
1

Schoolgids
2018-2019



2



3

WOORD VOORAF
Voor u ligt de schoolgids van de Protestants Christelijke Basisschool De Sjofar, 

een school met een duidelijke identiteit en een goede sfeer. Wij willen werken 

vanuit de inspiratie die de Bijbel, Gods Woord, ons geeft.

De jaren op de basisschool zijn een belangrijke periode in het leven van uw 

kind. Niet alleen het leren is van belang, maar ook de ontwikkeling tot een 

zo volledig mogelijk mens. Naast praktische informatie geeft deze gids ook 

informatie over de identiteit van waaruit we het onderwijs geven en de 

uitgangspunten van ons onderwijs. Via deze schoolgids willen we u een zo 

goed mogelijk beeld geven van onze school en de gang van zaken. Natuurlijk 

kan deze gids u niet over alles informeren en alle vragen beantwoorden. Als 

u vragen en/of opmerkingen heeft, schroomt u dan niet contact op te nemen 

met de directeur of één van de leerkrachten. Deze schoolgids is ook via onze 

website te downloaden.

Wij hopen op een prettige samenwerking.

Namens het schoolteam,

Suze de Vries-Scholtens
(Directeur PCBO De Sjofar)



4

INHOUD

Woord vooraf  3 

Actuele informatie over De Sjofar 7

De school 8
 • Hoofd 8

 • Hart  8

 • Handen 8

 • De naam van de school 8

 • De locatie  9

 • De Sjofar prinses Beatrix 9

 • PCBO Apeldoorn 10

 • Identiteit  10 

 • Zingen in de hal 10

 • Een veilige omgeving op De Sjofar  11

Wie werken er op school? 14
 • De directeur  14

 • Unitleiders 14 

 • Leerkrachten  14 

 • Intern begeleiders (ib’ers)  14 

 • ICT-er  14

 • Stagiair(e)s  15

Uw kind, onze zorg  16
 • Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)   16

 • Zelfstandig werken 17 

 • Groepsindeling 17 

 • Eind groep 8: Hoe nu verder?  18 

 • Eindtoets  18

 • Afscheid nemen van de basisschool… 18

Lesaanbod  19
 • Computergebruik 19 

 • Afspraken  20 

 • Digiborden  20

 • Atelier  20

 • Verkeersproef  20

 • Cultuur  20

Rapportage 21
 • Leerlingvolgsysteem 21

 • Het rapport  21

 • Groepsplannen 21

 • Dyslexie  21

 • Passend onderwijs  21

 • Plusleerlingen/ (hoog)begaafde leerlingen  22

 • PCBO PlusProgramma  22

 • Onderwijs aan langdurig zieke kinderen  22

School en thuis 24
 • Voor het eerst naar school!  24

 • Ouders en school 24

 • Voedingsbeleid en gruitdagen 24



5

 • Verkeersveiligheid – Parkeren  25

 • Echtscheiding  25

 • Een leerkracht niet aanwezig? 25

 • Verlof 26

 • Medezeggenschapsraad (MR)   27

 • Ouderraad (OR) 27

 • Ouderbijdrage  27

 • Stichting Leergeld Apeldoorn 28

 • Ouders 28

 • Gebedsgroep 28

 • Ouderpanel  28

Wat gebeurt er nog meer?  30
 • Vieringen en feesten  30

 • Sinterklaas  30

 • Verjaardagen  30

 • Zending  30

 • Kleedjesmarkt  30

 • Sport en spel, kamp en survival  30

 • Sportactiviteiten 31

 • Schaken  31

 • Schoolfotograaf 31

 • Adopteer een monument 31

Praktische informatie  33
 • De schooltijden op De Sjofar  33

 • Gymnastiek  33

 • Gymrooster 33

 • Hoofdluiscontroles 33

 •  Gevonden voorwerpen/ 34 

 naam op kleding en schoenen

 •  Gebruik van foto’s/video’s van uw kind 34

Vakanties en vrije dagen 35

Overige informatie   36
 • Adressen  36

 • Schorsing en verwijdering 36

 • Overstappen van school 36

 • Klachtenregeling  36

 •  Vertrouwenspersonen PCBO Apeldoorn 37

 • Adres Inspectie van het Onderwijs  37

 • Ontruimings- of calamiteitenplan  37

 • Gevaar van buiten  37

 • Gevaar in school  38

 • Verzekeringen/aansprakelijkheid   38

Externe contacten  40
 • Kinderopvang binnen onze school 40

 • Centrum voor Jeugd en Gezin  41

 • Gezonde School  42

 • Kids College Apeldoorn  43

 • Intensieve Taalklas 43



6

Duidelijk de school   voor je Leven.
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ACTUELE INFORMATIE  
OVER DE SJOFAR
Aan het begin van het jaar wordt de jaarkalender uitgedeeld. 

Deze geeft u een overzicht van de activiteiten van de school, 

de vakanties en/of incidentele vrije dagen. Daarnaast verschijnt 

elke veertien dagen de nieuwsbrief van De Sjofar. Zo wordt u op 

de hoogte gehouden van de actuele gebeurtenissen. De website 

van De Sjofar is beslist de moeite waard om te bezoeken. Het is 

een goede manier om kennis te maken met de school. 

Het adres van de school:
PCBO De Sjofar 

Glazeniershorst 403-404

7328 TK Apeldoorn

T:  055 - 533 78 56
E: sjofar@pcboapeldoorn.nl 
I:  sjofar.pcboapeldoorn.nl
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DE SCHOOL
Motto en visie van onze school:  

Hoofd
Hoe knap we tegenwoordig ook zijn, alles wat in ons hoofd 

speelt blijft een geheimenis. Als school weten we dat dit de plek 

is waar veel te leren valt en waar het leren ook voornamelijk 

gebeurt. Maar hoe dat precies werkt? Waarom leert de één 

anders dan de ander? Iedereen heeft weer een andere aanleg. 

En welke aanleg de leerling ook heeft, wij zijn blij met ieder kind. 

De verwondering dat iedereen op deze wereld uniek is, leert ons 

de belangrijke les dat we de aanleg van het ene kind niet mooier 

of knapper vinden dan van het andere kind. Iedereen telt mee. 

Het is mooi om als school samen het avontuur aan te gaan, 

om een stukje van het geheim van het leren van elk kind te 

ontdekken. Ontdekken is ontwikkelen. Daarom geven wij  

voor een belangrijk deel ontwikkelingsgericht onderwijs.  

Het stimuleren van kinderen om hun volledige persoonlijkheid  

te ontwikkelen. God de Schepper vindt het hoofd belangrijk.  

Zoals ons hoofd ons kan leiden naar nieuwe, andere ver-

gezichten en mogelijkheden, zo leidt Zijn Zoon Jezus,  

als Hoofd ons naar nieuwe kansen in ons leven. 

