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

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

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

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

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van PCBO De Sjofar Prinses Beatrix

Voorwoord
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Contactgegevens

PCBO De Sjofar Prinses Beatrix
Papegaaiweg 95
7345DL Wenum Wiesel

 055 3121977 keuze 2
 http://www.beatrix.pcboapeldoorn.nl
 beatrix@pcboapeldoorn.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Suze de Vries sscholtens@pcboapeldoorn.nl

Saskia Stindt is de locatieleider op PCBO de Sjofar Prinses Beatrix

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

92

2019-2020

De school blijft groeien. Dit jaar starten we met 95 leerlingen. 

We hebben een groep 1/2 van 23 leerlingen en weten dat er gedurende de eerste maanden nog nieuwe 

Hoofdlocatie PCBO de Sjofar de Maten
Glazeniershorst 403-404
7328TK Apeldoorn
 055 5337856
PCBO de Sjofar de Maten is de hoofdlocatie van onze scholen. 

Extra locaties

Schoolbestuur

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


Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & 
Gelderse Vallei PO.
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kinderen instromen. Groep 3/4 start met 24 leerlingen dit jaar, groep 5/6 met 24 leerlingen en groep 7/8 
met 24 leerlingen. 

Kernwoorden

Christelijke identintiteit

OuderbetrokkenheidSterk pedagogisch klimaat

Peuterspeelgroep in huis Dorpsschool in het groen

Missie en visie

PCBO Apeldoorn 

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

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

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Wij werken samen met kinderen en ouders om het beste in hen naar boven te halen. Iedere PCBO-
school doet dat vanuit zijn eigen karakter en zijn eigen identiteit. Er is daarom altijd een school die bij u 
en uw kind past. Dat is onze kracht. Onze normen en waarden worden gevormd door het christelijke 
geloof. 
Ieder kind is welkom ongeacht zijn of haar achtergrond. 
Lees alles over PCBO Apeldoorn op www.pcboapeldoorn.nl   

Sjofar Prinses Beatrix, hoofd, hart en handen

De wereld is groot en toch ook weer klein. Zo klein als onze school in het dorp, maar ook zelfs zo klein 
als ons hoofd, hart en handen. En toch is dat de plek waar we mogen leren. Leren over dat wat er in de 
wereld allemaal te vinden is. De grote dingen, de kleine dingen. Dat wat belangrijk is voor ons leven. We 
bieden kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen en te vormen als mens met hun hoofd, hart en met 
hun handen. Dat kan op school binnen duidelijke normen en waarden, gebaseerd op ons christelijk 
geloof. Die normen en waarden bieden vastigheid en structuur. De leerkrachten leven die voor. Zij 
krijgen ruimte om als professional hun werk te doen. Het maken van keuzes is noodzakelijk om lessen 
zodanig in te richten, dat er onderwijs op maat wordt geboden en resultaat gehaald.

Hoofd
Met ons hoofd denken we na, zetten we de dingen op een rijtje, om duidelijkheid te krijgen. Er is 
immers zoveel. We proberen dingen te begrijpen en onszelf in te prenten, hoe mooi en overzichtelijk 
bijvoorbeeld de schepping is of hoe een goed antwoord op een rekensom mooi logisch op zijn plek valt. 
Kinderen krijgen de ruimte om te groeien en om hun talenten, op welk gebied ook, te ontwikkelen. Zo 
leren ze samenwerken en samenleven, leren ze met grenzen omgaan. ook leerkrachten kunnen groeien 
door hun professionaliteit op peil te houden en steeds beter te worden in hun werk. Het geven van 
onderwijs en vorming is hun beroep. Daar is vakkennis voor nodig. Binnen de school werken 
leerkrachten eendrachtig samen, om van elkaar te leren, elkaar te stimuleren. We voelen ons samen 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs en wisselen daarom kennis en ervaring uit. 
Leerlingen en leerkrachten leren door nieuwe ervaringen van elkaar.

Hart

Met ons hart zijn we betrokken, houden we van de mensen, de natuur, de dingen om ons heen. Met ons 
hart slaan we bruggetjes naar de ander, de lesstof. Leren is namelijk ook iets om van te houden. De 
kinderen zullen hun passie ontdekken voor specifieke onderdelen in de aangeboden lessen. Dan boeit, 
bloeit en groeit het haast vanzelf. Zonder de passie en bevlogenheid kunnen leerkrachten hun vak niet 
beoefenen. Het is nodig om kinderen te stimuleren en te motiveren. Gemotiveerde leerlingen gaan 
graag naar school, leren beter en hebben meer plezier. Die betrokkenheid van leerkrachten en kinderen 
hopen we ook bij de ouders aan te treffen. Alleen samen met ouders kunnen we kinderen het beste 
geven van wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen en te groeien. Wij verwachten die 
ouderbetrokkenheid ook en werken daar aan. In ons hart vol raadsels plant onze Schepper ook de 
zekerheid van het geloof. Om te houden en van te houden.

Handen
Met onze handen werken we, bouwen we, helpen we, reiken we uit naar de mensen om ons heen. Onze 
handen zijn te vouwen voor een gebed, maar ook te gebruiken als een instrument om vaardigheden te 
leren. Kinderen zijn verschillend. Dat mogen ze ook zijn. Wij passen ons onderwijs waar mogelijk daar 
op aan. De ene leerling werkt graag met zijn handen, de andere met zijn hoofd. Ook leerkrachten zijn 
verschillend hierin. In de handen van grote en kleine mensen kunnen de mooiste dingen ontstaan. 
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Belangrijke brieven, dromerige gedichten, kleurrijke tekeningen; we gaan het allemaal ontdekken. Wij 
als school steken de handen uit de mouwen om de verschillende talenten, kennis en kunde van onze 
leerlingen, groep één t/m acht, te waarderen, benutten en stimuleren. 

Prioriteiten

Veilig pedagogisch klimaat op school 

In ons meerjarenplan 2019-2023  staat centraal dat er een veilig en plezierig pedagogisch klimaat op 
school is. Door te werken volgens de principes van de kanjertraining en te werken met Kanvas, het 
pestprotocol en het protocol grensoverschrijdend gedrag te hanteren wanneer nodig, ervaren 
leerlingen duidelijke richtlijnen voor de omgang met elkaar. De schoolregels afgeleid van de 
kanjertraining ondersteunen een goede manier van interactie met elkaar.
Het streven is, door op een effectieve manier met leerlingen met extra ondersteuning op gedrag, om te 
gaan, om een sociaal, fysiek en psychisch veilig klimaat te creëren. Leerkrachten en directie treden zo 
nodig snel en adequaat op. Dit wordt zichtbaar in een vragenlijst voor leerlingen, waarin zij voldoende 
scoren op het gebied van welbevinden. 

Goede kwaliteit van onderwijs

De leerkrachten creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn. Hiervoor 
worden werkvormen ingezet die ervoor zorgen dat alle leerlingen een aandeel in de lesstof hebben. 
Daarnaast is de instructie die gegeven wordt door de leerkrachten helder en duidelijk en is er voldoende 
ruimte om vragen te stellen. De aangeboden lesstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen 
en resultaten worden geanalyseerd en bijgehouden in een cyclus van planning, doen, controleren en 
acteren op het resultaat. 

Educatief partnerschap

Wij zijn blij met onze ouders, de specialisten van hun kind. We werken met de dynamische driehoek 
ouder-kind-school. In de praktijk houdt dat in dat ouders in een vroeg stadium betrokken worden bij de 
ontwikkeling van hun kind. Wanneer een leerkracht behoefte heeft aan overleg met een ouder, buiten 
de cyclus van oudergesprekken om, dan wordt u als ouder uitgenodigd. Samen kijken we naar wat 
nodig is om uw kind optimaal te laten ontwikkelen binnen zijn/haar eigen mogelijkheden. Uiteraard 
kunnen ouders zelf ook om een afspraak vragen. De ouders worden ook betrokken bij activiteiten, 
excursies, deelname in de OR/MR, mee praten over keuzes van de school in een ouderpanel waaruit een 
advies ontstaat (wordt opgestart in schooljaar 2020-22021). 

ICT en onderwijs

In het schooljaar 2019-2020 hebben we met het team, de school ICT-er (Joëlle Knot), de wijk ICT-er en 
een extern begeleidingsbureau een plan voor ICT gemaakt. Het ICT plan is in te zien door de bijlage te 
openen. 

Waarderend onderzoeken en waarderende gesprekken

Binnen onze school willen we op een waarderende manier met elkaar omgaan, teamleden met 
teamleden, leerkrachten met leerlingen, leerkrachten met ouders, leerlingen met leerlingen en met 
iedereen die met onze school verbonden is. Hiervoor is een open en eerlijke cultuur nodig. Tijdens 
teamvergaderingen worden hiervoor momenten gecreëerd om ervaringen of knelpunten uit te 
wisselen. We leren met en van elkaar. 

6



Zorg

Op onze school zijn alle leerlingen uniek. Ze mogen zijn wie ze zijn. Onze school wil alle leerlingen 
kansen geven voor een optimale ontwikkeling en ontplooiing. We zijn een gastvrije school. Alle 
kinderen zijn welkom. We zijn een christelijke school en dragen dit ook uit, maar ook kinderen met een 
andere of geen religieuze achtergrond zijn welkom. Aan ons de taak om voor ieder kind een optimale 
omgeving te creëren. We werken door de groepen heen, kinderen kunnen deelnemen aan een meer- of 
hoogbegaafde groep of aan de praktijkgroep. Wil je hier meer over weten, neem dan even contact op 
met Saskia Stindt, 055 3121977 keuzenr. 2.

Rookvrije school

Wij zijn een rookvrije school. Inmiddels is de wetgeving dusdanig dat alle overheidsgebouwen rookvrij 
zijn. Wij hanteren ook een rookvrije zone voor onze school. We geven graag het gezonde voorbeeld aan 
onze kinderen.

Identiteit

Identiteit

Wij zijn een protestants christelijke school. Vanuit deze levensovertuiging willen wij de kinderen 
bijbrengen dat omgaan met je medemens en het milieu een opdracht met zich meebrengt. Eigen 
ontplooiing kan alleen mogelijk zijn, als je voldoende respect en zorg voor je naaste voelt. Vanuit deze 
overtuiging brengen wij de kinderen normen bij met het doel dat ze er ook de waarden van leren inzien. 
In alle groepen werken we rond thema's uit de methode 'Startpunt'. We vertellen Bijbelverhalen, leren 
liedjes aan en houden kringgesprekken. In de onder- en middenbouwgroepen ligt het accent op het 
vertellen van de verhalen en er met elkaar over praten. In de bovenbouwgroepen proberen we verhalen 
vanuit het verleden een plaats in onze tijd te geven. In de groep 7 en 8 besteden we ook aandacht aan 
andere wereldgodsdiensten. Elk jaar doen we afwisselend met groep 5/6 en groep 7/8 een project in 
samenwerking met de kerk. Dit jaar is groep 5/6 aan de beurt. Met groep 1 t/m 4 is jaarlijks een mini 
dienst in de kerk onder schooltijd een activiteit.

