) 

jaarverslag van de Ouderraad met een verantwoording van  

de uitgaven betaald uit de ouderbijdrage.

Ouderbijdrage niet betaald?
Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een verplichte 

activiteit? Dan mag uw kind toch deelnemen aan deze activiteit, 

omdat de activiteit onderdeel is van het onderwijsprogramma. 

Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een extra activiteit 

die niet is verplicht, dan mag de school uw kind weigeren voor 

deze activiteit. Onder schooltijd moet de school dan wel zorgen 

voor opvang van uw kind. 

Stichting Leergeld Apeldoorn
De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat 

ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder 

hebben, kunnen meegaan met buitenschoolse activiteiten en 

schoolreisjes. De kosten hiervoor worden door de Stichting 

Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. De 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. Voor meer info kunt u mailen naar:

U kunt een afspraak maken via:

•  Telefoon: 06-12675159 (elke dinsdag en donderdag tussen 

12.00 en 15.00 uur m.u.v. schoolvakanties) 

•  E-mail: info@leergeldapeldoornvoorst.nl. 

Daarnaast is er elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een 

spreekuur in het museum van Coda aan de Vosselmanstraat 299 

op de derde verdieping. U kunt zich melden aan de balie.

Ouderhulp
Samen met de Ouderraad wordt jaarlijks een ‘helpende handen-

lijst’ opgesteld. Hierop kunt u aangeven op welke wijze u op 

school zou kunnen helpen bij ondersteunende activiteiten. Het 

kan ook voorkomen dat een leerkracht een oproep doet. Voor 

bepaalde activiteiten worden ouders/verzorgers individueel 

benaderd. 

Gescheiden ouders
Regelmatig heeft school te maken met ouders die gescheiden 

zijn. Het invullen van het gezamenlijk gezag verloopt meestal 

zonder problemen en beide ouders zorgen in overleg voor goed 

contact met de leerkracht van hun kind. Soms leven er echter 

vragen ten aanzien van het gezamenlijk gezag in contact met 

school. We willen hier graag duidelijke afspraken over maken in 

het belang van het kind. 

leergeldapeldoorn@hotmail.com
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REGELS EN AFSPRAKEN
PCBO brede omgangsregels
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met 

plezier naar school kunnen gaan en dat leren en werken leuk is. 

Voor een goede sfeer zijn duidelijke regels en afspraken nodig. 

We hanteren hiervoor een aantal basisafspraken.

Deze basisafspraken gelden voor iedereen: 

• Wij gaan respectvol met elkaar om 

•  Wij zijn allemaal verschillend en dat mag 

•  Wij komen niet aan een ander, als die dat niet wil 

•  Wij praten met en niet over elkaar 

•  Wij lachen met en niet om elkaar 

•  Wij mogen op een goede manier boos zijn 

•  Wij doen er alles aan om problemen samen op te lossen 

•  Wij gaan zorgvuldig om met de spullen van een ander en van 

onszelf  

Doktersbezoek
We vragen u om bezoek aan dokter of tandarts zoveel mogelijk 

buiten schooltijd om te plannen, zodat uw kind zo weinig 

mogelijk mist van het lesaanbod.

Medicijngebruik op school
Medewerkers van school en kinderopvang mogen GEEN 

medicijnen toedienen aan kinderen. Mocht het noodzakelijk 

zijn om uw kind onder schooltijd medicijnen toe te dienen, 

dan kunt u met de leerkracht afspreken om even op school 

langs te komen.

Oorlogsspeelgoed
Oorlogsspeelgoed is onder schooltijd niet toegestaan. We leren 

de kinderen respectvol met de ander om te gaan. Oorlogje 

spelen past daar niet bij.

Ziekte
Wanneer uw kind ziek is en daardoor niet naar school kan, 

verwachten we dat u dit vóór 8.30 uur persoonlijk of telefonisch 

aan ons meldt.
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Lesuitval
Bij afwezigheid van een leerkracht zal de directie altijd 

proberen om een vervangende leerkracht te vinden. Als dit 

niet op tijd lukt, worden de leerlingen zo mogelijk over andere 

groepen verdeeld. 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.

Contact met leerkracht
Als u een leerkracht wilt spreken, kunt u dit het beste doen 

na schooltijd. ’s Morgens om 8.30 uur is daarvoor een minder 

geschikt moment, omdat de leerkracht dan met de les begint. 

Tijdens de inlooptijd is het uiteraard wel mogelijk even een 

korte mededeling te doen of een briefje af te geven. Als u 

denkt meer tijd nodig te hebben voor een gesprek, maak dan 

een afspraak. Bij elk klaslokaal ligt een agenda voor korte 

mededelingen.

Verjaardagen
Wanneer een kind jarig is, mag het zijn medeleerlingen en de 

leerkrachten trakteren en gaat het in de pauze naar alle groepen 

om zich door de leerkrachten te laten feliciteren. We zouden het 

fijn vinden wanneer u kiest voor een gezonde traktatie. Als er 

een leerkracht jarig is wordt er soms geld ingezameld in de klas. 