Hart
Het hart is het centrum van passie. De drijfveer om in beweging 

te komen. Wordt het hart gevolgd, dan volgt de rest van het 

lichaam als vanzelf. Het is ook de plek voor de persoonlijke 

omgang met God. De inspiratiebron van waaruit de dingen 

gedaan mogen worden. Dat geldt ook voor onze school. Ons 

geloof is ons zijn. Dat is te herkennen aan de aandacht voor 

Bijbelverhalen, vieringen, gebed en het wekelijks zingen in 

de hal op  vrijdagochtend. Maar bovenal mogen we in onze 

dagelijkse omgang met de kinderen een getuige zijn van de 

liefde van God. Wij beseffen dat de aandacht voor het hart, 

kinderen positief kan veranderen in hun sociaal emotionele 

vorming en respectvol omgaan met elkaar. God de Schepper 

vindt het hart belangrijk. Zoals ons hart ons leven leidt naar 

vriendschappen en moedige daden, zo leidt Zijn Zoon Jezus ons 

hart om met liefde zorg te kunnen dragen voor mensen die ons 

hard (en hart) nodig hebben. 

Handen
Handen kunnen vormen. Zoals klei in de handen van de 

pottenbakker kan worden gevormd tot iets moois en tot iets 

bruikbaars. Handen geven vorm aan ideeën in ons hoofd en 

de passie van ons hart. Handen zijn er om mensen te kunnen 

helpen. Als school trainen we de vaardigheden als schrijven, 

sport en spel en creativiteit. Maar ook de waardige dingen als 

je praktisch inzetten voor goede doelen en samen met andere 

klasgenoten coöperatief werken en leren.  

 

God de Schepper vindt handen belangrijk. Zoals handen ons 

helpen om waar te maken waarvoor we staan, zo helpt Zijn  

Zoon Jezus ons een handje om uit te kunnen reiken naar 

mensen die onze hulp nodig hebben.

De naam van de school
De Sjofar ontleent haar naam aan een muziekinstrument dat bij 

het oude volk Israël een belangrijke functie vervulde. De sjofar 

werd geblazen bij de aankondiging van een feestdag of rustdag. 

Het was een signaal om het begin of eind van de strijd aan te kon-

digen. Er werd geblazen bij het aanstellen van een koning en het 

werd gebruikt als waarschuwing. Het was vooral een roeptoon, 

een roepinstrument. De sjofar zal ook klinken op de grote dag als 

de Here Jezus terugkeert op aarde (1 Thessalonicenzen 4:16). 

De directie en de leerkrachten stellen zich beschikbaar om een 

helder en krachtig geluid te laten horen, waardoor vele jonge 

mensen voorbereid en uitgedaagd zullen worden om hun eigen 

specifieke plek in te nemen in Gods wereld.

Duidelijk de school 
voor je Leven!
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De locatie
De Sjofar staat in de wijk de Maten. In de directe omgeving 

is veel groen, er is een winkelcentrum dicht bij de school en 

sociaal-culturele voorzieningen liggen op loop- en fietsafstand. 

Onze school wordt bezocht door zo’n 330 leerlingen. Een ge-

deelte van deze kinderen woont in de wijk rondom de school, 

maar er komen ook veel leerlingen vanuit de andere wijken 

van Apeldoorn. Dit cursusjaar hebben we dertien groepen, 

waarvan er elf groepen gehuisvest zijn op De Sjofar. De elfde 

en de twaalfde groep worden gehuisvest in twee noodlokalen 

achter De Sjofar. De school beschikt over elf lokalen en er is 

een groot speellokaal. Verschillende lokalen worden voor en 

na schooltijd gebruikt voor de voor- en naschoolse opvang. 

Naast ons gebouw staat de openbare basisschool De Horst. We 

maken gebruik van hetzelfde plein en een grasveld waar heerlijk 

gespeeld kan worden. Voor de groepen 1 en 2 heeft De Sjofar 

een groot speelplein aan de voorkant van de school. 

De Sjofar Prinses Beatrix
Vanaf het schooljaar 2016-2017 is de Prinses Beatrixschool  

in Wenum Wiesel als De Sjofar Prinses Beatrix gestart. Dat  

bete kent dat deze school ook de duidelijke christelijke identiteit 

gaat voeren zoals we die ook op De Sjofar kennen. Ouders van 

kinderen in Apeldoorn Noord en de dorpen Beemte Broekland, 

Wenum Wiesel, Vaassen en Emst hebben zo ook de mogelijkheid 

om hun kinderen naar een school te laten gaan met een duidelijke 

christ e lijke identiteit. Suze de Vries is directeur van beide scholen. 

Op De Sjofar Prinses Beatrix is Saskia Stindt locatie leider en aan-

spreekpunt. De scholen houden hun eigen onderwijssysteem 

maar werken wel samen en maken zo veel mogelijk gebruik van 

elkaars expertise.
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Dat De Sjofar een christelijke school is, wil niet zeggen dat 

er geen kinderen met een andere levensbeschouwing onze 

school bezoeken. Ook deze kinderen zijn van harte welkom. 

Wel wordt van hen verwacht dat zij aan alle activiteiten gewoon 

meedoen, zoals bijvoorbeeld onze godsdienstlessen, liederen 

en de vieringen van de christelijke feesten. We verwachten van 

de ouders dat zij respecteren wat er door de school aan hun 

kinderen wordt aangeboden. Wanneer ouders deelnemen aan 

de Medezeggenschapsraad (MR) of de Ouderraad (OR), vragen  

we hen de identiteit van De Sjofar actief te ondersteunen.

Zingen in de hal
Iedere week op vrijdagmorgen starten de groepen 5 tot en 

met 8 met ‘zingen in de hal’. Leerlingen en hun ouders zingen 

met elkaar liederen, die aansluiten bij de verhalen uit de Bijbel 

die in die week zijn verteld. Hierbij worden we begeleid door 

musicerende ouders en leerlingen. De tweede ‘sing-in’ start om 

11.40 uur voor de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4. Er 

worden liedjes gezongen, die passen bij een gekozen thema. 

De kinderen worden hierbij op allerlei manieren uitgedaagd om 

actief mee te doen.

PCBO Apeldoorn
PCBO De Sjofar is één van de 27 scholen voor protestants 

christelijk basisonderwijs in Apeldoorn. De scholen behoren tot 

de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO)  

te Apeldoorn. De 27 scholen hebben samen ruim 5600 leerlingen 

en ruim 550 medewerkers. De Raad van Bestuur, bestaande uit 

twee personen (voorzitter en lid) leidt de organisatie. De Raad 

van Toezicht, die toetst of de organisatiedoelen worden gehaald, 

bestaat uit zes personen. Het bureau van PCBO Apeldoorn 

ondersteunt de 27 scholen. Het bureau draagt zorg voor een 

stabiele, betrouwbare en proactieve bedrijfsorganisatie.