Sing in 

Iedere twee weken op maandag-, woensdag- of vrijdagmorgen zingen we met elkaar in de hal 
christelijke liedjes die de leerkrachten met de kinderen oefenen. We starten daarmee om 8.30 uur en 
alle ouders zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en mee te zingen.

Gebedsgroep

We starten dit jaar met een gebedsgroep op school. In principe is iedere eerste woensdag van de maand 
de bedoeling om bij elkaar te komen, meteen om 8.30 uur. We willen bidden voor de kinderen op 
school, de leerkrachten en bijvoorbeeld voor verdere groei van de school. Wil je aansluiten dan ben je 
van harte welkom. Je kunt actief deelnemen maar je mag ook gewoon aanwezig zijn. De gebeden 
hebben geen vaste vorm, maar worden door een ieder naar eigen gevoel ingevuld. 

Goede doelen

Als christelijke school vinden wij het onze verantwoordelijkheid de kinderen te leren aan hun 
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medemens te denken. Dichtbij en veraf. Eén keer per jaar houden we een actie voor een goed doel. 
Meestal zoeken we een doel dat dichtbij de leefwereld van de kinderen ligt. Mocht er zich een grote 
nationale of internationale ramp voordoen, dan proberen wij daar ook geld voor bijeen te brengen 
vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid en saamhorigheid.

Buurt en school
Als school zijn wij betrokken bij de buurt. Met een aantal initiatieven onderhouden wij nauwe contacten 
met de buurt. 
We doen als school ook mee aan het Wenums feest. De ouders bouwen samen met leerkrachten en 
kinderen een kar voor elke groep. Het thema van dit jaar was  ' Strandfeest’. In totaal doet de school 
met vier karren mee op zaterdagochtend in het feestweekend van Wenum. Iedereen doet mee, de 
kosten per kind zijn maximaal 5,-- euro. 
Op de eerste vrijdagmiddag van september gaan we met de hele school (dus ook groep 1 t/m 4) naar de 
spelletjes die door het Wenums feest georganiseerd worden. 
In de week voorafgaand aan dit weekend is er de mogelijkheid om bonnen te halen voor je kinderen, 
voor een zakje snoep of iets anders. Wanneer precies de bonnen te koop zijn op school, hoor je op tijd. 
Die vrijdag vertrekken we om 13 uur vanaf school achter de muziek aan en vanaf 14.00 uur zijn ouders 
welkom op het feestterrein bij Algera. Vanaf 14.30 uur zijn ouders weer verantwoordelijk voor de 
kinderen, er is dan nog een afsluitende activiteit in de tent die om uiterlijk 15 uur afgelopen is.  
De zaterdag van het eerste weekend in september wordt iedereen weer verwacht op het feestterrein 
om 8.45 uur waar we verzamelen voor de karrenoptocht. Zet de datum vast in je agenda. 
Als je wilt helpen met de kinderspelen dan kun je je opgeven bij kinderspelen@oranjefeest-wwna.nl. 

Aan het eind van elk schooljaar bieden wij buurtbewoners de mogelijkheid te komen kijken naar de 
musical van groep 8.

3 keer per jaar wordt een nieuwsbrief van de Dorpsraad Wenum Wiesel uitgegeven. Hierin staan 
regelmatig stukjes van school. 
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Binnen onze school is geen vakleerkracht aanwezig, maar wel specialisten. Zo hebben we een taal-
leesspecialist, een spellingspecialist en rekenspecialist op school. Zij zijn de vraagbaak voor collega's 
wanneer zij vragen hebben over didactiek, aanpak enz.

Eten en drinken

Wij stimuleren de kinderen om gezond te eten en te drinken. Wij gaan er vanuit dat uw kind op kan en 
lust wat hij van u als ouder heeft meegekregen. Wij zien liever een boterham en fruit dan koek of snoep. 
Ook gezond drinken hoort hierbij. 

Verantwoordelijkheid bij het buiten spelen

De meeste ouders helpen tussen de middag om er samen met het team een fijne en veilige 
lunchpauzetijd van te maken voor de kinderen. Het buitenspelen gebeurt onder toezicht van een 
leerkracht en een onderwijsassistent. Het eten en drinken in de groepen gebeurt onder toezicht van een 
ouder. Als ouder geeft u aan het eind van het schooljaar aan welke dagen u niet kunt helpen met het 
eten en drinken met de kinderen in verschillende groepen tussen 11.30 uur en 12.30 uur.

Pauze regels
Wij houden ons in de pauze aan de volgende regels
- Bij een ruzie gaan de kinderen naar de pleinwacht
- Als er een bal (of iets anders) op de weg rolt vragen de kinderen aan de pleinwacht of ze hem mogen 
ophalen
- Iedereen mag op de duikelrekken of andere speeltoestellen,mits je er zelf op kunt komen.  Je mag er 
dus geen kinderen op gaan tillen, 
  dit is te gevaarlijk
- Skateboarden en skeeleren mag op het plein van het fietsenrek tot aan het basketbalveld
- Er is één plek om te voetballen. Dat is waar de doeltjes staan achter op het plein
- Voetballen moet met een softbal
- Knikkeren mag in de knikkerpotjes
- Afval wordt in de prullenbak gedaan
- Er mag niet op de hekken geklommen worden
- In de pauze mag op een positieve manier gestoeid worden
- Er worden in de pauze geen schiet-spelletjes gespeeld

Extra begeleiding

Gedurende een deel van de week is er extra begeleiding voor de kinderen met dyslexie of kinderen die 
spelling heel erg moeilijk vinden. Ook is er begeleiding aan de plusleerlingen of leerlingen met andere 
extra onderwijsbehoeften. Op de middag staan de vakken wereldoriëntatie, verkeer, Engels, 
kanjertraining en gym centraal. Dit krijgen ze van de leerkracht van de eigen groep. Ook de creatieve 
vakken zoals zingen, tekenen, knutselen krijgen een plek in het dagprogramma. 

Passend onderwijs 
Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs, passend bij wat hij of zij nodig heeft. Dat heet 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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passend onderwijs. Zoveel mogelijk kinderen gaan naar een reguliere basisschool, ook wanneer uw kind 
extra ondersteuning nodig heeft. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal 
(basis)onderwijs.  
Alle scholen hebben zorgplicht. Meld u uw kind bij onze school aan dan kijken wij of wij uw kind kunnen 
ondersteunen, eventueel met extra ondersteuning (vanuit onze intern begeleider of een 
gedragswetenschapper) of dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. 
Dit bepalen we aan de hand van gesprekken met u en met evt. andere gegevens en informatie van 
vorige scholen, wanneer van toepassing).  

Samenwerkingsverband
In Apeldoorn werken schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal 
(basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat 
uw kind nodig heeft of we vragen hebben over de begeleiding van een kind, nemen we contact op met 
het Samenwerkingsverband. Als school delen we hier kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen 
we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste 
ondersteuning voor een kind te bepalen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning 
voor ieder kind.  
Zie voor meer informatie: www.swvapeldoornpo.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-
onderwijs.   

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

Verlof personeel

Binnen PCBO is een vervangingspool aanwezig. Wanneer hier voldoende leerkrachten ingeschreven 
zijn, wordt een zieke leerkracht door één van hen vervangen. Met het oog op het aanstaande tekort van 
leerkrachten dat verwacht wordt, is PCBO erg actief op de markt met het aantrekken van personeel.  
Daarnaast denken we na over een manier van anders organiseren, zodat eventueel tekort in 
leerkrachten opgevangen kan worden.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

thematisch onderwijs 
23 uur 23 uur 

Welke vakken geven wij in groep 1/2? We werken per schooljaar aan een aantal thema's. De methode 
Schatkist gebruiken we als bronnenboek. We werken met thema's richting ontwikkelingsgericht 
onderwijs. Thema's zoals de jaarfeesten Sint, Kerstmis, Pasen en Pinksteren komen ieder jaar terug, 
maar een thema kan ook voortkomen uit een prentenboek. Vanaf groep 1 worden de kinderen ook al 
voorbereid op schrijven. In het begin nog grote patronen, maar deze worden aan het eind van groep 2 
steeds kleiner. We werken met de methode Klinkers. 
Onze Bijbelverhalen vertellen we volgens het programma van Startpunt. 

Wist u dat?
- Kinderen door te spelen heel veel leren?
- Wij het leuk vinden wanneer u actief meedenkt met onze thema's?
- Wij een 'informatiekast' hebben naast de deur in de gang. Hier staat nogmaals belangrijke informatie
   op die u gedurende het jaar van ons krijgt. Of er hangt bijvoorbeeld een lied wat we geleerd hebben.
- De kinderen tweemaal per jaar een rapport en plakboek mee krijgen?
- De kinderen heel veel leren van thema's omdat ze het herkennen van thuis?
- U ook kunt kijken wat wij leren met Wijzneus op de speciale Wijzneus site van onze school?
- We vorig jaar al goed geoefend hebben met Engels en daardoor al best al veel Engelse woorden 
kennen?

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
5 uur 5 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

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

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

Wereldoriëntatie
1 uur 1 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Levensbeschouwing
2 uur 2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

De kinderen in de onderbouw zijn 23 uur per week op school, de kinderen in de middenbouw en 
bovenbouw maken 25,5 uren per week op school.
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Rekenen
Wat houdt rekenen in? We maken gebruik van de methode Pluspunt. Deze methode is nieuw 
aangeschaft in 2019-2020. De methode heeft een duidelijke structuur waarbij gewerkt wordt met 
instructielessen, zelfstandige lessen en evaluatielessen. De eerste en derde les van elke week zijn 
instructielessen. Hierin wordt een nieuw te leren onderdeel uitgelegd. Na de instructieles volgt een 
zelfstandige verwerkingsles. De vijfde les van de week is de evaluatieles. Hierin komen de onderdelen 
van de afgelopen week aan bod. 

Begrijpend lezen
Wat is begrijpend lezen? Begrijp je wat je leest? Kun je een beetje " tussen de regels door lezen"? 
Eigenlijk begint begrijpend lezen eerst met technisch lezen. Nadat je goed kunt lezen wat er staat, kun 
je verder gaan met jezelf vragen stellen:
- wat is dit voor een tekst? 
- waarom ga ik dit lezen?
- wat gebeurt en wat zal hierna gebeuren?
- plaatjes maken in mijn hoofd van wat ik net gelezen heb.
- samenvatten: de belangrijkste woorden of zinnen bewaren.