Hiervoor wordt iets van een verlanglijstje van de jarige juf of 

meester gekocht. Eén van de ouders/verzorgers organiseert dit 

met de kinderen. Sommige leerkrachten vieren hun verjaardag 

tegelijkertijd met een of meer collega’s. 

Luizencontrole
Na elke schoolvakantie worden alle leerlingen gecontroleerd 

op de aanwezigheid van hoofdluis. Ondanks de intensieve 

controles, komt hoofdluis op de meeste scholen met enige 

regelmaat voor. De beste methode om dit te bestrijden is 

en blijft regelmatige controle en voor zover noodzakelijk 

het toepassen van de juiste behandeling. De controle wordt 

uitgevoerd door een aantal ouders/verzorgers. Als er hoofdluis 

wordt aangetroffen, worden de ouders/verzorgers van de 

betreffende leerling op de hoogte gesteld. 
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Zij krijgen een behandeladvies. Bij de GGD kunt u meer 

informatie over hoofdluis opvragen. Op de jaarplanning staat 

vermeld wanneer deze controles plaatsvinden. Op die dagen 

willen we graag dat de leerlingen zonder vlechten en/of gel in 

het haar op school komen. Als extra preventiemaatregel is er 

voor alle kinderen een luizenzak. De luizenzakken gaan met de 

kinderen mee tot zij de school verlaten. Wanneer de luizenzak 

zoek of stuk is, moet u zelf, via school, een nieuwe kopen. 

ICT
Alle groepen hebben de beschikking over computers. Hier 

kunnen kinderen individueel of in groepsverband aan de slag. 

Alle lokalen zijn voorzien van interactieve digitale schoolborden. 

Website, Facebook, en foto- en video-opnamen
De school heeft een website: 

en een Facebook-pagina waarop u  informatie over onze school 

kunt lezen. Tevens kunt u foto’s zien van diverse activiteiten 

binnen en buiten de school. Voor meer specifieke informatie 

vanuit de school gebruiken wij Digiduif. U kunt bij de directie 

van de school schriftelijk aangeven dat u bezwaar heeft tegen

het plaatsen van foto’s van uw kind op de website. In het 

kader van de wet op privacy worden er geen adressen en 

telefoonnummers van medewerkers, leerlingen en ouders 

geplaatst.

De interne begeleider van de school kan voor haar klassen-

bezoek gebruikmaken van de video om aan de hand van beelden 

lessen of gedrag van kinderen te bespreken. Deze informatie 

is altijd bestemd voor de leerkracht en de school-video-

interactie-begeleider en wordt niet aan derden getoond. 

ploeg.pcboapeldoorn.nl
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Wij staan open voor uw vragen 
en opmerkingen. 

32
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PRAKTISCHE ZAKEN
Avondvierdaagse
In het voorjaar organiseren ouders/verzorgers de mogelijkheid 

om in schoolverband deel te nemen aan de Ugchelse Avond-

vierdaagse. Te zijner tijd ontvangt u hierover bericht. 

Eten en drinken / fruitpauze
We werken met een continurooster. Dit betekent dat de 

kinderen voor de ochtendpauze en middagpauze, eten en 

drinken mee moeten nemen van huis. De kinderen eten en 

spelen in de middagpauze onder begeleiding van leerkrachten, 

onderwijsassistenten en stagiaires.

Schoolmelk
Steeds meer kinderen op onze school maken tijdens de lunch 

gebruik van Schoolmelk. We vinden het erg belangrijk om deze 

service te verlenen. U regelt uw schoolmelkabonnement via 

www.schoolmelk.nl. Zorg dat uw kind op de hoogte is op welke 

dagen het schoolmelk krijgt en wat de ingangsdatum is! Deze 

is bijna nooit op een maandag. Ook is er de eerste dag na de 

zomervakantie geen schoolmelk. Om de afvalberg op school te 

beperken, worden lege pakjes mee naar huis genomen.  

Goede doelen
We leren de kinderen respectvol om te gaan met elkaar en te 

delen met anderen. Iedere maandag wordt er gecollecteerd 

voor onze “goede doelen”. De school heeft via World Vision 

twee kinderen geadopteerd. Daarnaast kan er, wanneer er 

voldoende geld binnenkomt, gespaard worden voor andere 

acties en projecten.

Groepsindeling
Het samenstellen van de groepen, de groepsindeling en het 

toewijzen van groepsleerkrachten op een groep wordt gedaan 

door de directie van de school. De schooldirecteur houdt 

bij het nemen van besluiten rekening met onder meer de te 

verwachten leerlingaantallen, wensen van leerkrachten & 

ouders en randvoorwaarden zoals wet en regelgeving.