PCBO Apeldoorn is een vitale en dynamische onderwijs-

organisatie, verantwoordelijk voor kwalitatief, betekenisvol en 

toekomstgericht, passend onderwijs. Ruimte voor groei is het 

motto van PCBO Apeldoorn. Meer informatie vindt u op:

Identiteit
De Sjofar is een basisschool waar de levende God centraal 

staat. In de Bijbel maakt Hij zich bekend, met name in het 

leven van Zijn Zoon Jezus Christus. In het lesgeven en het met 

elkaar omgaan, willen wij hiervan getuigen. Hierbij aanvaarden 

we de Bijbel als enige autoriteit voor het geloof en leven van 

directie, leerkrachten en kinderen. We zijn ons bewust van 

de verantwoordelijkheid die we als mens dragen voor Gods 

schepping met betrekking tot de medemens, samenleving 

en cultuur. In ons schoolleven werkt de inspiratie vanuit Gods 

Woord door in ons werken en in ons mens-zijn, in onze liederen, 

verhalen en vieringen. Elke dag wordt begonnen en afgesloten 

met gebed en/of een lied. Op De Sjofar wordt dan ook vaak 

uit de Bijbel verteld. In de hoogste groepen leren de kinderen 

zelfstandig de Bijbel te lezen. Aan het begin van groep 8 krijgen 

de leerlingen hun eigen Bijbel; het mag een leef-, lees- en 

werkboek worden. Ieder schooljaar is er één gezamenlijke 

Kerst-, Paas- of Pinksterviering in de kerk, waaraan leerlingen, 

ouders en leerkrachten een bijdrage leveren. De andere vie-

ringen vinden plaats in de groep of met meerdere groepen  

in de grote hal.

pcboapeldoorn.nl
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Een veilige omgeving op De Sjofar
Op De Sjofar willen we dat iedereen zich binnen de school veilig 

voelt. Om dat te bevorderen hebben we een aantal afspraken 

gemaakt over hoe we met elkaar willen omgaan. We hebben 

in de eerste plaats als leerkrachten de intentie om ons aan die 

leefregels te houden. Maar ook van alle leerlingen vragen we of 

zij willen meewerken aan zo’n veilige omgeving. Op De Sjofar 

hebben we een pestprotocol. Dit pestprotocol wil ervoor zorgen 

dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, 

zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierin staan regels 

en afspraken. Hierdoor kunnen kinderen en volwassenen, als 

er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op 

deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds 

respect te tonen, willen we alle kinderen in de gelegenheid 

stellen om met veel plezier naar school te gaan! Leerkrachten 

en ouders uit de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad 

onderschrijven gezamenlijk dit pestprotocol. Elk schooljaar 

wordt in elke groep Kanjertraining gegeven op het niveau dat  

bij de groep past. Ouders worden zo goed mogelijk geïnfor-

meerd over de inhoud van de Kanjertraining.
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Accepteren Accepteren

1. Iedereen mag er zijn. Ik accepteer de ander, ongeacht zijn/

haar afkomst, taal, uiterlijk of mening.

2. Iedereen mag – als het kan – meedoen, als er bijvoorbeeld 

gespeeld wordt, maar hij/zij moet dan ook echt meedoen.

1. Ik discrimineer iemand anders niet op grond van zijn/haar 

afkomst, taal, uiterlijk of mening.

2. Ik sluit niemand buiten.

Praten Praten 

3. Ik denk en praat positief over anderen, en ik blijf eerlijk in 

mijn reactie.

4. Als er gepest wordt, mag ik het zeggen tegen de juf of 

meester; dat is geen klikken. 

3. Ik scheld of vloek niet. Ook roddel ik niet over een ander.

4. Als er gepest wordt, hoef (mag) ik dat niet voor mijzelf 

houden. 

Gesprek Gesprek

5. Als er iemand aan het woord is, luister ik en wacht op mijn 

beurt.

6. Als er ruzie is, proberen we er eerst samen uit te komen. Als 

dit niet lukt, gaan we naar de juf of meester. 

5. Tijdens een gesprek praat ik er niet doorheen, wanneer 

iemand anders aan het woord is.

6. We lossen een ruzie niet op met handen en voeten.

Gedrag Gedrag

7. Als iemand mij vraagt om hem/haar te helpen, kan ik zelf 

het beste kiezen of ik dat kan doen (en wanneer en hoe). 

8. Ik raak een ander alleen aan als hij/zij dat goed vindt.

7. Ik dring mijn hulp niet aan iemand anders op, maar ik kan 

mijn hulp wel altijd aanbieden.

8. Ik schop en sla niet; ik duw en trek ook niet aan een ander. 

Spullen Spullen 

9. Ik ben zuinig op mijn eigen spullen en op spullen van een 

ander (ook die van school).

10. Bij het opruimen zorg ik niet alleen voor mijn eigen spullen, 

maar ik ben ook samen met anderen verantwoordelijk voor 

dingen die we samen gebruiken.

9. Ik verniel niets en pak ook niets weg. 

10. Ik laat ‘troep’ niet slingeren

Foutje… en dan een nieuwe start! Foutje… en dan een nieuwe start! 

11. Als ik iets verkeerds gedaan heb, zal ik dat erkennen.

12. Als iemand mij iets aangedaan heeft, zal ik het eerlijk 

zeggen. Als hij/zij spijt heeft, maken we een nieuwe start en 

kunnen we elkaar vergeven.

11. Als ik iets verkeerds gedaan heb, zal ik dat niet ontkennen 

of koppig blijven.

12.  Ik blijf niet bitter of lang zeuren over wat een ander 

verkeerd gedaan heeft, wanneer hij/zij er spijt van heeft.
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Hoofd, hart, handen
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WIE WERKEN ER OP SCHOOL?
De directeur
Binnen het team kennen we verschillende functies en taken. 

De directeur geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk 

voor de dagelijkse gang van zaken. Eén van haar taken is 

het ontwikkelen van beleid op korte en lange termijn op 

verschillende terreinen, waaronder personeel, financiën en 

onderwijskundige zaken. Daarnaast is zij verantwoordelijk 

voor het aansturen van de leerkrachten en de inzet van ieders 

capaciteiten op school. Ook draagt zij zorg voor een goede 

communicatie met ouders en externe relaties. Suze de Vries is 

de directeur van De Sjofar.