Deze strategieën worden aangeboden binnen de methode Atlantis, die technisch en begrijpend lezen 
heeft geintegreerd.

In groep 3 wordt gestart met lezen met de methode Lijn 3. Kinderen starten met het kunnen lezen en 
schrijven van eenvoudige woorden, zoals maan, roos, vis, de zogenaamde mkm-woorden. In de loop 
van het jaar wordt dit opgebouwd naar woorden zoals kras en jurk, mmkm- en mkmm-woorden. Ook 
samenstellingen en het kunnen lezen van verkleinwoorden en woorden met twee of drie klankgroepen 
wordt geleerd. Dit leesonderwijs gaat vooraf aan de taalinstructies.

Taal

Wat houdt taal in? We maken gebruik van de methode Staal. De methode heeft een duidelijke 
structuur. Elk leerjaar bestaat uit twee boeken: versie A en versie B. In elk boek worden thema's 
behandeld. Na twee thema's volgt er een toets.

Lessenplan voor een blok:
Thema 1
Les 1 - 5 themaopening en woordenschat
Les 2 - 6 taal verkennen
Les 3 - 7 spreken en luisteren
Les 4 - 8 schrijven

Spelling

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Zingen
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Voorlezen
45 min 45 min 45 min 45 min
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Wat is spelling? Hoe schrijf ik wat ik zeg? En schrijf ik het altijd zoals ik het hoor? Spelling is een 
belangrijke voorwaarde voor de schrijfvaardigheid. Voldoende spelvaardigheid geeft zelfvertrouwen. 
Wij gebruiken de methode Staal. Deze methode is een spellingmethode die gebaseerd is op een 
indeling van spellingcategorieën. Het woorddictee wordt vier keer per week afgenomen. Aan het eind 
van ieder blok krijgen de leerlingen een toets. De toets bestaat uit een woorddictee, met één of twee 
zinnen, invuloefeningen voor de juiste (werk-)woordspelling en een grammaticadeel waarbij de kennis 
zowel actief als passief wordt teruggevraagd.

Wanneer u wilt weten wat er in het jaar geleerd wordt en wat uw kind moet kunnen aan het einde van 
het schooljaar, loop dan even binnen bij de leerkracht. 

Huiswerk     
Het is voor de ontwikkeling van kinderen wel belangrijk om thuis met de kinderen spelletjes te doen en 
vaak voor te lezen. Kinderen die veel worden voorgelezen hebben een grotere woordenschat, een beter 
taalgevoel en kunnen later beter begrijpend lezen. Bovendien is het ook leuk en gezellig om te doen. De 
kinderen in groep 3 krijgen wel eens een blad met woordjes mee naar huis of een boekje om thuis te 
lezen. De kinderen in de groepen 1 tot en met 4 zullen voor de vakken die op de middag gegeven 
worden geen huiswerk krijgen. Wel kan er soms gevraagd worden om materialen mee te nemen. Naast 
het huiswerk dat de kinderen voor de basisvakken krijgen (zie stuk vakinformatie), krijgen kinderen in 
groepen 4, 5 en 6 het volgende huiswerk mee

- Groep 5 en 6: topografie;
- Groep 4 en 5: boekbespreking;
- Groep 6: spreekbeurt;

Lezen van leesbladen kan thuis worden geoefend. Dit gaat altijd in overleg en met een uitleg van de 
leerkracht, zodat thuis op dezelfde manier geoefend wordt als op school.
Nb. Het kan voorkomen dat de leerkracht het zinvol vindt om een leerling extra ‘huiswerk–op-maat 
’mee te geven. Dit is altijd in overleg met ouders. 

De kinderen van groep 7 en 8 krijgen in ieder geval drie keer per week huiswerk mee. Dit kan van 
verschillende vakken zijn, zoals Engels, topografie, wereldoriëntatie. Daarnaast krijgen zij van de 
groepsleerkracht leerwerk voor een basisvak en regelmatig van de zaakvakken en Engels. Eén keer per 
jaar maken de kinderen in groep 7 en groep 8 een werkstuk. Dit doen ze beide keren thuis. Een planning 
hiervoor wordt meegegeven, waarin staat wat er tussentijds moet worden ingeleverd. Op die manier 
houden we een vinger aan de pols en kunnen we bij sturenals dat nodig is. Ook houden de kinderen in 
groep 5, 6, 7 en 8 één keer een spreekbeurt. Aan de hand van een rooster wordt vastgelegd wie er 
wanneer aan de beurt is. Deze spreekbeurten vinden gedurende het schooljaar plaats. De eisen van 
zowel een spreekbeurt als werkstuk krijgt het een kind mee zodra de opdracht is gegeven.

Methodes
Groepen 3 tot en met 8 werken volgens onderstaande methodes:

Bijbels onderwijs:Startpunt
Aanvankelijk Lezen /spelling: Lijn 3
Taal: Staal
Rekenen: Pluspunt
Schrijven: Pennenstreken/Klinkers

13



Begrijpend lezen: Leesaardig/Leeslink/Atlantis
Engels: Groove me
Wereld oriëntatie: Wijzneus/Blink
Verkeer: Materialen VVN
Creatief: verschillende bronnen
Spelling: Staal

Voor natuur, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis gebruiken we Wijzneus voor groep 1 tot en met 4
 en Blink voor groep 5 tot en met 8. Voor verkeer gebruiken we de passende materialen per groep van 
VVN en maken we gebruik van de verkeerseducatiekalender van Veilig Verkeer Nederland. De creatieve 
vakken worden op verschillende manieren voorbereid en soms gekoppeld aan een thema van de 
periode van dat jaar.

Verwijzing voortgezet onderwijs

Aan het eind van groep 7 wordt de Eind Cito van groep 7 gemaakt. Eind maart hebben we met alle 
leerlingen en hun ouders een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de uitslag van de toets en 
bekijken we wat het voorlopig advies wordt. Dit advies wordt opgesteld mede op basis van deze toets 
in combinatie met de CITO-gegevens van de afgelopen 7 jaar. 
In oktober kan met dit advies alvast gekeken worden op de scholenmarkt die ieder jaar plaatsvindt. In 
november organiseert het voortgezet onderwijs Doe-dagen waarop kinderen uit groep 8 kunnen kijken 
en meedoen op het voortgezet onderwijs.

In januari volgt het definitieve advies. Hierover hebben we een gesprek met ouders en kinderen. Dit 
gesprek vindt plaats voordat de open dagen beginnen, zodat er op de open dagen heel gericht gekeken 
kan worden. 
De IEP Eindtoets wordt op 13 en 14 april 2021 afgenomen.
Zodra de uitslag van de Iep binnen is, wordt deze aan de kinderen meegegeven. Mocht de uitslag 
aanleiding geven tot een gesprek, dan neemt de leerkracht hierover contact op met de betreffende 
ouders.

Zelfstandig werken en eigenaarschap

De kinderen op PCBO De Sjofar Prinses Beatrix zijn in vier groepen verdeeld over vier lesruimten. We 
hebben groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Vanaf groep 1 leren de kinderen om te gaan met uitgestelde 
aandacht. Uiteindelijk streven we er naar dat ze gedurende een langere tijd zelfstandig kunnen werken. 
Door de nieuwe manier van werken, KGO (kind gericht onderwijs), is het eigenaarschap van kinderen 
groot. Ze kunnen zelf plannen wanneer ze welk werk ze maken of welke taak ze oppakken. De 
leerkracht maakt een rooster wanneer instructie gegeven wordt en heeft proactief kinderen ingedeeld. 
Ieder kind weet wanneer het instructie krijgt en moet halen. Op deze manier wordt steeds meer 
maatwerk geleverd aan kinderen en komt het voordeel van combigroepen goed tot zijn recht. Met de 
nieuwe devices wordt het verwerken van oefenstof adaptief en krijgen de kinderen meteen feedback. 

Door zelfstandig te plannen leren de kinderen:
- keuzes te maken en daarvan de consequenties te ervaren;
- zelf verantwoordelijk te zijn;
- te plannen en zo hun werktijd effectief te gebruiken;
- samen te werken;
- zelf problemen op te lossen;
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- zichzelf taken te stellen;
- minder afhankelijk van de leerkracht te zijn;
- een goede werkhouding te ontwikkelen.

Coöperatieve werkvormen

De afgelopen schooljaren hebben wij als team nascholing gevolgd over coöperatieve werkvormen. De 
coöperatieve werkvormen hebben als doel om kinderen betrokken te maken bij de lesstof. Deze vorm 
van leren verandert weinig aan WAT kinderen leren, maar wel aan HOE ze leren. Er ontstaan veel 
leersituaties waarin een kind samen met een of meerdere kinderen een leertaak uitvoert met een 
gemeenschappelijk doel. Coöperatief leren is een werkvorm die een beroep doet op ‘echte’ 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kinderen. Kinderen in een groepje zijn samen 
verantwoordelijk voor datgene, hoe en wat ze samen leren. Kinderen ‘liften’ niet mee met een ander, 
maar volbrengen opdrachten door gelijkwaardige inbreng van elk kind. ‘Samen leren door samen te 
werken’ is het motto van het coöperatief leren. Als kinderen in groepen (teams) werken, nemen ze op 
gelijke wijze deel aaneen gezamenlijke taak. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de eigen 
prestatie, maar voor de prestatie van het hele team. 

Coöperatief leren is gebaseerd op vier principes G.I.P.S.-model:
- Gelijke deelname: alle kinderen nemen op een gelijke wijzedeel aan de activiteit; je kunt niet 
achterover
   leunen of meeliften met een ander.
- Individuele aanspreekbaarheid: iedereen is op gelijke wijze aanspreekbaar voor het verloop en het 
resultaat:
   iedereen heeft een actieve inbreng.
- Positieve wederzijdse afhankelijkheid: kinderen moeten samenwerken om tot het beste resultaat te 
komen.
- Simultane actie: de activiteiten vinden gelijktijdig plaats; alle kinderen zijn gelijktijdig actief bezig met 
het onderwerp
   door bijvoorbeeld te luisteren naar en te praten met elkaar. 

Plusleerlingen en praktijkleerlingen

Wij hebben op onze school een aantal plusleerlingen. Deze leerlingen krijgen uitdagend werk binnen 
hun weektaak. Het is de bedoeling dat ze op één moment in de week samen komen en onder 
begeleiding van een leerkracht een spel doen of rollenspellen spelen. Met deze rollenspellen leren ze 
zichzelf en hun reacties kennen en tijdens de weektaak-uren gaan ze aan de slag met een eigen 
gekozen onderwerp om uit te diepen.