Kids College Apeldoorn
Kids College Apeldoorn (KCA) is de weekendschool voor 

nieuwsgierige, gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar. 

Bij KCA kunnen zij op zondagmiddag kennismaken met de 

boeiende wereld van professionals op het gebied van o.a. 

techniek, cultuur, wetenschap en ondernemen. Een wereld, 

waar ze als gevolg van hun thuissituatie niet gauw mee in 

aanraking komen. De kinderen maken kennis met interessante 

mensen uit het bedrijfsleven en gaan met hen aan het werk. 

Zo leren de kinderen hun talenten ontdekken, krijgen zij een 

bredere kijk op hun mogelijkheden en ontwikkelen meer zelf-

vertrouwen. Dit alles met als doel hen te ondersteunen en 

motiveren in hun keuze voor een vervolgopleiding. Voor meer 

informatie: www.kidscollegeapeldoorn.nl. Aanmelden kan via  

de school of de website.

Mobieltjes
Het gebruik van mobieltjes in de klas zonder onderwijskundig  

doel is niet toegestaan. Leerlingen die toch een mobiel meenemen, 

leggen deze op een afgesproken plek (bijvoorbeeld een kluisje) in 

school. Na schooltijd kan de mobiel weer worden opgehaald. 

Ontruimen
Op school kan zich een gevaarlijke situatie voordoen. Daarom 

heeft de school een calamiteitenplan. Minimaal één keer per 

jaar houden we een ongeplande ontruimingsoefening.

A. Gevaar binnen: (Dit kan zijn bij brand, ontploffingsgevaar 

of een bommelding). In deze situaties zal de directeur of zijn 

plaatsvervanger besluiten het gebouw te ontruimen. Hij (zij) 

geeft daartoe het ontruimingssignaal en belt het alarmnummer 

112. De leerkrachten leiden de leerlingen via de afgesproken 

vluchtwegen naar de verzamelplaats. De leerkrachten melden 

de directeur of alle leerlingen buiten zijn. Een ontruimingsploeg 

doorzoekt het gebouw op ontbrekende personen. Iedereen blijft 

op de verzamelplaats tot zij toestemming krijgen naar binnen, 

dan wel naar een andere plaats te gaan.
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B. Gevaar buiten: (Als de sirene gaat…)

De sirene wordt, indien nodig, door de Gemeente Apeldoorn 

in werking gesteld. Iedereen moet naar binnen en ramen 

en deuren worden gesloten. De televisie of de radio wordt 

aangezet. De leerkrachten tellen de leerlingen en geven aan 

de directeur of diens plaatsvervanger door welke leerlingen 

ontbreken. Indien nodig worden leerlingen buiten opgezocht 

door de “ontruimingsploeg”. Iedereen blijft binnen en handelt 

volgens de instructies van de gemeentelijke overheid.

Tijdens de alarmfase is het niet de bedoeling dat u uw 

kind(eren) van school komt halen. Belangrijk is, dat u in dit  

soort situaties NIET naar de school belt. Hierdoor kan de 

telefoonlijn overbezet raken en is de school telefonisch 

onbereikbaar voor hulpverleners. 

Wijkagent
Er is regelmatig overleg met de wijkagent. Het gaat dan vaak 

om zaken rondom de veiligheid. In geval van vandalisme doen 

wij altijd aangifte en indien nodig bespreken wij de te treffen 

maatregelen met onze wijkagent.

Schoolreis en schoolkamp
Eens in de twee jaar worden er schoolreisjes georganiseerd. 

De groepen 1 en 2 bezoeken meestal een speeltuin of een 

kinderboerderij. De groepen 3 t/m 7 gaan in wisselende 

samenstelling met bussen naar attracties die wat verder 

 weg liggen. Voor de schoolreisjes wordt er aan de ouders/

verzorgers een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage staat los  

van de ouderbijdrage. Voor groep 8 is er jaarlijks een 

schoolkamp met als bestemming Ameland.

Schooltijden
We werken met een continurooster. Dit betekent dat de 

kinderen voor de middagpauze, net als voor de ochtendpauze, 

eten en drinken mee moeten nemen van huis. 

De kinderen eten en spelen in de middagpauze onder 

begeleiding van leerkrachten, onderwijsassistenten en 

stagiaires. 

Dag Tijd

Maandag 08.30 – 14.45 uur

Dinsdag 08.30 – 14.45 uur

Woensdag 08.30 – 12.15 uur

Donderdag 08.30 – 14.45 uur

Vrijdag 08.30 – 12.00 uur = groep 1-5
08.30 – 14.45 uur = groep 6-8

Sponsoring
We werken met de notitie sponsorbeleid van de Stichting 

PCBO. Deze notitie is in overeenstemming met het convenant 

sponsoring zoals afgesloten door de staatssecretaris met 

vijftien organisaties in het primair en voortgezet onderwijs. 