Unitleiders
De school is verdeeld in twee afdelingen; units: de onderbouw 

(groepen 1 tot en met 4) en de bovenbouw (groepen 5 tot en 

met 8). Ria van Geerenstein is unitleider van de onderbouw 

en Corianne Scheltens is unitleider van de bovenbouw. Om 

hun functie goed uit te oefenen, zijn zij voor een deel van 

de tijd vrij geroosterd van het lesgeven. De unitleiders zijn 

verantwoordelijk voor het voorbereiden en het leiden van 

de vergaderingen in de bouw. De unitleiders leveren een 

actieve bijdrage aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie 

van het schoolbeleid. Zij bewaken de doorgaande lijn in het 

onderwijsproces en vervangen de schooldirecteur bij haar 

afwezigheid. Samen met de directeur zijn de unitleiders 

onderdeel van het managementteam en geven zo mede  

het schoolbeleid vorm.

Leerkrachten
De groepsleerkrachten hebben de dagelijkse zorg voor de 

kinderen in hun groep. Er wordt bewust gewerkt aan een goede 

sfeer en een veilige omgeving. Verder is het een belangrijke taak 

ervoor te zorgen dat de kinderen goed onderwijs krijgen en dat 

elk kind de juiste zorg krijgt. Daarnaast hebben de leerkrachten 

verschillende taken op schoolniveau. Dit kan het begeleiden  

van een plusgroep zijn, het voorbereiden van een viering of  

een sportdag, aan een commissie deelnemen enzovoorts.

Intern begeleiders (ib’ers)
De Sjofar maakt deel uit van het Samenwerkingsverband  

primair onderwijs Apeldoorn. Het doel van het SWV is de 

scholen voor basisonderwijs te ondersteunen bij de hulp aan 

kinderen die speciale ondersteuning en begeleiding nodig 

hebben. Op onze school zijn voor de begeleiding van deze 

kinderen en het coördineren van de ondersteuning Sandra 

Pilon en Marian Voorberg, als intern begeleiders (ib’er), 

verantwoordelijk. Sandra Pilon is intern begeleider voor de 

onderbouw en Marian Voorberg voor de bovenbouw. Zij zijn 

voor een paar dagdelen vrijgesteld om allerlei zaken rond de 

speciale leerlingbegeleiding te coör dineren. Dat kan uiteen-

lopen van het nog eens extra toetsen van leerlingen tot het 

voeren van gesprekken met leerkracht en/of ouders over de 

voortgang van het onderwijsproces. Ook onderhouden zij 

samen met de leerkrachten de contacten met externen die de 

begeleiding en ondersteuning geven. Zij kunnen hierbij gebruik 

maken van de faciliteiten van het samenwerkingsverband 

in de vorm van de hulp van externe deskundigen, zoals een 

orthopedagoog, werkzaam bij de IJsselgroep. Wanneer nader 

onderzoek van een leerling gewenst is, gebeurt dat steeds in 

overleg met de betrokken ouders.

ICT-er
Naast de ICT-coördinator op school, hebben we ook een 

bovenschoolse ICT-coördinator. Samen zorgen zij voor een 

optimaal gebruik van computers, programma’s en digiborden. 

Zij beslissen, in overleg met het managementteam, over 

de aanschaf van computerprogramma’s. Verder begeleiden 

ze de groepsleerkrachten bij het gebruik van computers en 

de programma’s in de klas en het gebruik van het digitale 

schoolbord.  



Stagiair(e)s
Naast de vaste leerkrachten is het mogelijk dat u wel eens 

andere gezichten in de klas van uw kind ziet. Voor korte of lange 

tijd lopen studenten stage als onderdeel van hun opleiding tot 

leerkracht aan een PABO of aan een MBO-opleiding tot sociaal 

pedagogisch werk/onderwijs assistent. Ook maakt de school 

regelmatig een periode gebruik van een LIO-stagiaire. Dit is een 

PABO-student die bijna is afgestudeerd. Hij/zij doet haar laatste 

stage door een aantal dagen in de week zelfstandig een groep 

les te geven. De LIO-stagiaire doet ook oudergesprekken, maakt 

de rapporten en andere taken. Een leerkracht van De Sjofar 

begeleidt hem/haar buiten de groep.

15

Met ons  
hoofd denken  

we na.
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UW KIND, ONZE ZORG 
Vier jaar is een belangrijke leeftijd voor uw kind, een mijlpaal! 

Immers, uw kind gaat naar de basisschool. Voor zowel de ouders 

als het kind breekt een spannende tijd aan. Hoe vindt uw kind 

zijn of haar plekje in de nieuwe groep en hoe gaat uw kind zich 

verder ontwikkelen?

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) 
In de groepen 1 tot en met 4 werken we volgens de visie van 

Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO). Bij Ontwikkelings

Gericht Onderwijs staat er altijd een thema centraal en binnen 

het thema is het spel de belangrijkste activiteit; leren via het 

spel. Passend bij het thema wordt, in samenwerking met de 

kinderen, een spelhoek ingericht en via dit spel komt een stukje 

van de echte wereld binnen (we noemen dit ook wel de sociaal 

culturele praktijk). Stel dat het thema is ‘de bakker’; dan komt 

er een bakkerswinkel in de groep waarbij kinderen leren om in 

bijpassende taal te spreken, te onderhandelen, af te rekenen, 

lijstjes te schrijven en te lezen enzovoort. Ook wereldoriëntatie 

speelt een grote rol binnen de thema’s. De thema’s lopen van 

vakantie tot vakantie. 

De volgende begrippen horen bij Ontwikkelingsgericht 

Onderwijs: 

 - Betrokkenheid 

 - Betekenisvol leren

 - Bedoelingen

 - Bemiddeling 

Betrokkenheid en betekenisvol leren krijgen inhoud doordat uw 

kind een actieve bijdrage levert bij de keuze en de uitwerking 

van een thema. Wat weten de kinderen al en wat willen ze nog 

weten van het thema? Waar gaat hun belangstelling naar uit en 

hebben zij ook ideeën over de uitwerking van het thema? Zo 

worden eigen initiatieven gestimuleerd en ontwikkeld (dit geldt 

voor de groepen 1 tot en met 4).

De rol van de leerkracht wordt ook wel bemiddeling genoemd. 

Vooral in de groepen 1/2 observeert de leerkracht veelvuldig 

en weet daardoor goed aan te sluiten bij het spel van het kind. 

In dit betekenisvolle spel weet de leerkracht (bemiddeling) ook 

welke bedoelingen zij in het spel kan laten plaatsvinden. Deze 

bedoelingen staan weergegeven in verschillende leerlijnen. 

Alle vakken zijn geïntegreerd in deze manier van onderwijs. In 

groep 3 en 4 wordt alleen het taal- en leesonderwijs volgens 

de ontwikkelingsgerichte aanpak gegeven. Onder taal verstaan 

we mondeling taalgebruik, het lezen en het schrijven. In deze 

groepen wordt vooral gebruik gemaakt van de volgende 

activiteiten: de weektekst, overige teksten, de boekenkring, 

woorden van de week, de stil leesmomenten en later het 

duo-lezen en het tutor-lezen. Vooral de eerste vier activiteiten 

koppelen we aan het thema.