Daarnaast hebben we ook een aantal leerlingen die behoefte hebben aan beweging gedurende de dag 
en praktisch handelend bezig te zijn. Hiervoor is de praktijkgroep opgericht. Na overleg met ouders, 
krijgen een aantal kinderen gedurende de dag een paar keer 10 minuten de tijd om praktische 
opdrachten uit te voeren. Dit kan een koffiedienst, een binnen/buitendienst of een kopieerdienst zijn. 
We merken dat de kinderen erg enthousiast zijn hierover en in de tussenliggende tijd in de klas meer 
geconcentreerd aan het werk zijn.

Gymlessen

Groep 5/6 en 7/8 gymmen op dinsdagmiddag. Op donderdagmiddag gymt groep 3/4 met groep 5/6 of 
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met groep 7/8. Het vervoer wordt geregeld door de gemeente Apeldoorn. Er rijdt een bus vanuit de 
school naar de gymzaal en weer terug naar school.Tijdens de gymuren moeten de kinderen gymkleding 
en gymschoenen dragen. Zowel uit het oogpunt van veiligheid als hygiëne is dit verstandig. Voor groep 
1/2 vragen wij de gymschoenen op school te laten. Groep 1/2 gymt twee keer per week in ons 
speellokaal.

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Prikkelarme plekken voor kinderen die in stilte en zonder afleiding willen werken
• Veel plekken om samen te werken, zoals de hal en de tussen hal beneden
• Patio om in weg te dromen

Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of een 
bepaalde onderwijsbehoefte hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar de reguliere 
school kunnen gaan. Hier spelen wij op school op in. Dit kan door af te spreken met uw kind dat het 
naar een prikkelarme ruimte mag bij bepaalde vakken of op bepaalde momenten. Dit zorgt ervoor dat 
kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces en zelf de keuze maken om in andere ruimte 
dan het klaslokaal te zitten tijdens zelfstandig werken.

Binnen onze school zijn we dit schooljaar gestart met een plusgroep én een praktijkgroep. De plusgroep 
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biedt kinderen een andere manier van werken en leren dan in de klas en is gericht op het proces tijdens 
projecten, zoals doorzettingsvermogen, anders denken en oplossingen verzinnen. De praktijkgroep 
biedt kinderen die het nodig hebben om af en toe een korte onderbreking te hebben, de mogelijkheid 
om even te bewegen, een taak uit te voeren zoals koffie rond brengen of binnen/buitendienst taken.

In Apeldoorn werken elf besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal 
(basis)onderwijs samen om alle leerlingen passendonderwijs te kunnen geven. Alle scholen hebben 
zorgplicht.

Op PCBO De Sjofar Prinses Beatrix vinden wij het belangrijk om daarom goed te kijken naar wat een 
kind nodig heeft.
Als u uw kind aanmeldt, zullen we met u daarover in gesprek gaan. Daarnaast zullen wij contact 
opnemen met de vorige school of eventueel het kinderdagverblijf of Peuteropvang waar uw kind 
wellicht op gezeten heeft. Dit om informatie te krijgen over uw kind en om zorgvuldig te kunnen 
bepalen of wij als school uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft.

Basis- en extra ondersteuning. 
Om leerlingen de juiste ondersteuning te bieden worden ouders nauw betrokken en werken scholen zo 
goed mogelijk samen. De extra ondersteuning die een kind nodig heeft, wordt rechtstreeks door de 
samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde 
indicatieprocedure meer te doorlopen en zijn er geen rugzakjes meer.
Ondersteuning van leerlingen bestaat binnen Passend Onderwijsenkel nog uit basisondersteuning en 
extra ondersteuning, welke in de wijk wordt georganiseerd door de scholen en indien nodig door 
deskundigen/specialisten en wordt via één loket(multidisciplinair overleg: MDO) aangevraagd. Binnen 
onze school houdt dit in dat we altijd eerst met u als ouder in gesprek gaan mochten er vragen of 
zorgen zijn omtrent de ontwikkeling of het welzijn van uw kind. Hierbij wordt de intern begeleidster 
geraadpleegd. Mochten we als school extra advies of hulp willen, kunnen we terecht bij onze 
gedragswetenschapper. Zij is werkzaam voor het Samenwerkingsverband en is onderdeel van ons 
zorgteam. 

Het Zorgteam
Binnen het zorgteam van de school zijn een aantal personen werkzaam. Vanuit de school de intern 
begeleider, vanuit het Samenwerkingsverband de gedragswetenschapper, vanuit de wijk de 
schoolmaatschappelijk werkster en de schoolverpleegkundige. Mocht er behoefte zijn aan meer 
externe expertise dan kan een hulpverlener vanuit het gezin of bijvoorbeeld de schoolarts uitgenodigd 
worden om in een groot overleg aan te schuiven. Het doel hiervan is om samen met alle deskundigen, 
waarvan u als ouder de belangrijkste factor bent,te komen tot een optimale begeleiding van uw kind. 
Zowel de onderwijsbehoeften als de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind kan hierbij het 
uitgangspunt zijn. Alle informatie over passend onderwijs  in Apeldoorn vindt u op: swvapeldoornpo.nl
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Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

De peuterspeelgroep is op woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen actief. De peuterspeelgroep is 
voor kinderen van 2 - 4 jaar. De dag start, net zoals de andere groepen op school, om 8.30 uur. Om 12.30
 uur kunnen de peuters opgehaald worden. Een goed doordacht pedagogisch werkplan is de basis voor 
een gevarieerde dagbesteding. De peuters starten de dag met een Bijbelverhaal en zingen in de kring. 
Er is een goede balans tussen activiteiten en rustmomenten. Elke dag wordt er, wanneer het weer het 
toelaat, buiten gespeeld. Een gekwalificeerde pedagogisch medewerker, Liselotte Melissant, is 
vestigingsmanager en zorgt ervoor dat iedere dag een betrokken medewerker, met respect voor de 
Christelijke identiteit, klaar staat om met de peuters te werken aan onder andere sociale vaardigheden 
en zelfvertrouwen.
Wanneer uw kind aan de peuterspeelgroep deelneemt, is de overgang naar groep 1/2 van de school 
makkelijker. Uw kind kent immers de school al en ook de leerkracht en en aantal kinderen van groep 
1/2. Zij leren elkaar kennen door bijvoorbeeld samen buiten te spelen. De warme overdracht is hierdoor 
erg goed. De kinderen leren van en met elkaar, dit gaat door middel van spel en activiteiten. 
Voor informatie kunt naar de website van BIXO.nl en u kunt even binnenlopen, van harte welkom. 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

Basis- en extra ondersteuning

Om leerlingen de juiste ondersteuning te bieden worden ouders nauw betrokken en werken scholen zo 
goed mogelijk samen. De extra ondersteuning die een kind nodig heeft, wordt rechtstreeks door de 
samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde 
indicatieprocedure meer te doorlopen en zijn er geen rugzakjes meer. Ondersteuning van leerlingen 
bestaat binnen Passend Onderwijs enkel nog uit basisondersteuning en extra ondersteuning, welke in 
de wijk wordt georganiseerd door de scholen en indien nodig door deskundigen/specialisten en wordt 
via één loket(multidisciplinair overleg: MDO) aangevraagd. Binnen onze school houdt dit in dat we altijd 
eerst met u als ouder in gesprek gaan mochten er vragen of zorgen zijn omtrent de ontwikkeling of het 
welzijn van uw kind. Hierbij wordt de intern begeleidster geraadpleegd. Mochten we als school extra 
advies of hulp willen kunnen we terecht bij onze gedragswetenschapper. Zij is werkzaam voor het 
Samenwerkingsverband en is onderdeel van ons zorgteam.

Eén–zorgroute

Alle PCBO-scholen werken volgens de uitgangspunten van de‘één-zorgroute’ om de basiszorg en de 
opbrengsten van hun onderwijs te verbeteren. PCBO De Sjofar Prinses Beatrix komt met behulp van 
groepsoverzichten en groepsplannen tegemoet aan verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen 
en gaat structureel, preventief en proactief aan de slag met leerlingen die extra instructie, begeleiding 
of uitdaging nodig hebben.
De locatieleider en de intern begeleider sturen dit aan. Wanneer de ontwikkeling van leerlingen 
dusdanig afwijkt en dat dit niet kan worden opgenomen in het groepsplan, wordt er voor één of meer 
vakken een ontwikkelperspectief met daarin een plan geschreven. Hierbij kijken we naar de juiste 
aanpak voor dit kind en het perspectief voor de verdere schoolloopbaan. Dit plan wordt door u als 
ouder ondertekend. De leerkracht voert in principe in de groep het plan uit en houdt bij welke 
interventies hebben plaatsgevonden. Soms moet er thuis ook iets gedaan worden. Hierover is dan van 
te voren met de ouders overleg geweest. We hebben hulpmiddelen op school om kinderen te helpen, of 
extra uitdaging te bieden. In de orthotheek zijn deze materialen verzameld. De plusgroep en 
praktijkgroep zijn groepen die kinderen dat extra bieden dat zij nodig hebben. Dit kan meer uitdaging 
zijn of juist meer praktische taken.

De Verwijsindex
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Het kan voorkomen dat wij ons als school zorgen maken over de ontwikkeling van een leerling. We 
zullen dan overwegen om de leerling in de ‘verwijsindex’ te plaatsen. De verwijsindex is een landelijk 
online platform waarin instanties die zorgen maken om de ontwikkeling van een kind elkaar kunnen 
treffen. Dit met één doel voor ogen; samen te werken en zorgen te kunnen delen ten gunste van het 
kind. In de verwijsindex zal enkel de naam en het BSN-nummer van uw kind worden geplaatst. Er wordt 
verder geen informatie vermeld. Mocht een andere instantie tevens een melding maken, ontstaat er 
een match. De betrokken partijen zullen contact met elkaar opnemen om de zorg te bespreken en de 
hulp te verbeteren. Het is voor niemand mogelijk om zomaar in de verwijsindex te kijken. Om in de 
verwijsindex te kunnen, hebben scholen en instanties eigen wachtwoorden. Alleen eigen gegevens 
vanuit school zijn daarbij zichtbaar. Bij plaatsing zal u als ouders worden ingelicht. Wanneer zal een 
school of instantie een kind plaatsen? De verwijsindex wordt ingezet als erbij voorbeeld zorgen zijn op 
een van de volgende gebieden;

1. Het kind is van school of kinderopvang gestuurd.
2. Het kind wisselt veelvuldig van school of kinderopvang.
3. Het kind is leerplichtig maar gaat ongeoorloofd niet naar school.
4. Het kind heeft problemen in het cognitief functioneren,leren en schoolprestaties.
5. Het kind heeft (op school) emotionele problemen.
6. Het kind heeft problemen in het contact met anderen op school.
7. Het kind heeft op school gedragsproblemen.
8. Er zijn zorgen omtrent de thuissituatie van het kind.