De notitie houdt in dat de school slechts over kan gaan tot 

sponsoring, na toestemming van het bestuur PCBO. 

Uitstroom
In onderstaande tabel ziet u naar welk type onderwijs onze 

leerlingen uitstromen.

De resultaten van ons onderwijs en de context waarbinnen 

deze zijn gehaald, zijn te vinden op de website: 

www.scholenopdekaart.nl. 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

VWO 23% 11% 7% 24%

HAVO 26% 41% 31% 31%

VMBO TL 29% 30% 28% 21%

VMBO KL 14% 4% 3% 24%

VMBO BL 6% 11% 31% 0%

Praktijk 3% 4% 0% 0%
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Verlofaanvraag
Vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op de 5e 

verjaardag is uw kind leerplichtig en hoort uw kind op school 

te zijn als er les wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit 

zomaar van school wegblijven. Als er een bijzondere reden is 

waarom uw kind niet naar school kan, moet u schriftelijk verlof 

aanvragen bij de directie. Het is handig dit ruim van tevoren te 

doen. Het formulier “Verlofaanvraag” is verkrijgbaar op school. 

Dit formulier kunt u ook downloaden van onze website.

Voor de onderstaande gewichtige omstandigheden wordt 
verlof gegeven:
• Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien 

uit godsdienst of levensovertuiging. Als richtlijn geldt, dat 

één dag per verplichting vrij wordt gegeven. 

•  Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering 

op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de 

schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke 

aard van het beroep van (één van) de ouders/verzorgers. In 

dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind 

vrijgeven zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. 

Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij

uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden 

toegevoegd, waaruit de specifieke aard van het beroep en de 

verlofperiode van betrokken ouder blijken. De verlofperiode 

mag maximaal 10 schooldagen beslaan en mag niet in de 

eerste 2 weken van het schooljaar vallen.

• Een verhuizing van het gezin.

•  Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten.

•  Overlijden van bloed- of aanverwanten.

•  Viering van een 25-, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 

121/2½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van 

bloed- of aanverwanten.

De volgende situaties worden NIET als gewichtige 
omstandigheden beschouwd:
•  Familiebezoek in het buitenland.

•  Vakantie in een goedkope periode of in verband met 

een speciale aanbieding.

•  Vakantie onder schooltijd, bij gebrek aan andere 

boekingsmogelijkheden.

• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de 

schoolvakantie op vakantie te gaan.

•  Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) 

drukte.

•  Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al 

of nog vrij zijn.

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van 

de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als 

ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een forse boete opleveren.

Buitenspelen
Tot 10 uur en van half 11 tot 12 uur is er voor de kleuters 

gelegenheid om buiten te spelen. De kleuters spelen op het 

gedeelte dat door de leerkracht wordt aangegeven.

Van 10 uur tot 10.15 uur is het plein voor de groepen 3, 4 en 5. 

Van 10.15 -10.30 uur voor de groepen 6, 7 en 8. Groep 3 t/m 8 

mogen gebruik maken van het hele plein en het sportveld naast 

de school.

Op het plein hou je rekening met andere gebruikers. Denk hier 

ook aan als je wilt:

• Fietsen of steppen;

•  Skateboarden, skaten, skeeleren, rolschaatsen of skelteren;

•  Voetballen of tennissen;

•  Tijdens het buitenspelen houden leerkrachten en/of 

onderwijsassistenten toezicht.
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In- en uitgangen
Onze leerkrachten kunnen onmogelijk toezicht houden op alle 

in- en uitgangen van de school. Daarom zijn de deuren na 8.30 

uur zoveel mogelijk gesloten. Dan kan alleen gebruik worden 

gemaakt van de hoofdingang.

Fietsenstalling
We zien de kinderen bij voorkeur lopend naar school komen. 

Als kinderen meer dan 10 minuten moeten lopen naar school 

is het redelijk dat ze op de fiets komen. Fietsen horen thuis in 

de fietsenstalling. Het eerste vak naast het schuurtje is bedoeld 

voor de fietsen van het personeel. De fietsen van de leerlingen 

van groep 1 en 2 staan bij hun eigen ingang. Ook zij komen 

zoveel mogelijk lopend naar school.

Gymkleding
De leerlingen gymmen in het gymlokaal. Voor leerlingen van 

groep 1 en 2 blijven de gymschoenen op school. De ouders/

verzorgers zorgen voor een klein tasje van textiel. Daarop komt 

de voornaam en achternaam van het kind. De tasjes komen in 

de bakken van de betreffende groep. Om niet al teveel bakken 

te hebben willen we graag kleine tasjes. U kunt de leerkracht om 

een voorbeeld vragen. Het tasje geeft u op de eerste schooldag 

mee aan uw kind. 