Binnen het taal- en leesonderwijs wordt gewerkt met het  

vier-veldenmodel.

Motivatie
doel van de activiteit

betrokkenheid op de  

tekst/boek

Begrip
aanbieden van 

leesstrategieën

Technische aspecten
onder andere. klank- en 

teken koppeling

Woordenschat
woordbetekenissen 

achterhalen

Op deze manier willen we werken aan betekenisvolle lees- en 

schrijfactiviteiten, waarbij de kinderen gemotiveerde lezers 

blijven!

Groep 5 t/m 8 (de bovenbouw)

In de bovenbouw gaat het om onderzoeksactiviteiten, waar in  

de oudere leerlingen vanuit hun eigen vragen komen tot 

maatschappelijk relevante en betekenisvolle kennis. Doordat 

kinderen met hun eigen onderzoek aan de slag gaan, worden 

hun leerprocessen meer dynamisch en behouden leerlingen 
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ruimte voor een eigen inbreng. Ook bij de bovenbouw wordt er 

dan in thema’s gewerkt. Ieder schooljaar werken we minimaal 

twee thema’s uit op de ontwikkelingsgerichte manier. Voor de 

overige zaak vaklessen gebruiken we de methode Argus Clou 

(een zaakvakmethode voor aardrijkskunde, geschiedenis en 

natuur).

Een thema is opgebouwd uit verschillende fases:

Fase 0 – de themaplanning.

Fase 1 –  startactiviteiten. Wat weten de kinderen al van het 

thema en wat willen ze nog weten?

Fase 2 –  onderzoeksactiviteiten, de kinderen gaan op onderzoek 

naar antwoorden op vragen die de leerlingen hebben.

Fase 3 – afronden van het thema.

Fase 4 – evalueren van het thema.

Zelfstandig werken
Op De Sjofar vinden we het belangrijk om kinderen te leren 

zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijkheidsgevoel 

te ontwikkelen. Daarom heeft het zelfstandig werken een 

belangrijke plaats in ons onderwijs. Zelfstandig werken start 

al in de kleutergroepen. Daar zit op sommige momenten een 

knuffelbeer op de stoel van de juf. Zij is dan met een groepje 

kinderen aan het werk. De andere leerlingen moeten proberen 

zelf een oplossing te vinden voor hun probleem, een ander om 

hulp vragen of even iets anders gaan doen totdat de juf weer 

beschikbaar is. De kinderen van groep 1 en 2 maken gebruik 

van het planbord. Ze kunnen zelf aflezen uit welke activiteiten 

er gekozen kan worden en deze keuze zichtbaar maken door 

hun naamkaartje onder de activiteit op het planbord te hangen. 

De dagen op het planbord hebben allemaal een specifieke 

kleur. Deze kleuren zijn vanaf groep 5 ook op de dagtaak terug 

te vinden. Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt 

van een klassikaal verkeerslicht. Aan de kleur 

kunnen de kinderen zien of ze de opdracht 

zelfstandig gaan maken of dat ze hulp 

in kunnen roepen van de juf of van de 

kinderen uit hun groepje. Halverwege 

het cursusjaar krijgen de kinderen elk 

een houten blokje waarmee zij aan 

kunnen geven hulp nodig te hebben. 

Kinderen kunnen daarnaast aangeven wel of geen hulp te willen 

bieden aan een medeleerling uit het groepje. Dit houten blokje 

gaat mee tot en met groep 8. In alle groepen wordt gewerkt 

met dagritmekaarten en pictogrammen. Vanaf groep 5 wordt er 

gewerkt met dagtaken in combinatie met een verkeerslicht. Op 

de dagtaak staat per dag aangegeven wat de leerling zelfstandig 

kan doen. Dit kan voor het ene kind meer zijn dan voor het 

andere, maar het kan ook iets extra’s zijn omdat het kind meer 

oefening nodig heeft of aan verdiepingsstof toe is.

Op deze manier werken, betekent dat kinderen voor een groot 

deel hun werk zelf leren plannen en dat er beter kan worden 

aangesloten bij de ontwikkeling en keuzes van uw kind. Zo 

wordt geleerd om zelf verantwoordelijk te zijn voor de taak die 

gedaan moet worden. Er zijn vaste momenten waarop er door 

de leerkracht klassikale instructie wordt gegeven. Op andere 

momenten is er door deze manier van werken meer tijd voor 

individuele hulp. Natuurlijk wordt deze manier van werken niet 

van de ene op de andere dag ingevoerd. In groep 5 beginnen 

we met een dagtaak, en deze wordt steeds verder uitgebreid 

naar het werken met een weektaak. In groep 7 en 8 werken 

we met de weektaak. Wij vinden dat onze leerlingen op deze 

manier hun talenten kunnen ontwikkelen en in een veilige 

omgeving leren zich verantwoordelijk te voelen voor wat er 

van hen verwacht wordt.

Groepsindeling 
Aan het eind van elk schooljaar worden er plannen gemaakt  

over de nieuwe samenstelling van de verschillende groepen. 

Wel of geen combinatie, welke leerkrachten zullen les gaan 

geven in de verschillende groepen? Zowel kinderen als ouders 

zijn benieuwd naar de nieuwe formatie. Het samenstellen van 

de groepen en de groepsindeling wordt bepaald door 

de directie van de school. Groepsleerkrachten 

hebben het overzicht over die zaken die bij ouders 

meespelen met betrekking tot het indelen 

van de groepen. Als ouder/verzorger kunt 

u ervoor zorgen dat leerkrachten hiervan 

goed op de hoogte zijn, zodat zij dit 

kunnen laten meewegen bij de indeling 

van de groepen. In een vroeg stadium 
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zullen ouders benaderd worden, wanneer er zich ingrijpende 

situaties voordoen, zoals doubleren en/of het ontstaan van 

nieuwe combinatieklassen. Dit schooljaar starten we met 13 

groepen en in de loop van het jaar wordt bekeken of het nodig 

is dat er een instroomgroep wordt gestart. De verdeling van de 

leerkrachten over de groepen staat op de website van de school 

en de ouders ontvangen deze indeling.

Eind groep 8: Hoe nu verder?
Na acht jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet 

onderwijs. In de maand januari hebben de leerkrachten van groep 

8 een adviesgesprek met de ouders over het vervolgonderwijs 

na groep 8. De eigen wensen van de kinderen, van de ouders, het 

advies van de groepsleerkracht en de uitslagen van de toet-

sen van het Leerlingvolgsysteem spelen bij die keuze een rol. 