Voor het melden aan de verwijsindex moet er sprake zijn van een daadwerkelijke bedreiging van de 
gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugdige. Meestal is niet één geïsoleerd probleem 
doorslaggevend voor het doen van een melding, maar maakt een combinatie van verschillende 
problemen een situatie dermate ernstig dat een melding aan de verwijsindex gerechtvaardigd is.
Bron: website Verwijsindex

Stichting Onderwijs aan langdurig zieke kinderen (SOZKA)

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. Wanneer komt uw kind in aanmerking?
- Als uw kind leerplichtig is.
- Als uw kind 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 
onderwijsbevoegdevrijwilligers. Alvorens de lessen starten, wordt contact opgenomen met de school. 
Kijk voor meer informatie en contactgegevens op: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl.

Meer- en hoogbegaafdheid  

Wanneer uw kind meer- of hoogbegaafd is doen we er als PCBO Apeldoorn alles aan om passend 
onderwijs te bieden. Dit doen we o.a. door middel van het PCBO PlusProgramma. Hiermee bieden we 
onderwijs op maat voor meer- of hoogbegaafde kinderen. 
Het PCBO Plusprogramma bestaat uit drie pijlers waar vanuit we je kind, jou als ouder en onze PCBO-
scholen ondersteunen: 

1. Plusbegeleiding op school. 
Wanneer uw kind meer- of hoogbegaafd is, ontvangt het in eerste instantie plusbegeleiding op 
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school. Op onze school hebben we dit georganiseerd door middel van begeleiding volgens de aanpak 
van het Land van Kben.

Wat is het Land van Kben?
In een notendop is Land van Kben; een organisatie, een (werk)methode en een taal.
Wij hebben dit oorspronkelijk ontwikkeld om grote thema’s te kunnen beetpakken met (uitzonderlijk) 
begaafde kinderen. 
Uiteindelijk is Land van Kben nu zo adaptief en gelaagd dat de toepassingsmogelijkheden zich allang 
niet meer laten beperken tot een specifieke doelgroep of thema.

Grrr, Huuu, Ieee! Geen loze kreten, maar de namen van de 3 eilanden die ons alles leren over de wet van 
drie krachten. 
Dit kunnen Hoofd, Hart & Handen zijn, het triadisch model van Renzulli of de Self Determination Theory 
van Deci & Ryan.

In combinatie met de dieren van Land van Kben vertellen de eilanden het verhaal over de kracht van 
emoties en de impact daarvan op het handelen van onszelf en onze omgeving. 
Belangrijk hierbij is dat kinderen leren en ervaren dat elke emotie zowel een positieve als een 
negatieve, uitwerking heeft. Zo kent woede zijn destructieve kant, maar is het ook de kracht om op te 
komen voor je idealen, je eigen belangen en te strijden voor hen die dit niet zelf kunnen. Pas als we alle 
emoties erkennen en accepteren kunnen we onszelf leren reguleren. Iedere week begeleidt juf Saskia 
een aantal kinderen die volgens henzelf en de leerkracht van de groep, passen in deze groep. Door 
middel van spel, gesprek of één op één begeleiding leren de kinderen zichzelf kennen, doorzetten, een 
stapje terug doen, onderzoekend leren en motivatie te houden voor school.
De leerkrachten van de groep gaan deze methode leren kennen in het schooljaar 2020-2021. Juf Arieke 
heeft de training gevolgd en gaat deze kennis delen met het team.  Zo kunnen de leerkrachten in de 
klas op een manier ondersteuning bieden die uitgaat van kindkenmerken.

2. De Plusklassen PCBO 
Naast de plusbegeleiding op de scholen, hebben we bij PCBO drie PlusKlassen waar uw kind een 
dagdeel in de week naar toe kan. Deze PlusKlassen worden gegeven op PCBO De Regenboog –
 Osseveld. 
Middels deze PlusKlassen gaan we nog verder en dieper in op de specifieke ondersteuningsbehoefte 
van uw kind, aanvullend op de Plusbegeleiding op school. 
We hebben aandacht voor leer- en werkstrategieën en uw kind gaat samen met andere kinderen aan de 
slag met filosofie, expressie, emotionele training voor bijvoorbeeld het vergroten van de 
motivatie, het zelfbeeld en diverse spelonderdelen. Ook ontmoet uw kind in deze klas andere meer- 
of hoogbegaafde leerlingen. Fijn voor uw kind omdat het merkt dat er meer kinderen zijn zoals hij/zij.   

3. Ondersteuning vanuit PlusBegeleiding en Kenniscentrum PCBO 
De PlusBegeleiding is het netwerk van PCBO Apeldoorn dat scholen ondersteunt in onderwijs aan 
begaafde leerlingen op school. We ondersteunen bijvoorbeeld leerkrachten en intern begeleiders bij de 
Plusbegeleiding die ze op school geven en zijn er voor u als ouder bij specifiekere vragen over 
begaafdheid.  
Daarnaast hebben we een Kenniscentrum PCBO. Naast de bovengenoemde meedenk- en adviesfunctie 
zijn in de orthotheek van het Kenniscentrum materialen te vinden die leerkrachten kunnen gebruiken. 
Vanuit dit Kenniscentrum organiseren we ook een lerend netwerk hoogbegaafdheid waar alle 
leerkrachten en coördinatoren van de scholen kennis kunnen delen en halen. Ook zijn we te vinden in 
de netwerken van het Samenwerkingsverband, in contact met voortgezet onderwijs en andere externe, 
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relevante partners. Zo laten we ons ook vanuit PCBO gelden op het vlak van begaafdheid.  
Meer weten? Stuur dan (in overleg met de leerkracht of intern begeleider van uw kind) een mail naar de 
coördinator van het PCBO Plusprogramma, Annet Klaver via: aklaver@pcboapeldoorn.nl.  

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 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 
zelfvertrouwen. Dit alles met als doel hen te ondersteunen en motiveren in hun keuze voor een 
vervolgopleiding.
Voor meer informatie: www.kidscollegeapeldoorn.nl.

Intensieve Taalklas

Wanneer uw kind een taalachterstand heeft, kan het gebruik maken van de intensieve taalklas. 
De Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan tien basisscholen in Apeldoorn. 
De PCBO-scholen die verbonden zijn aan dit initiatief zijn: PCBO De Wegwijzer, PCBO Emmaschool en 
PCBO Prinses Margriet.   

Taalachterstand  
Wanneer uw kind een taalachterstand heeft dan kan het gebruik maken van de intensieve taalklas. 
De meeste scholen hebben deze intensieve ondersteuning in de groepen 1 en 2 maar ondersteuning in 
latere groepen komt ook voor.   
Taalklas voor nieuwkomers  
Wanneer uw kind nog niet zo lang in Nederland is en een grote taalachterstand heeft, volgt het 
taalonderwijs in een bovenschoolse taalklas. Als er plaats is, kan uw kind vanaf groep 5 twee dagen per 
week naar deze bovenschoolse Intensieve Taalklas. 
De taalklas wordt gegeven op basisschool De Zevensprong, Pythagorasstraat 384, Apeldoorn. In deze 
taalklas wordt uw kind 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 gebruik maken van dit initiatief om voor kinderen 
die na groep 4 instromen een ontwikkelingsperspectief op te stellen.   
Contact 
De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote 
besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn). Kijk voor meer informatie op 
de website van Intensieve taalklassen: www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl of mail (in overleg met 
de groepsleerkracht en/of intern begeleider) met info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl.   

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor ieder gezin voor vragen over gezondheid, opgroeien 
en opvoeden. 
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De schoolarts en schoolverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op onze school.
   
De gezondheid van uw kind volgen  
Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. In het jaar dat uw kind vijf jaar is, wordt u 
uitgenodigd om samen naar het CJG te komen. De schoolverpleegkundige meet en weegt uw kind 
en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. 
U kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen delen. Eventueel maakt het CJG dan nog een extra 
afspraak met u en uw kind of maken ze een afspraak met de schoolarts van het CJG. 
Als uw kind in groep 2 zit, krijgt u een vragenlijst van de logopediste van het CJG. Dit gaat over taal en 
praten. Ook de leerkracht van uw kind krijgt een vragenlijst. Het kan zijn dat ze u uitnodigen voor een 
afspraak bij de logopediste als dat voor uw kind helpend kan zijn. 
Als uw kind in groep 7 zit wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te komen. Ze meten 
en wegen uw kind. 
Ook nemen ze tijdens dit onderzoek de tijd om vragen te beantwoorden en kunt u eventueel uw zorgen 
delen. In dit gesprek bespreekt u ook met elkaar de lichamelijke veranderingen van uw kind in de 
(komende) puberteit.  

Kernteam  
Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de intern 
begeleider van onze school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. 
Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u en uw kind mee. Samen kunt u bespreken en 
bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.  
Contact
Telefoon: 055 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur)  E-mail: info@cjgapeldoorn.nl  Website: 
www.cjgapeldoorn.nl  Social media: www.facebook.com/CJGapeldoorn  

Schoolmaatschappelijk werk

Basisscholen hebben naast een onderwijzende taak, ook een taak in het bieden van zorg aan leerlingen. 
Problemen van leerlingen hangen vaak samen met de thuissituatie en leefomgeving van deze 
leerlingen. Er wordt steeds meer gevraagd van een leerkracht op psychosociaal en opvoedkundig 
gebied. De schoolmaatschappelijk werker kan de schoolondersteuning bieden bij de opvoedende en 
zorgende taak zodat de leerkrachten worden ontlast en zij zich weer kunnen richten op hun primaire 
taak: onderwijs bieden.

Waarom Schoolmaatschappelijk werk?
De basisschool is een plek waar kinderen een groot deel van hun tijd besteden. Hierdoor kan een school 
snel signaleren als het ergens met een leerling op school, maar ook thuis, minder goed gaat. Doordat 
maatschappelijk werkers voor en op de scholen werkzaam zijn, is de drempel voor zowel ouders als 
leerlingen en leerkrachten lager. Ze kunnen sneller en makkelijker om advies, ondersteuning of 
begeleiding  vragen.

Wat doet het Schoolmaatschappelijk werk?
De ondersteuning die het Schoolmaatschappelijk werk (SMW) biedt bestaat voornamelijk uit de 
hulpverlening aan ouders en/of leerlingen binnen het basisonderwijs, die tegen meerdere problemen 
aanlopen. Daarnaast heeft het SMW-team een taak om intern begeleiders (en eventueel ook 
leerkrachten) te ondersteunen en te adviseren met betrekking tot de omgang met deze leerlingen. 
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Contactgegevens/aanmelden
Als ouder kunt u zelf contact opnemen met het Samenwerkingsverband (SWV).
Wij adviseren u echter wel om dit in overleg met de leerkracht en/of intern begeleider te doen. Kijk voor 
meer informatie op onze website: www.cjgapeldoorn.nl.38

Opvoedsteunpunt

Het Opvoedsteunpunt heeft zich ten doel gesteld een vraagbaak en steunpunt te zijn voor ouders met 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Het Opvoedsteunpunt hanteert daarbij drie belangrijke 
uitgangspunten.