De leerlingen van groepen 3 t/m 8 dragen tijdens de gymlessen 

andere kleding: gymschoenen die geschikt zijn voor een gym zaal 

en een korte broek met een T-shirt. Het kind dat de gymkleren 

vergeten is, gymt niet mee, maar zit aan de kant. Bij herhaaldelijk 

vergeten van gymkleren, neemt de leerkracht contact op met de 

ouders/verzorgers. De gymkleding gaat na de gymles mee naar 

huis. Bij mooi weer wordt er gym gegeven op het sportveld achter 

de gymzaal.

Gevonden voorwerpen
We vragen ouders en verzorgers om kledingstukken, laarzen, 

gymschoenen e.d. te voorzien van de naam van uw kind. 

Zo kunnen gevonden voorwerpen eenvoudig terug worden 

bezorgd bij de eigenaar. Op school staat een krat in de berging, 

waarin alle gevonden voorwerpen verzameld worden. Deze 

staan bij het lokaal van groep 8, naast de hoofdingang. Aan 

het eind van de maand gaan de gevonden voorwerpen in een 

vuilniszak. Deze blijft nog een maand op school, daarna gaat 

het naar een goed doel.

Roken
Het hele schoolgebouw en het plein zijn rookvrij. 

Honden
Om redenen van veiligheid en hygiëne is het niet toegestaan om 

honden mee te nemen in het schoolgebouw. Uiteraard vormen 

speciaal getrainde geleidehonden een uitzondering. 

Milieu
Om de afvalstroom te beperken, vragen we u om eten en 

drinken in afwasbare bekers en trommeltjes mee te geven.

Vulpen/fineliner
In de loop van groep 4 leren de kinderen schrijven met een 

vulpen of fineliner. Deze pen krijgen de kinderen van de 

school. Tot en met groep 8 blijven de kinderen (bij voorkeur) 

met de vulpen of fineliner schrijven. U mag ook zelf een (dun 

schrijvende) vulpen of fineliner aanschaffen. Als in de loop van 

de jaren de pen vervangen moet worden zijn de kosten voor 

de ouders/verzorgers.
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Schade
Als kinderen op school leermiddelen of materiaal vernielen, 

informeren wij de ouders/verzorgers en vragen we om een 

vergoeding of om zelf voor vervangend materiaal te zorgen. 

We hanteren de volgende bedragen: 

Koptelefoon
In groep 3 ontvangen de leerlingen een koptelefoon van school. 

Deze mag enkel op school gebruikt worden. De koptelefoon 

is voorzien van naam en wordt in het eigen laatje bewaard. De 

leerkrachten maken met de leerlingen afspraken over de wijze 

waarop de koptelefoon aangesloten wordt op de computer. 

Mocht om één of andere reden de koptelefoon kapot gaan, dan 

verzoeken wij u om zelf voor een nieuwe koptelefoon zorg te 

dragen. Lenen van koptelefoons van medeleerlingen wordt niet 

aanbevolen. Ook nieuwe koptelefoons moeten worden voorzien 

van de naam van de leerling, om misverstanden te voorkomen.

Verzekering
De school heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering 

afgesloten bij Verus. De aansprakelijkheidsverzekering biedt 

zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief 

zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen 

schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. 

Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak 
aanleiding zijn tot misverstand:
Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder 

meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en 

buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval 

zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door 

de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel 

bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school 

is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig 

wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij 

die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten 

in hun zorgplicht. Het is dus mogelijk dat er  tijdens schooluren 

schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enig verwijt-

baar handelen van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan 

is het volgende:  tijdens de gymnastiekles krijgt een leerling 

door een ongelukkige samenloop van omstandigheden een bal 

tegen het hoofd zonder dat sprake is van verwijtbaar handelen. 

De veroorzaker is niet aansprakelijk voor de schade en de 

verzekering -en dus ook de school- dekt de schade dan ook 

niet in zo’n geval. 

 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) 

onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger 

zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk 

voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren 

of tijdens andere, door de school georganiseerde, activiteiten 

door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in 

de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het 

is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) afsluiten.

Liniaal  €   0,50
Vulpen  €   5,00
Rollerpen Stabilo €   7,00
Lamy vulpen  €   12,00
Koptelefoon  €   2,00
Luizenzak  €   5,00
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Kinderen gaan met plezier naar 
school én leren en werken is leuk!
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KINDEROPVANG EN BSO
In ons eigen gebouw is er ruimte voor peuter- en kinderopvang. 

De Ploeg en Kinderopvang OOK vormen samen formeel een 

Integraal Kindcentrum (IKC De Ploeg), waarin we er voor zorgen 

dat er alle werkdagen onderwijs en/of kinderopvang is geregeld. 

We werken intensief samen met de Pianoschool Apeldoorn 

en zwemschool Aqua actief.  Naast het opvangen van baby’s 

en peuters in ons Kinderdagverblijf (rechtstreeks te regelen 

met Kinderopvang OOK) zijn ook de volgende onderdelen 

van de kinderopvang geregeld: Voorschoolse opvang (VSO): 

voor schooltijd vanaf half 8 Buitenschoolse opvang (BSO): na 

schooltijd tot 18.15 uur (in overleg 18.30 uur) en in vakanties 

hele dagen Schoolvrij opvang.