Daarnaast is er elk jaar overleg met de brugklasmentoren over de 

leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan en worden de 

oud-leerlingen besproken. De schoolverlaters vertrekken meestal 

naar één van de onderstaande typen van voortgezet onderwijs. In 

het schema kunt u zien hoe de afgelopen jaren de verhoudingen 

in de keuze voor het voortgezet onderwijs hebben gelegen 

binnen groep 8.

Jaar VWO HAVO VMBO

2014 20 % 31 % 49 %

2015 40 % 28 % 32 %

2016 20% 40% 40%

2017 14% 46%

40% 

(23% TL

17 % BL/KL)

2018 29% 28%

43% 

(27% TL  

16% KL)

Eindtoets 
Ieder jaar maken de leerlingen van groep 8 de eindtoets.  

De scholen van PCBO doen allemaal de IEP-toets als eindtoets. 

Het groepsgemiddelde was in 2017-2018: 82,8. Het landelijk 

gemiddelde was 81,0. Hoogste score is 100. Het lande lijk

gemiddelde is 78. Er wordt ook altijd gekeken naar de popu-

latie van de school. Onze school moest dan in ieder geval 80 

scoren. 

De IEP toets kent verschillende onderdelen. Het hoofd-gedeelte 

dat in april wordt afgenomen is verplicht. Daarnaast maken de 

leerlingen bij ons op school in november het hart- en handen-

gedeelte. De resultaten van dit gedeelte geven een mooi beeld 

van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De 

termen hoofd, hart en handen die gehanteerd worden, sluiten 

mooi aan bij de kernwoorden van onze school.

Afscheid nemen van de basisschool…
Aan het einde van het schooljaar neemt groep 8 afscheid.  

Zij studeren wekenlang met de hulp van hun leerkracht(en)  

en ouders een musical in. In de laatste schoolweek voeren  

zij die meerdere malen op. Op een avond tijdens de laatste  

week van het schooljaar mogen hun ouders de uitvoering 

hiervan op school komen bekijken. Na de musical nemen de 

leerlingen afscheid van hun meesters en juffen. Hoe? Dat is  

een verrassing… 
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LESAANBOD
 VAKGEBIED GROEP METHODE    
 Godsdienstonderwijs 1 - 8 Startpunt    
 Taal 1 en 2 OGO     
 3 OGO (zie blz. 16)

Lezen – Ontluikende geletterdheid 1 en 2 OGO     
Aanvankelijk lezen 3 OGO (zie blz. 16)   
Voorgezet technisch lezen 4 - 7 Estafette    
Begrijpend lezen 4 - 8 Nieuwsbegrip    
Rekenen/wiskunde  1 en 2 OGO

 3 - 8 Pluspunt    
Schrijven 1 - 5 Klinkers    
Engels 5 - 8 Take it easy    
Aardrijkskunde 5 - 8 Argus Clou    
Geschiedenis 5 - 8 Argus Clou    
Kennis der natuur 5 - 8 Argus Clou    
Tekenen 3 - 8 Leerkracht kiest eigen werkplan  
Handenarbeid 3 - 8 Leerkracht kiest eigen werkplan  
Textiele werkvormen 4 - 8 Eigen leerplan vakleerkracht  
Muziek 1 - 8 Eigenwijs    
Sociaal-emotionele ontwikkeling 1 - 8 Kanjertraining    
Verkeer 1 - 4 Rondje Verkeer

 5 en 6 Op voeten en Fietsen

 7 Jeugdverkeerskrant   
Gymnastiek 1 en 2 Bewegingsonderwijs in het speellokaal 

 3 - 8 Bewegen samen regelen  
Seksuele vorming 7 en 8 Alleen voor meisjes - Alleen voor jongens 

Computergebruik
ICT wordt voor het grootste deel gebruikt als hulpmiddel bij de 

vakken op school. Maar ICT is in de huidige tijd ook een doel: 

van leerlingen wordt steeds meer ‘ICT-geletterdheid’ gevraagd. 

Hiermee wordt bedoeld dat leerlingen niet alleen kennismaken 

en oefenen met verschillende ICT-toepassingen, maar ook 

informatie kunnen verwerven, beoordelen en verwerken. 

Omdat ontwikkelingsgericht onderwijs een steeds grotere 

plaats inneemt op onze school, worden de computers ook 

steeds vaker gebruikt door de kinderen om onderzoek te doen, 

informatie op te zoeken en om werkstukken en presentaties te 

maken.  

Naast informatie beoordelen en verwerken, wordt de 

computer bij allerlei vakken ingezet, zowel in de onderbouw 

als in de bovenbouw. In de onderbouw gebruiken de kinderen 

programma’s waarmee de kinderen op een speelse manier 

oefenen met taal en rekenen. Vanaf groep 3 wordt onder 

andere gebruik gemaakt van Pluspunt oefensoftware, als 

ondersteuning van het rekenonderwijs. 
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Momenteel is De Sjofar een proces in gegaan van ICT-

vernieuwing. Zo zijn alle computerprogramma’s afgelopen 

schooljaar ‘in de cloud’ gegaan. Dat betekent dat de programma’s 

die we gebruiken alleen nog via internet benaderbaar zijn. Ook 

wordt er een nieuw ICT-plan gemaakt, onder begeleiding van 

een extern ICT-bedrijf. Op basis van onze onderwijsvisie en 

ambities willen we nagaan hoe we ICT kunnen inzetten om de 

onderwijskwaliteit te versterken en welke ICT-middelen we 

daarvoor nodig hebben. 

 

Afspraken 
Omdat de computers intensief worden gebruikt op school,  

zijn afspraken belangrijk. Daarom hangt er bij de computers  

een kaart met daarop de belangrijkste afspraken over hoe  

de computer mag worden ingezet door de kinderen. 

Digiborden 
Vanaf groep 3 hebben alle klassen de beschikking over een 

digibord. Het gebruik van digiborden heeft veel voordelen 

ten opzichte van het vroegere krijtbord: De instructies van de 

leerkrachten zijn veel interactiever; het gebruik van het bord 

is op den duur efficiënter, omdat de leerkrachten hun lessen 

kunnen opslaan; het gebruik van het bord werkt ook motiverend 

en het bord kan worden ingezet door er groepjes op te laten 

oefenen. Wij gebruiken digibordsoftware bij bijna alle vakken. 

We hebben in de kleuterklassen twee kleuterdigiborden. Deze 

borden zijn verrijdbaar, zodat ze in alle kleuterklassen kunnen 

worden gebruikt. De schermen zijn aanraakgevoelig en kunnen 

worden ingezet bij allerlei activiteiten in de kleuterklas. 

Atelier
Elke vrijdagmiddag van 12.45 – 14.00 uur verandert De Sjofar 

in een echt Atelier. Alle kinderen van groep 5 tot en met 8 gaan 

groepsdoorbrekend aan het werk. Er is van alles te doen! Onder 

leiding van onze vakleerkracht textiele werkvormen, meesters, 

juffen gaan we onder andere koken, bakken, knutselen, verven, 

fotograferen en toneelspelen. 