Ten eerste; ouders zijn zelf deskundig en verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. 

Ten tweede; het Opvoedsteunpunt sluit aan bij de sterke eigenschappen van gezinnen. 

Ten derde;het Opvoedsteunpunt werkt out-reachend en vraaggericht. 

Het Opvoedsteunpunt is een samenwerkingsverband van orthopedagogen vanuit diverse instellingen. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Op elke werkdag is het Opvoedsteunpunt telefonisch bereikbaar tussen 9.00 tot 12.00 uur voor advies 
en/of voor het maken van een afspraak. De gesprekken vinden plaats op het Centrum voor Jeugd en 
Gezin of bij ouders thuis. Het aanbod is flexibel en vraaggericht. De hulp van het Opvoedsteunpunt is 
gratis. 

Bereikbaarheid
Elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch spreekuur tel 055 - 579 04 35. Meer informatie of 
voor digitale aanmelding:opvoedsteunpunt-apeldoorn.nl

Hoofdluiscommissie

Hoofdluis hebben is niet leuk. Het kan iedereen over komen dat hij of zij met hoofdluis thuiskomt. Op 
school proberen we daar open over te zijn. Mocht uw kind hoofdluis hebben, dan moet u dit direct bij de 
leerkracht melden. De controles worden uitgevoerd door een team dat bestaat uit een coördinator en 
een aantal ‘luizenouders’. Deze worden geïnstrueerd door de GGD. Na iedere vakantie wordt een kind 
gecontroleerd op luizen en/of neten in het haar. Het is fijn als kinderen die dag hun haar hebben 
gewassen, geen gel in hebben en de meiden geen ingewikkelde vlechten. 
Ook als er tussentijds een melding is van luizen, controleren we alle kinderen in die desbetreffende klas 
(en zo nodig de hele school).
Contactpersoon voor de school is de locatieleider. De coördinator van de hoofdluisgroep heeft contact 
met de GGD, indien er zich problemen voordoen. De kinderen krijgen zelf geen uitslag maar de 
desbetreffende ouders, verzorgers worden telefonisch benaderd. Het is zaak dat een kind met 
hoofdluis zo snel mogelijk (liefst dezelfde dag) behandeld wordt. Bij een besmetting volgt er na twee 
weken een tweede controle.
Coördinator: Dorien Fiets

Kwaliteitsbeleid

Wij blijven voortdurend kijken naar de kwaliteit van ons onderwijs. Dat doen we aan de hand van 
teamvergaderingen, teamscholing, groepsbesprekingen en gesprekken met kinderen en ouders. We 
laten van tijd tot tijd de school als organisatie, onze werkwijze en de onderwijsresultaten onderzoeken. 
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Feedback van kinderen en ouders is welkom en nemen we serieus. 

De medezeggenschapsraad geeft ons structurele feedback en de wens is om met ouderpanels te gaan 
werken. Daarnaast wordt onze organisatie en werkwijze structureel door de rijksinspectie van het 
primair onderwijs uitvoerig doorgelicht. Het verslag hiervan wordt met de medezeggenschapsraad 
besproken. Ook de ouders informeren we en stellen we op de hoogte van onze verbeterplannen. 

Schoolplan

Het team werkt aan de verbetering van haar kwaliteit en de vernieuwing van het beleid aan de hand 
van het schoolplan. Het schoolplan geeft een beschrijving van de huidige stand van zaken en de 
voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode 2019-2023 weer. In het schoolplan zijn de strategische 
visie en beleidskeuzes op hoofdlijnen voor de komende vier jaar beschreven. De directie heeft in 
overleg met het MT en de teamleden gewerkt aan de tot standkoming van dit plan. Er is de laatste jaren 
hard gewerkt aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs op onze school. We zien het als een 
uitdaging die kwaliteit vast te houden en nog meer te vergroten. Het schoolplan heeft diverse functies 
en ligt ter inzage op school:

- Presentatie van de school en het beleid

- Kader voor de interne dialoog.

- Basis voor gedetailleerde jaarplanning.

- Verantwoordingsdocument inspectie en Raad van Bestuur

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 2

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 8

Rekenspecialist 5

Specialist hoogbegaafdheid 6

Taalspecialist 7

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Kanjertraining

Wij werken in alle groepen volgens de principes van de Kanjertraining.
Het doel van de Kanjertraining is dat een kindpositief over zichzelf en een ander leert denken. Als 
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gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect 
merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen, na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen 
concentreren op school en betere leerresultaten behalen. Binnen de Kanjertraining worden kinderen 
geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en 
indien nodig van de leerkrachten. Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van 
vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van vier types:

Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:

- We vertrouwen elkaar.

- We helpen elkaar.

- Niemand speelt de baas.

- Niemand lacht uit.

- Niemand doet zielig

Bovenstaande regels sluiten goed aan bij de regels uit ons pestprotocol en de algemene regels die voor 
alle PCBO-scholen gelden.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.
Met behulp van het WMK, werken met kwaliteit, worden op regelmatige basis 
leerlingtevredenheidsonderzoeken gedaan. De uitslag hiervan wordt teambreed en PCBO breed 
besproken en aandachtspunten worden opgenomen in het jaarplan van de school.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Alle leerkrachten van het team zijn verantwoordelijk om een veilig pedagogisch klimaat in te richten. 
De intern begeleider en de locatieleider zien er op toe dat de Kanjertraining en Kanjertaal gesproken 
wordt. 

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Klein Koerkamp-Leferink. U kunt de 
vertrouwenspersoon bereiken via rian.kleinkoerkamp@gmail.com.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden op de volgende manieren geïnformeerd:

Intakegesprekken bij aanmelding
Wanneer uw kind vier jaar wordt, is het welkom op school. We hebben geen wachtlijst, maar we groeien 
snel het afgelopen jaar. We willen daarom graag zo snel mogelijk weten welke leerlingen we op termijn 
kunnen verwachten. Geef uw kind daarom zo snel mogelijk op, dan heeft u de grootste kans dat 
inschrijving nog mogelijk is. Bij de opgave van uw kind, heeft u als ouders/verzorgers eerst een intake 
gesprek met de locatieleider. Vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden mag uw kind vijf dagdelen 
komen snuffelen in de groep. De kijkdagen worden in overleg met de leerkracht afgesproken, zodat uw 
kind aandacht krijgt die het nodig heeft om zich thuis te voelen bij ons op school. Wanneer het nodig is, 
kunt u een poosje bij uw kind in de groep blijven. Wij gaan er vanuit dat uw kind zindelijk is. 

Uw kind brengt een groot gedeelte van de dag op school door, waardoor een deel van de opvoeding 
van uw kind door de school wordt overgenomen. Het is daarom in het belang van de kinderen dat we 
goed samenwerken. Wij willen ouders zoveel mogelijk betrekken bij de school en hopen dat onze 
ouders met belangstelling de ontwikkelingen van hun kind op school volgen.Verwachtingen over en 
weer:

PCBO de Sjofar Prinses Beatrix onderschrijft de visie van PCBO met betrekking tot de relatie school en 
ouders:

- PCBO werkt graag samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol en 
verantwoordelijkheid

- Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen

- Wij geven aan wat de ouders van school kunnen verwachten en wat daarbij de grenzen zijn én wij 
geven aan wat wij van ouders verwachten

- Wij zijn open over ons handelen

- Wij gaan met respect met ouders om en vragen hen dat ook met ons te doen.

Wij verwachten van ouders een open communicatie naar school toe. Wij zullen ook naar u toe open 
communiceren. Zoals de dynamische driehoek aangeeft, we werken met zijn drieën samen. Kind met 
ouder en school, ouder met kind en school met ouder en kind. Als deze driehoek intact is, zorgt dat voor 
een goede samenwerking en kunnen we samen het beste uit het kind halen. Mochten er toch 
onduidelijkheden of zorgvragen zijn, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind, de intern 
begeleider of bij de locatieleider.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouder-kind-leerkracht gesprek start schooljaar
We starten het schooljaar met ouder-kind-leerkracht gesprekken in september. Deze gesprekken 
houden in, dat u als ouder/verzorger samen met uw kind vanaf groep 3 een gesprek hebt met de 
leerkracht van uw kind. In dit gesprek vertellen u en uw kind de leerkracht hoe het gaat. De leerkracht 
vertelt wat er dit jaar aan bod komt, wat betreft de lesstof.

Gesprekken
Naar aanleiding van de toetsgegevens bespreken we de resultaten en vorderingen met uw als ouder. 
Samen kunnen we dan afspraken maken over de zorg voor uw kind. Natuurlijk is daarin ruimte voor 
punten van uw kant, u bent tenslotte de specialist als het gaat om uw kind. Vijf maal per jaar vinden er 
gesprekken. Bij het begin van het schooljaar zijn er verplichte startgesprekken. De gesprekken in 
februari en juni gaan over het rapport. In februari is het gesprek voor alle ouders/verzorgers verplicht, 
omdat wij het belangrijk vinden om ouders te spreken over hun kinderen. In november en mei vinden 
ook gesprekken plaats, deze zijn facultatief.

Huisbezoek
In groep 1 en 3 vinden huisbezoeken plaats. Bij bijzondere omstandigheden, kan er een huisbezoek in 
een andere groep plaatsvinden.

Tussentijdse gesprekken
Op onze school zijn er verschillende momenten waarop we contact hebben met ouders. Daarnaast kunt 
u altijd een afspraak maken met de leerkracht, intern begeleider of locatieleider. Wij doen dit liever niet 
voor schooltijd, omdat we die tijd willen besteden aan de kinderen. 

Ouderavond
De ouderraad en medezeggenschapsraad verzorgen één keer per jaar een algemene ouderavond. In het 
algemene gedeelte komen de begroting en de jaarverslagen van beide ter sprake. In het tweede 
gedeelte komt een algemeen onderwerp aan bod, zoals social media, gezond gedrag, verkeer rond 
school enz. 

Ouderpanel
Ouders nemen een belangrijke plaats in. We hopen dit jaar te starten met een ouderpanel om als 
adviseurs van het team mee te denken over bijvoorbeeld de nieuwe inrichting van het schoolplein.

Website
De school heeft een website waarop u informatie over onze school kunt lezen. Er worden regelmatig 
foto’s geplaatst waarop leerlingen te zien zijn die met een activiteit bezit zijn. In het kader van de wet 
op privacy is op PCBO-niveau afgesproken, dat er geen adressen en telefoonnummers van 
medewerkers, leerlingen en ouders worden geplaatst. 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.