In de overeenkomst met Kinderopvang OOK heeft PCBS De 

Ploeg, in overleg met de MR, afspraken gemaakt over de 

samenwerking. Hierbij kunt u denken aan praktische zaken 

als de overdracht van school naar de opvang of andersom. 

Betreffende de pedagogische uitgangspunten wordt er gewerkt 

met de Kanjermethodiek. Het schoolteam en de pedagogisch 

medewerkers zijn hierin geschoold. Er zijn regelmatig momenten 

van overleg. Ouders van wie de kinderen gebruik maken van 

de kinderopvang en/of de BSO zijn vertegenwoordigd in een 

oudercommissie. Meer informatie hierover is op te vragen bij 

Kinderopvang OOK. Om gebruik te maken van de verschillende 

opvangvormen gaat u als ouders rechtstreeks met Kinderopvang 

OOK een contract aan. Hieronder leest u per opvangvorm hoe 

alles in zijn werk gaat.

Voorschoolse opvang (VSO)
De voorschoolse opvang vindt plaats vanaf 7.30 uur tot het tijd 

is om naar school te gaan. VSO biedt kinderen de gelegenheid 

om de dag rustig te beginnen. Ze mogen hun ontbijt opeten en 

ze kunnen met een boekje of een rustig spelletje goed wakker 

worden. De leid(st)ers zorgen dat de kinderen op tijd in hun 

klas zijn. VSO wordt verzorgd in de BSO-ruimte. U kunt op twee 

manieren gebruik maken van de VSO: Op vaste dagen. U sluit 

hiervoor een maandcontract af met Kinderopvang OOK en bent 

verzekerd van opvang. Op incidentele dagen. Afrekening gaat 

door middel van strippenkaarten. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 

dag van tevoren. Opvang is mogelijk, als er plaats is in de groep. 

De inschrijving verloopt via het bureau van Kinderopvang OOK.

Buitenschoolse opvang (BSO)
BSO is er in het gebouw van PCBS De Ploeg zelf op maandag, 

dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag vindt de op-

vang plaats in de Adventure BSO. De leid(st)ers ontvangen de 

kinderen na schooltijd en de kinderen krijgen eerst wat drinken 

en wat lekkers. Vervolgens kiest elk kind wat het wil gaan 

doen. De leidinggevenden, die een speciale opleiding hebben 

gevolgd voor het werken met kinderen, bieden regelmatig 

allerlei activiteiten aan. Dit varieert van handenarbeid tot dans, 

van koken tot sport. Uiteindelijk bepalen de kinderen zelf wat 

ze gaan doen. Ze nemen deel aan georganiseerde activiteiten, 

kiezen voor vrij spel, spelen toneel, computeren, spelen lekker 

buiten, kletsen met elkaar of maken huiswerk: alles is mogelijk. 

Na schooltijd is er niets verplicht! Er zijn duidelijke afspraken 

bijvoorbeeld over het buitenspelen, het delen van speelgoed, 

pesten etc. Elke BSO heeft een kinderraad waarin de kinderen 

mee denken over activiteiten, regels en aanschaf van speelgoed 

en materialen. Aan het begin van het schooljaar wordt deze 

raad ingesteld. De inschrijving voor de buitenschoolse opvang 

verloopt via Kinderopvang OOK. 

Schoolvrij-opvang (SVO)
Naast de regionaal vastgestelde vakanties kent elke school  

zijn eigen extra studie- en sluitingsdagen. Kinderopvang OOK 

kan op deze dagen opvang bieden, mits zich hiervoor minstens 

7 kinderen hebben ingeschreven. Wij noemen dat schoolvrij-

opvang. Het is mogelijk dat BSO’s voor schoolvrij-opvang 

samenwerken en dat de opvang ergens anders wordt verzorgd. 

Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer 

naar deze BSO’s. Opvang op schoolvrije dagen kan tot 2 weken 

van te voren worden aangevraagd. Ook kinderen die geen 

gebruik maken van BSO zijn welkom op een schoolvrije dag. 

Voor meer informatie kijkt u op: www.kinderopvangook.nl. 
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KWALITEITSBELEID
Kwaliteitszorg
We staan een effectieve organisatie voor, waarin onze ideeën 

over goed onderwijs zo duidelijk mogelijk tot uiting kunnen 

komen. We willen de kwaliteit van onze organisatie continu 

bewaken en vergroten. We staan regelmatig stil bij de 5 basis-

vragen van kwaliteitszorg: 

• Doen we de goede dingen?

• Doen we die dingen ook goed?

• Hoe weten we dat? 

• Vinden anderen dat ook?

• Wat doen we met die wetenschap?