Verkeersproef
In groep 7 leggen de kinderen de theoretische en praktische 

verkeersproef af. Bij goed gevolg krijgen ze een diploma.

Cultuur
De organisatie Eduart/CODA biedt scholen een gevarieerd 

programma aan op allerlei terreinen: dans, drama en beeldende 

vorming, het zogenaamde cultuurmenu. Jaarlijks schrijft de 

school in voor een aantal van dit soort activiteiten. Elke groep 

heeft ieder cursusjaar een culturele activiteit.
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RAPPORTAGE
Leerlingvolgsysteem
Dagelijks zien wij hoe uw kind werkt: in welk tempo, hoe 

nauwkeurig, geheel zelfstandig of met hulp. Wij volgen de 

leerlingen met methodegebonden toetsen, bijvoorbeeld 

een dictee dat al dan niet is voorbereid, of een toets na een 

bepaald lesblok. Zulke toetsen geven aan in hoeverre uw 

kind de aangeboden lesstof beheerst. We volgen de kinderen 

vanaf groep 2 ook met landelijk genormeerde toetsen: wij 

gebruiken hiervoor CITO-toetsen. In groep 2 de CITO-toetsen: 

Rekenen en Wiskunde voor kleuters en Taal voor kleuters. 

Deze worden een keer per schooljaar afgenomen en zo nodig 

een tweede keer. Voor groep 3 tot en met 7 gebruiken we de 

CITO-toetsen voor de vakken technisch en begrijpend lezen, 

spelling en rekenen. Deze toetsen worden in januari en juni 

afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden verwerkt 

in het computerprogramma CITO-Leerlingvolgsysteem. Naar 

aanleiding van de resultaten kunnen we besluiten om een 

kind lichte of extra ondersteuning te geven. Ouders worden 

ervan op de hoogte gesteld als deze ondersteuning nodig is. 

Wanneer u als ouder/verzorger vragen heeft over uw kind, kunt 

u tussentijds altijd een gesprek aanvragen met de leerkracht van 

uw kind.

Het rapport
Het rapport dat wij op school gebruiken wordt twee keer per 

jaar aan de kinderen meegegeven, in februari en juli. Dit rapport 

is voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. In het rapport 

van de groepen 1 en 2 wordt het verloop van de ontwikkeling 

op verschillende ontwikkelingsgebieden weergegeven. Voor 

de groepen 3 tot en met 8 worden de resultaten voor de 

verschillende vakken weergegeven in woorden en cijfers. 

Elk kind de aandacht die 
hij/zij nodig heeft

Groepsplannen
Elk kind heeft zijn eigen talenten gekregen en wij mogen als 

team het kind helpen deze te ontdekken en ontwikkelen. Het 

ene kind pakt de dingen snel op en de ander heeft wat meer 

instructie en begeleiding nodig. Om elk kind te geven wat 

hij/zij nodig heeft, verdelen wij elke groep in drie groepen 

en maken twee keer per jaar een groepsplan voor de vakken 

taal(spelling), rekenen en lezen. Elk kind heeft een plekje in 

het groepsplan. Elke groep kent een middengroep die gewoon 

goed mee kan komen. De kinderen die de stof snel oppakken en 

meer aankunnen bieden wij verrijkings- en verbredingsstof (zie 

ook het stukje plusleerlingen). Kinderen die wat meer moeite 

hebben met de lesstof geven wij meer instructie en begeleiding. 

Ook wordt de lesstof voor deze leerlingen vaak aangepast. 

Dyslexie
Wij werken op school met het protocol ‘leesproblemen en 

dyslexie’. Met dit protocol kijken wij al vanaf groep 1 en 2  

door middel van observaties en kleine testjes of er sprake is 

van dyslexie. Als leerkrachten vermoeden dat er bij een leerling 

sprake is van dyslexie, kan er bij ons op school onderzoek en 

behandeling gedaan worden. De schoolbegeleidingsdienst 

‘Centraal Nederland’ doet dit bij ons op locatie. De kosten 

hiervoor kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vergoed 

door de gemeente Apeldoorn. Als u hierover vragen heeft, kunt 

u terecht bij de ib’er of directeur. Kinderen met een vermoeden 

van dyslexie en/of met een dyslexieverklaring krijgen extra 

ondersteuning en begeleiding in de groep. Kinderen met een 

verklaring kunnen ook begeleid worden buiten de groep door 

een externe instantie.

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

extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel 

mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. 

Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal 

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

bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis) 
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onderwijs samen, om alle leerlingen passend onderwijs te 

kunnen geven. Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent  

dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten 

bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind 

aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning en anders op 

een andere school in het regulier of speciaal (basis) onderwijs, 

die de juiste ondersteuning kan bieden. Wanneer extra onder-

steuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als 

ouder bespreken. Als extra ondersteuning nodig is, wordt dit 

overlegd met de intern begeleider en gedragswetenschapper 

van de school. Verder kan de school afstemmen met de school-

maatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die 

van uit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan de school 

verbonden zijn.Voor uitgebreide informatie, in clusief  

de werkroutes, verwijzen wij naar onze website: 

swvapeldoornpo.nl. 

Plusleerlingen/ (hoog)begaafde leerlingen
Behalve leerlingen die problemen ondervinden, omdat de 

lesstof te moeilijk is of het leertempo te hoog, zijn er ook 

leerlingen die meer en soms andere opdrachten aan kunnen. 

Ook voor deze groep leerlingen is er aandacht. De lesstof 

voor deze kinderen wordt compacter gemaakt en de tijd die 

ze daardoor overhouden werken ze aan andere opdrachten. 

Voor rekenen bv. gebruiken we de rekenmethode ‘Kien’ en 

‘rekentijgers’ naast de gewone methode waar de leerlingen  

mee werken. Zo is er voor meer vakken extra materiaal of  

een extra methode beschikbaar. 

Naast de extra’s in de groep kennen we sinds een aantal 

jaren twee plusgroepen (een middenbouw- en een boven-

bouwgroep). De plus-kinderen komen één keer in de week 

bij elkaar. Tijdens deze lessen wordt er een andere uitdaging 

gegeven aan de kinderen, zoals kinderfilosofie, uitdagende 

spelen, verschillende onderwerpen worden uitgediept, vaak 

met programma’s die speciaal voor de begaafde kinderen 

zijn gemaakt. Het eindresultaat hiervan wordt aan elkaar 

gepresenteerd. 