Parro
Wij communiceren zoveel mogelijk met u, en u met ons, via Parro. Parro is een veilig, online 
communicatieplatform. Hierop delen we bijvoorbeeld activiteiten die op de planning staan of het 
regelen daarvan, de 10-minutengesprekken maar ook foto’s van een schoolreisje bijvoorbeeld. Eén 
duidelijk platform, in een afgeschermde beveiligde omgeving. Wanneer u uw kind aanmeldt op onze 
school krijgt u toegang tot deze omgeving.  

Nieuwsbrief
Eenmaal in de twee weken verschijnt "Het nieuws van School". Dit is de nieuwsbrief van de directie 
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Klachtenregeling

We hechten veel waarde aan goede relaties en goede samenwerking met u als ouder en met anderen 
die betrokken zijn bij de school. Ons uitgangspunt is altijd een open, constructieve manier van 
communiceren waarin ruimte is voor kritiek of feedback. 

We luisteren naar elkaar en laten elkaar in waarde. Mocht er toch onenigheid ontstaan of heeft u een 
klacht, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht van uw kind. Vindt u geen gehoor of gaat 
uw klacht over het onderwijs of de school in het algemeen dan neemt u contact op met de locatieleider 
of directeur van onze school. We vinden het belangrijk de klacht zo dicht mogelijk bij de bron op te 
lossen en een oplossing te vinden die past bij u en de school.  
Vindt u het lastig om uw klacht ter sprake te brengen of te verwoorden dan kan de vertrouwenspersoon 
van onze school of de vertrouwenspersoon van PCBO Apeldoorn u hierbij helpen. 
Onze vertrouwenspersoon is Mw. R. B. Klein Koerkamp - Leferink, Hoekweg 5, 7345 CA Wenum Wiesel.
Mocht het contact met de school gevoelig liggen dan kunt u ook contact opnemen met de 
vertrouwenspersonen van PCBO Apeldoorn. Hun namen en contactgegevens vindt u op: 
www.pcboapeldoorn.nl/complimenten-en-klachten 
Let wel, PCBO Apeldoorn en de school hebben nauw contact bij het oplossen van de klacht, tenzij dit 
door de aard van de klacht niet wenselijk is.  
Wanneer het gaat seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt zich 
richten tot Meldpunt Vertrouwensinspecteurs. Zie meer informatie over deze organisatie op: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs.  
De klachtenregeling en ook het boekje ‘Seksueel misbruik en intimidatie’ liggen ter inzage op school. 
PCBO Apeldoorn is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. 
Mocht u na herhaaldelijke pogingen geen oplossing hebben voor uw klacht dan kunt u uw klacht bij 
deze commissie indienen. 
Informatie over deze klachtenprocedure vindt u bij de vertrouwenspersoon van de school, 
vertrouwenspersoon van PCBO Apeldoorn of op de website: 
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl.  

Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

waarmee we u op de hoogte houden van alle actuele gebeurtenissen. Eenmaal in de twee weken 
versturen leerkrachten nieuws van de groep.

Gescheiden ouders
In geval van gescheiden ouders heeft de school meestal contact met de verzorgende ouder. De wet 
gaat er vanuit dat de ene ouder de ander informeert. Een goed contact over het kind is immers in het 
belang van het kind. Wanneer dit niet gebeurt, heeft de niet-verzorgende ouder het recht rechtstreeks 
aan de school om om informatie te vragen. De school geeft in principe de gevraagde informatie, tenzij 
dit niet in het belang van het kind is. Het ontbreken van een omgangsregeling kan bijvoorbeeld een 
reden zijn. Het is niet van belang of de ouder die met de verzorging is belast het met deze 
informatieverstrekking eens is. Het is aan de school om op grond van de wet een eigen afweging te 
maken. De regeling is op aanvraag op school te verkrijgen. Daarnaast raden wij aan om een 
ouderschapsplan te maken waarin is vastgelegd hoe de communicatie tussen ouders en school dient te 
gebeuren.
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouderraad

Wat doet een OR? Op PCBO De Sjofar Prinses Beatrix hebben we een ouderraad. Niet alleen 
ondersteunen zij de school bij het organiseren van allerlei activiteiten. Zij organiseren ook regelmatig 
zelf leuke activiteiten voor de kinderen en de ouders van onze school.De ouderraad zorgt voor iets 
lekkers tijdens de verschillende vieringen op onze school.Ze overleggen met de Sint voor een cadeautje 
voor groep 1 tot en met 4, de andere groepen brengen dan een bezoek aan de ASK (mits de voorstelling 
pas binnen onze christelijke identiteit). Wanneer het team iets bedenkt, kunnen zij altijd een beroep 
doen op de ouderraad. Het afgelopen jaar bijvoorbeeld bij de Kinderboekenweek en de Koningsspelen. 
De ouderraad helpt en zoekt andere ouders om mee te helpen. De winteractiviteit en de 
avondvierdaagse zijn geheel georganiseerd door de ouderraad en waren een groot succes

De ouderraad bestaat uit:

Ineke Keizer - personeelsafvaardiging
Margriet van Zeist - voorzitter
Monique Schepers - voorzitter
Wilma de Bruijn - penningmeester
Rianne Sipkema
Miriam Diks
Wendy Brouwer
Eline Bouwmeester

Een paar voorbeelden van activiteiten waar ouders meehelpen:
- hulp bij sportactiviteiten (Koningsspelen)
- hulp bij creatieve opdrachten
- het rijden en begeleiden bij een excursie
- hulp bij het overblijven
- hulp bij klusactiviteiten

Tijdens het schooljaar ontvangt u soms een oproep om te helpen met een activiteit. U kunt dan 
aangeven of u in de gelegenheid bent. We zijn altijd blij als u mee komt helpen. Het team blijft 
verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit 
vertegenwoordigers van personeel en ouders. Als ouder kunt u zich verkiesbaar stellen. De 
medezeggenschapsraad overlegt met de directie. Zo is geregeld dat ouders kunnen meepraten en 
meebeslissen over allerlei schoolzaken zoals de organisatie van de school en de inrichting van het 
onderwijs. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht of 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 32,50

Daarvan bekostigen we:

• ASK

• Kerst

• Schoolverzekering

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

adviesrecht. In de agenda kunt u zien wanneer de MR vergadert. De vergaderingen zijn openbaar. De 
notulen liggen ter inzage op school en het reglement kunt u indien gewenst ook inzien. De locatieleider 
is adviserend lid. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit de vertegenwoordigers van de MR-
en van de scholen die bij PCBO Apeldoorn zijn aangesloten. Met zo’n 12 leden proberen zij de 
medezeggenschap in het basisonderwijs mede vorm te geven. De GMR oefent invloed uit op het beleid 
van PCBO Apeldoorn en houdt zich bezig met die zaken die alle scholen aangaan.  De GMR bestaat voor 
50% uit vertegenwoordigers van ouders en voor 50% uit vertegenwoordigers van het personeel. De 
GMR vergadert één maal per zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Het dagelijks bestuur 
vergadert meerdere malen met de directeur van PCBO.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Arieke van Dijk, personeelslid/notulist
Maeike van Essen, personeelslid
Geertrui Testerink, oudergeleding
Jolanda Rutgers, oudergeleding
Govert Lahm, voorzitter/oudergeleding

Verkeersouder
De verkeersouder van PCBO De Sjofar Prinses Beatrix houdt zich bezig met de verkeersveiligheid 
rondom de school en is ingeschreven bij Veilig Verkeer Nederland. Ook is er een plaatselijk netwerk 
waarin geparticipeerd wordt.  Jaarlijks wordt er vanuit de gemeente Apeldoorn geld vrijgemaakt om 
verkeersouders te ondersteunen in hun taak. We hebben met ingang van afgelopen schooljaar een 
nieuwe verkeersouder gevonden, nl. Tristan Harleman, vader van Eline in groep 8.
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• Sinterklaas

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

Extra uitleg kosten die betaald worden uit de ouderbijdrage 

Sinterklaas
De groepen 1 tot en met 4 vieren met Sint zijn verjaardag,terwijl de kinderen van groep 5 tot en met 8 
voor elkaar surprises verzorgen. Na de aankomst van Sint in Nederland versieren ouders en 
leerkrachten samen de hal en de lokalen van de onderbouw. De komst van Sint wordt via een thema 
voorbereid. We ontvangen Sint met de gehele school op het schoolplein en daarna in de hal. Alle 
groepen leveren een bijdrage aan het feestprogramma. 

ASK voorstelling
De groepen 5 tot en met 8 gaan in de Sintweek naar schouwburg Orpheus voor de toneelvoorstelling 
van de ASK, mits de voorstelling passend is. Dit is de Apeldoornse Sinterklaas Kommissie.

Bekostiging overige schoolkosten, niet uit de ouderbijdrage:

Schoolreis (alle kinderen gaan mee)

Eén keer per jaar gaan we met groep 1 tot en met 6 op schoolreis. Ouders die deel uitmaken van de OR 
en de MR zullen naast eventueel aanwezige stagiaires als eerste voor extra begeleiding worden 
gevraagd. Mochten er nog plaatsen over zijn, dan zoekt de schoolreiscommissie onder de hulpouders 
naar begeleiders.
De schoolreis wordt in principe niet uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Als blijkt dat ouders dit 
bedrag niet kunnen voldoen, doen we aanspraak op de ouderbijdrage, zodat alle kinderen mee kunnen. 

Schoolkamp

Elk schooljaar gaan we met groep 7 en 8 op schoolkamp. In de jaarkalender staan de data van het kamp. 
Informatie over het kamp ontvangen betreffende ouders wanneer de locatie bekend is. Het 
schoolkamp wordt in principe niet uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Als blijkt dat ouders dit 
bedrag niet kunnen voldoen, doen we aanspraak op de ouderbijdrage, zodat alle kinderen mee kunnen 
en wijzen we ouders op het bestaan van Stichting Leergeld.

Project
Elk schooljaar hebben wij een schoolbreed project. Aan het eind van het project sluiten wij af met een 
tentoonstelling of andere afsluiting voor ouders.

Oranjefeest Wenum Wiesel.

In het eerste weekend van september vindt in Wenum Wiesel het Oranjefeest plaats. Als school vinden 
wij het belangrijk om mee te doen aan de tradities van het dorp. De OR schenkt 25,-- euro per kar voor 
materiaal. Zijn er meer kosten dan is dat maximaal 5,-- euro per kind.