We toetsen regelmatig het onderwijs en zijn kritisch naar 

onszelf. We overleggen regelmatig met kinderen, ouders/

verzorgers en het team. De leerkrachten volgen regelmatig 

bijscholing, om bij te blijven in het vak. We onderhouden 

contacten met andere basisscholen en scholen voor voort -

-gezet onderwijs

Schoolplan 
In het schoolplan staan de beleidsvoornemens en de plannen 

voor een periode van 4 jaar vermeld. Het huidige schoolplan 

loopt van 2015 - 2019. Jaarlijks wordt vanuit dit schoolplan 

aantal verbeterpunten uitgevoerd.

Schoolbegeleiding
De school krijgt onderwijskundige adviezen en onder-

steuning op het gebied van de leerlingzorg van de onderwijs-

begeleidingsdienst IJsselgroep. Deze hulp kan zich richten op 

de leerling, de leerkracht of het schoolteam. Er zijn binnen deze 

dienst specialisten op diverse terreinen werkzaam die hulp 

kunnen bieden.

Deskundigheidsbevordering
Elke leerkracht is verplicht te werken aan de eigen 

deskundig heid. Doorgaans gebeurt dit buiten de 

lestijden van de leerlingen. Ook vanuit het schoolplan 

en de daaruit voortvloeiende verbeterplannen worden 

er nascholingsbijeenkomsten gepland. In het schooljaar 

2017/2018 ontwikkelt het team zich op het gebied van:

• International Primary Curriculum (IPC)

• Professionele onderwijs communicatie

• Thinking for learning
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Vakanties 
    en vrije dagen

Start schooljaar maandag 20 augustus 2017 

Astervakantie/ maandag 16 oktober tot en met

Herfstvakantie vrijdag 20 oktober 2017

Kerstvakantie maandag 25 december 2017

 tot en met vrijdag 5 januari 2018

Krokusvakantie  zaterdag 26 februari tot en met

vrijdag 2 maart 2018

Goede Vrijdag  vrijdag 30 maart 2018

Tweede Paasdag  maandag 2 april 2018

Koningsdag/ vrijdag 27 april tot en met 

Meivakantie vrijdag 9 mei 2018

(inlcusief studiedagen en hemelvaartweekend)

Tweede Pinksterdag maandag 21 mei 2018 

Zomervakantie maandag 16 juli tot en met 

 vrijdag 24 augustus 2018

*De extra vrije dagen staan vermeld op de kalender.
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GGD, SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is er voor alle vragen 

over opgroeien en opvoeden. U kunt er terecht voor advies, 

begeleiding en hulp, vanaf het begin van de zwangerschap

tot aan het moment dat een kind volwassen is. Binnen het CJG 

vindt u alle deskundigheid van verschillende professionals 

op één plek. Hierbij kunt u denken aan de orthopedagoog, 

de (school-) maatschappelijk werker, de jeugdarts en 

jeugdverpleegkundige en de jeugdhulpverlener. Wanneer 

er vragen zijn waarvoor de deskundigheid van een breed 

multidisciplinair team gevraagd wordt kunt u als ouder, samen 

met school, het CJG-ZAT benaderen. Het ZAT (Zorg Advies 

Team) is een team dat informatie en advies kan geven en zo 

nodig vragen op verschillende gebieden af kan stemmen. 

Onderzoeken voor kinderen op de basisschool 
Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind goed 

te kunnen volgen, wordt uw kind onderzocht op de leeftijd 

van 5 en 6 jaar en in groep 7. Dit gebeurt door de jeugdarts, 

assistente jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en 

logopedist. Zij maken onderdeel uit van het CJG. U kunt op 

diverse plaatsen binnenlopen in het CJG, bellen of contact 

opnemen via de website. 

De medewerkers van het CJG hebben bovendien regelmatig 

contact met school. Wilt u weten welke medewerkers vanuit het 

CJG op uw school komen, vraag dit dan aan de leerkracht van uw 

kind of aan de intern begeleider van school. 
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Neem een kijkje op onze school ga naar:
ploeg.pcboapeldoorn.nl
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KLACHTENPROCEDURE
PCBO Apeldoorn hecht aan goede relaties en een goede 

samenwerking tussen iedereen die bij PCBO Apeldoorn 

en/of een van de scholen van PCBO Apeldoorn betrokken is. 

We proberen door een open en constructieve communicatie, 

waarbij ook ruimte is voor opbouwende kritiek en feedback, 

te voorkomen dat er onenigheid of klachten ontstaan. Ons 

uitgangspunt is dat wij problemen die tussen betrokkenen 

binnen onze PCBO gemeenschap spelen, graag zo dicht 

mogelijk bij de bron willen oplossen. 