Geschiedenis

Het Oranjefeest in Wenum Wiesel bestaat al meer dan 100 jaar. Al in 1990 begon men met het 
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organiseren van een feest ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana rond de verjaardag van 
haar moeder Koningin Wilhelmina op 31 augustus. Ringsteken te paard, stoelendans, een 
consumptietent en het Vaassens Fanfarecorps. Later kwam daar een kermis en een optocht van 
versierde wagens bij. Er werd tijdens de vele jaren die volgden trouw vastgehouden aan dit beproefde 
concept. Mooi dat deze traditie nog steeds in ere wordt gehouden. Als school doen wij altijd mee aan 
de spelletjesmiddag op donderdagmiddag en toto op dit moment de optocht op zaterdagochtend. 
Deze activiteiten vallen gedeeltelijk buiten de normale schooltijden maar zijn wel verplicht voor onze 
leerlingen. Op zaterdagochtend vindt de optocht plaats. De kinderen worden uiterlijk 8.45 uur op de kar 
verwacht, deze karren staan op het feestterrein aan de Papegaaiweg 35. Dit jaar is het Wenums Feest 
afgelast in verband met Corona. 

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

4.3 Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziekte van uw kind
Als uw kind ziek is, willen we dit graag zo snel mogelijk weten,telefonisch graag voor 8.15 uur melden of 
via een melding met Parro. Wij hoeven dan niet ongerust te zijn. Als het langer gaat duren, kunnen wij 
in overleg zorgen voor huiswerk.

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

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

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

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

Verzekeringen

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 en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
&bull; 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 
schooloptreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun zorgplicht. Het is dus mogelijk dat er tijdens 
schoolurenschade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enig verwijtbaar 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.
&bull; 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 afsluiten.
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Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlofaanvraag
Het verlenen van verlof “wegens gewichtige omstandigheden” (huwelijk, jubilea, een incidentele 
familiebijeenkomst, een begrafenis en dergelijke) is een bevoegdheid van de directeur van de school. 
Een verzoek om verlof dient u altijd schriftelijk en vooraf aan te vragen. Het formulier voor de aanvraag 
kunt u vragen bij de locatieleider. Na goedkeuring krijgt u akkoord van de locatieleider. De 
Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd onmogelijk is. Ouders kunnen in de 
vastgestelde schoolvakanties met hun kinderen op vakantie gaan. De leerplichtwet kent geen 
mogelijkheid van snipperdagen. Nu kan het zo zijn dat een kind niet met zijn beide ouders op vakantie 
kan gaan omdat een van de ouders zo’n specifiek beroep heeft dat hij/ zij in het betreffende schooljaar 
in geen enkele (zomer, kerst, voorjaar) schoolvakantie als gezin op vakantie kan gaan. De leerplichtwet 
1969 (Artikel 11f en 13a) biedt in dat geval de mogelijkheid om buiten de schoolvakanties op vakantie te 
gaan. Uitgangspunt is dat een kind één maal per jaar tien dagen aaneengesloten met zijn/haar ouders 
een vakantie moet kunnen doorbrengen. Een beroep op deze mogelijkheid, een zogenaamde 
vrijstelling, doen de ouders aan de locatieleider van de school. Alleen de locatieleider van de school is 
bevoegd hier over te besluiten. Er kan in een schooljaar eenmalig, voor ten hoogste tien dagen, 
aaneengesloten vakantie gegeven worden. De aanvraag mag gekoppeld worden aan een 
weekschoolvakantie. De vakantie mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken van een 
schooljaar. Bij ongeoorloofd verlof moet de directie dit melden bij de leerplichtambtenaar.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Cito toetsen en signaleringsinstrumenten

Het CITO heeft een aantal standaard toetsen die langzamerhand in het gehele basisonderwijs zijn 
ingevoerd. Op onze school worden deze toetsen ook gebruikt. Hierdoor krijgen we beter zicht op de 
kwaliteit van ons onderwijs en de ontwikkeling van uw kind. In groep 8 gebruiken we de IEP eindtoets. 
Een nieuwe toets die PCBO breed wordt ingezet. 
Op basis van de Eind CITO toets in groep 7 geven wij een voorlopig advies aan de kinderen van groep 8.
Voor de uitslag van de eindtoets IEP geven wij een definitief advies. De uitslagen van de CITO toetsen 
die vanaf groep 1 tot en met 8 worden afgenomen worden geanalyseerd op kindniveau, op 
groepsniveau en op schoolniveau. Na de afname van een CITO worden de leerling-gegevens en de 
groepsgegevens besproken met de intern begeleider en de locatieleider. Als de resultaten afwijken van 
onze verwachtingen op het kindniveau dan bekijken we samen waar het aan ligt en passen we dit aan 
aan de onderwijsbehoefte van het kind. Als resultaten tegenvallen op groepsniveau wordt ook dit goed 
geanalyseerd en wordt ingestoken op het aanbod en instructie aan de gehele groep. Twee keer per jaar 
evalueren we ook de schoolresultaten door een trendanalyse en doen we de aanpassingen die nodig 
zijn.

5.2 Eindtoets

Wij kijken naar elk kind als individu. Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen groeien ten 
opzichte van zichzelf. Dat houdt in dat een kind misschien een lage Citotoetsscore heeft, maar wel hard 
gegroeid is in de 8 jaar dat hij of zij bij ons op school heeft gezeten.

Wij zijn een relatief kleine school, die het lesaanbod afstemt op dat wat de kinderen nodig hebben. Dat 
houdt in dat een leerling op het niveau van zijn eigen groep, een groep hoger of lager kan werken. Dat 
is fijn, want zo passen wij het onderwijs aan op het kind en niet het kind op het onderwijs. De score van 
een kleine school, bij de IEP eindtoets, kan lager uit vallen, omdat één of meerdere leerlingen die laag 
scoren, zwaarder drukken op een schoolgemiddelde van een kleine dan van een grote school die 
meedoet aan de IEP eindtoets. Voor een goed en kloppend beeld van het niveau van onze leerlingen, 
kijken we ook naar de resultaten van de toetsen in groep 7. 

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 20,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t 20,0%

vmbo-(g)t / havo 60,0%

De school geeft een voorlopig advies op basis van de  CITO toetsen tot de CITO Eind 7 toets die 
gemaakt wordt in groep 7. Naar aanleiding van deze toetsen wordt ook met de leerling gewerkt aan de 
onderdelen, waar de leerling nog onvoldoende op scoort. Zo werken wij samen met handelingsplannen 
en blokplanningen toe naar de eindtoets IEP in groep 8. Bij een advies aan een leerling kijken we naar 
de ontwikkeling van een kind, de resultaten en de kindkenmerken.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

OuderbetrokkenheidKanjerschool

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Kanjertraining op scholen

De Kanjertraining is meer dan alleen een (anti)pestmethode. De training vormt voor scholen de 
leidraad om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met 
bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). 
De training is uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het Primair- en Voortgezet Onderwijs en 
we streven de volgende doelen na:  
Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 
Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit 
meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen 
om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. 
Regelmatig horen we dat kinderen zich weer veilig voelen op school, dat ouders weer serieus worden 
genomen en de leerkrachten hun vak weer terugkrijgen.De Kanjertraining is opgenomen in de 
database van het NJi als effectief volgens sterke aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van 
sociale vaardigheden. De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS), dat erkend is 
door de Cotan en door de Onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij 
kinderen te meten.

Wij werken in alle groepen volgens de principes van de Kanjertraining. Het doel van de Kanjertraining is 
dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder 
last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen, na het 
volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten 
behalen. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. 
Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. Het principe van 
de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manier van reageren. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van vier types.

Pestvogelgedrag (zwarte pet)

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Uitdager, bazig, hork en pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet over de ander

Aapgedrag (rode pet)
Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller en malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar wel 
goed over de ander

Konijngedrag (gele pet)
Te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het konijn denkt niet goed over zichzelf, maar wel goed over 
de ander

Tijgergedrag (witte pet)
Zichzelf, gewoon, te vertrouwen en aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed over zichzelf en de 
ander

Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:

1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand speelt de baas
4. Niemand lacht uit
5. Niemand doet zielig

5.5 Kwaliteitszorg

De grote doelen voor de komende vier jaar 

Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld: 

1. Wij werken met Kanvas en we weten hoe we de adviezen in moeten zetten in de dagelijkse praktijk. 
2. Wij werken volgens blokplanningen en we hebben de PDCA cyclus goed op orde. 
3. Wij volgen de visie op educatief partnerschap zoals bepaald door PCBO. 
4. Wij gaan op onze school effectief om met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zowel op 
onderwijsinhoudelijk gebied als op het
    gebied van gedrag. 
5. Wij werken met ICT zoals we dat hebben bedacht in het ICT plan, met aandacht voor 21st century 
skills 
6. Wij werken samen op een waarderende manier, met elkaar, met ouders en met kinderen.

Voor uitleg over hoe we deze doelen gedeeltelijk dit schooljaar gaan bereiken, verwijs ik naar het 
jaarplan, schooljaar 2020-2021. 

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

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 11:45 12:15 - 14:30 14:30 - 18:30

Dinsdag 08:29 - 08:30 08:30 - 11:45 12:15 - 14:30 14:30 - 18:30

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 11:45 12:15 - 14:30 14:30 - 18:30

Vrijdag  - 08:30 - 11:45 12:15 - 14:30  - 

Maandag: VSO en BSO aanwezig
Dinsdag: BSO aanwezig
Donderdag: VSO en BSO aanwezig
Vrijdag: gr. 1 t/m 4 12.30 u vrij, gr. 5 t/m 8 14.30 u vrij

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek groep 3/4 dinsdag

Gymnastiek groep 5/6 dinsdag 1x per 2 weken/vrijdag

Gymnastiek groep 7/8 dinsdag 1x per 2 weken/vrijdag

Gymnastiek groep 1/2 dinsdag en donderdag 

Groep 3 t/m 8  hebben gym in de sporthal in Zuidbroek, vervoer is inbegrepen.

Groep 1/2 heeft gym in het speellokaal op school
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6.3 Vakantierooster

Voor dit schooljaar is het voor ouders mogelijk om 2 verlofdagen in te plannen. Deze dagen zijn dan te 
gebruiken voor een lang weekend weg of een extra dag die ingezet wordt bij bepaalde vieringen. Ik ga 
er vanuit dat het aantal aanvragen voor speciale verlofdagen nihil is dit jaar.

De dagen mogen niet voor of na de Kerstvakantie en Zomervakantie gepland worden. Eventuele lesstof 
die de kinderen missen, worden thuis ingehaald.

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 16 mei 2021

PInksteren 22 mei 2021 25 mei 2021

Zomervakantie 16 juli 2021 29 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

xx xx xx

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

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

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. In overleg met de vestigingsmanager, Liselotte 
Melissant, van BIXO worden deze dagen afgesproken.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Spreekuren van externe partners, zoals dat vroeger in de school georganiseerd werd met bijv. de 
Schoolmaatschappelijk werkster of de school verpleegkundige, worden niet meer over het jaar 
gepland.

Op het moment dat er behoefte is aan contact met een zorgverlener, dan neemt de IB-er contact op en 
maakt een afspraak die beide partijen past. Deze keuze is gemaakt, omdat er te weinig animo was 
tijdens de vaststaande spreekuren.
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