Lukt dit na herhaald proberen niet, dan kan contact gezocht 

worden met de interne begeleider of de directeur. De school-

leiding kan samen met de betrokkene(n) waarmee de problemen 

zich voordoen, proberen tot een oplossing te komen. Lukt dat, 

ook na herhaald proberen, niet, dan kunnen een van de hierna 

volgende stappen aan de orde zijn: de contactpersoon, de 

vertrouwenspersoon, overleg op het niveau van de organisatie 

PCBO of de Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.

Elke PCBO school heeft een klachtenregeling die op te vragen is 

of ter inzage ligt bij de directeur. De klachtenregeling is ook

digitaal op de schoolwebsite terug te vinden. Hierin staat aan-

gegeven hoe een klacht ingediend moet worden.

In het kader van de klachtenregeling is er per school een 

contactpersoon aangesteld. Voor nadere informatie inzake 

de taak van de contactpersoon verwijzen wij u naar de 

Klachtenregeling. De contactpersoon voor onze school  

is onze collega Annelies Smit.

De vertrouwenspersonen voor de Stichting PCBO zijn:

De heer R.W. Dijkstra

Tutein Noltheniuslaan 5, 7316 BD  Apeldoorn

Tel. 055 – 521 47 20 

De heer Dr. P. Slump

Aubadestraat 14, 7323 LB Apeldoorn

Tel. 055 – 366 75 65

PCBO heeft zich aangesloten bij de Landelijke 

Klachtencommissie. Het adres daarvan luidt:

Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.

Postbus 82324

2508 EH  Den Haag

Schorsing en verwijdering
Bij ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en 

veiligheid op school kan de directeur van de school een leerling 

schorsen. Dit kan pas na overleg met de leerling, de ouders en 

de groepsleerkracht en geldt voor een beperkte periode. Een 

besluit tot schorsing wordt door de directeur van de school, 

namens het bevoegd gezag i.c. de Raad van Bestuur van de 

Stichting PCBO schriftelijk meegedeeld.

Verwijdering van een leerling, op basis van niet te tolereren 

gedrag van de leerling of diens ouders/verzorgers, kan slechts

plaatsvinden nadat het bevoegd gezag de betrokken groeps-

leerkracht heeft gehoord. Verwijdering kan niet binnen 8 weken 

en het bevoegd gezag moet kunnen aantonen dat gedurende 

8 weken zonder succes is gezocht naar een andere school. De 

volledige regeling voor schorsing en verwijdering is op aanvraag 

op school verkrijgbaar.

Ook (herhaaldelijk) ernstig wangedrag van één van de ouders 

kan uiteindelijk een reden zijn om tot verwijdering van de 

leerling over te gaan. 
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Schoolbestuur / bevoegd gezag: 
Stichting PCBO Apeldoorn 

Jean Monnetpark 27

7336 BA  Apeldoorn

055 - 522 44 77

Postadres

Postbus 328

7300 AH  Apeldoorn

www.pcboapeldoorn.nl  

info@pcboapeldoorn.nl 

Jeugdgezondheidszorg:
GGD Gelre-IJssel:

Postbus 90

7400 AB Deventer 

0570 - 664 664
ggd@ggdgelre-ijssel.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Oost
Eglantierlaan 14 

7329 AN Apeldoorn 

055 - 357 88 75
www.cjgapeldoorn.nl 

Veiligheidscoördinator:
Maaike Heuvelhorst

mheuvelhorst@pcboapeldoorn.nl

055 – 541 13 35

Klachtenregeling:
Contactpersoon: Annelies Smit

asmit@pcboapeldoorn.nl

055 - 541 13 35

ADRESSEN EN 
TELEFOONNUMMERS
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Vertrouwenspersonen:
Dhr. R.W. Dijkstra
Tutein Nolthesiuslaan 5

7316BD Apeldoorn

055 - 521 47 20

Dhr. Dr. P. Slump
Aubadestraat 14

7323LB Apeldoorn

055 - 366 75 65

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Basisonderwijs:
Postbus 82324

2508 EH Den Haag

070 - 3861697

info@gcbo.nl

www.gcbo.nl

Inspectie van het Onderwijs
Informatie Rijksoverheid, bereikbaar op werkdagen tussen 

08.00 en 20.00 uur. 

Voor vragen over onderwijs (wet- en regelgeving): 1400 

Voor vragen over taken of werkwijze onderwijsinspectie of 
kwaliteit van het onderwijs:
088-6696060 (Loket Onderwijsinspectie)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 

misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt 

vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11

Stichting Leergeld:
06 - 126 751 59

www.leergeld.nl  

leergeldapeldoorn@hotmail.com

Kinderopvang OOK: KDV, VSO, BSO:
Kinderopvang OOK:

Jean Monnetpark 23

Postbus 836

7301 BB Apeldoorn

055 - 526 62 82
www.kinderopvangook.nl

info@kinderopvangook.nl



De Ploeg is onderdeel van:

De Ploeg
Burgersveld 24

7327 CA Apeldoorn

Tel.: 055 - 541 13 35
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