PCBO PlusProgramma
Met het PlusProgramma biedt PCBO Apeldoorn onderwijs op 

maat voor begaafde kinderen. Alle PCBO basisscholen hebben 

de ambitie om passend onderwijs te bieden aan meer- en 

hoogbegaafde kinderen. Dit is het fundament, de BasisPlus. Op dit 

fundament staan twee pijlers: De bovenschoolse PlusKlas en de 

PlusBegeleiding. Met het PlusProgramma biedt PCBO Apeldoorn 

een antwoord op de begeleidings- en onderwijsbehoeften van 

begaafde kinderen. Van begaafde kinderen wordt vaak gedacht 

dat zij zich ‘wel zullen redden’. Niets is minder waar: ook deze 

leerlingen kunnen zórgleerlingen zijn, die vastlopen op hun 

reguliere basisschool. Het PlusProgramma biedt begaafde 

kinderen de kans om (weer) met plezier naar school te gaan. 

Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn, om kennis te 

verwerven en om hun grenzen te verleggen. 

Meer weten?

Neem contact op met de coördinator PlusProgramma,  

Sanne Veltman, plusbegeleiding@pcboapeldoorn.nl  

of bel 06-29 11 28 24.  

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

verzorgt onderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis of thuis 

worden verpleegd. SOZKA werkt samen met Onderwijs Zieke 

Leerlingen IJsselgroep. 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 aan-

geeft dat dit voorlopig niet het geval zal zijn. Het onderwijs 

wordt gegeven door onderwijsbevoegde vrijwilligers.  

Alvorens met de lessen wordt begonnen, wordt contact 

opgenomen met de school. Kijk voor meer informatie en 

contactgegevens op: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl. 
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Hart: Liefde voor God en liefde voor elkaar.
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SCHOOL EN THUIS
Voor het eerst naar school!
Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Wanneer u 

overweegt om uw kind bij ons op school te plaatsen, kunt u een 

afspraak maken voor een informatief gesprek. We vertellen u 

graag over De Sjofar en u kunt uiteraard ook uw vragen stellen. 

Na dit gesprek, deze kennismaking, kunt u besluiten om uw kind 

bij ons op school te doen. De Sjofar heeft voor deze nieuwe 

leerlingen een duidelijke aannameprocedure. 

 

Er zijn twee instroommomenten:

1. Instroom direct na de zomervakantie: 

Dit is van toepassing op kinderen die in de laatste school-

maand (juli) of in de zomervakantie vier jaar worden. Deze 

kinderen stromen in na de zomervakantie. Kinderen die vier 

jaar worden in de periode na de vakantie en voor 1 oktober 

2018, mogen alvast instromen aan het begin van het nieuwe 

schooljaar. Kinderen die in deze periode jarig zijn, ontvangen 

een uitnodiging voor een kijkuurtje na schooltijd.

2. Instroom van 1 oktober 2018 - juli 2019. 

Dit is van toepassing op kinderen die in deze periode 

vier jaar worden. Zij mogen de maandag volgend op hun 

verjaardag instromen in de groep. Er is wel een uitzondering 

voor kinderen die tussen 19 november en 5 december 

jarig zijn. Zij stromen in na 5 december. Dit in verband met 

de feestdrukte rondom Sinterklaas. De nieuwe leerlingen 

mogen van tevoren vijf keer een kijkje nemen in hun nieuwe 

klas. Hiervoor ontvangen zij een uitnodiging.

Ouders en school
Een goed contact tussen thuis en school is belangrijk. Om de 

communicatie te verbeteren is De Sjofar een samenwerking 

aangegaan met Parro.nl. Deze samenwerking biedt veel 

mogelijkheden om digitaal met elkaar te communiceren. 

De gegevens van de school, leerkrachten, ouders en kinderen 

zijn uitsluitend toegankelijk via unieke inlogcodes. Men kan zelf 

bepalen welke gegevens zichtbaar mogen zijn voor anderen 

binnen de school. 

De ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het up 

to date houden van hun contactgegevens. Nieuwe ouders/

verzorgers krijgen als hun kind op school komt een brief  

waarop hun persoonlijke invitatiecode staat waarmee ze  

kunnen inloggen. 

Over de ontwikkeling van uw kind wordt u op de hoogte 

gehouden via de rapporten en de kwartiergesprekken.

Wanneer u zich tussentijds zorgen maakt over de ontwikkeling 

van uw kind op school en u wilt hierover met de leerkracht 

spreken, dan kunt u een afspraak maken. Wij willen u vragen 

hiervoor met de leerkracht te bellen na schooltijd of een e-mail 

te sturen. Wij merken dat veel ouders bij het brengen van hun 

kind om half negen hun zorgen bij de leerkracht neerleggen 

en een afspraak willen maken. Vaak staat het kind erbij. De 

leerkracht wil bij het naar binnengaan van de kinderen graag 

alle aandacht geven aan de kinderen en hen begroeten. U mag 

van ons verwachten dat wij alles in het werk stellen om de 

ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Het kan zijn dat uw betrokkenheid nodig is bijvoorbeeld als er 

huiswerk gemaakt moet worden of tafels geoefend moeten 

worden. 

Voedingsbeleid en Gruitdagen
Dinsdag en donderdag zijn bij ons op school ‘gruitdagen’ 

(groente en fruit). Tijdens het eten en drinken ’s morgens 

wordt alleen groente of fruit gegeten. Hiermee willen we de 

kinderen bewust maken van gezonde voeding. Wij vragen 

aan u als ouders om daar aan mee te werken en de kinderen 

op die dagen een stukje fruit of groente mee te geven. Op 

school hebben wij een voedingsbeleid geformuleerd. Ouders 

van nieuwe leerlingen krijgen dit als hun kind op school komt.

In dit voedingsbeleid staat hoe we graag om willen gaan met 

traktaties, lunch enzovoorts.



Verkeersveiligheid – Parkeren
Het is belangrijk dat de kinderen van onze school veilig van  

huis naar school en van school naar huis kunnen gaan. Om grote 

drukte en daardoor onoverzichtelijkheid te voorkomen, geldt  

er een parkeerverbod aan de overkant van de Glazeniershorst 

(zie borden). Wij willen u met klem vragen zich hieraan te 

houden. Veel ouders brengen en halen hun kind(eren) met 

de auto van en naar school en daardoor is het verkeer voor en 

na schooltijd erg druk rondom de school. Er zijn in de straten 

rondom de school genoeg mogelijkheden om te parkeren,  

maar soms moet u dan iets verder lopen. Voor de veiligheid  

van de kinderen is dat vast geen probleem. 

Elke nieuwe ouder krijgt van 
de school een folder mee over 
‘Onderweg naar De Sjofar’.

Echtscheiding
Als ouders gescheiden zijn, loopt in principe de dagelijkse 

informatie via de verzorgende ouder bij wie de kinderen de 

meeste tijd wonen. Ouders moeten bij de school aangeven 

hoe zij over de ontwikkeling van hun kind(eren) op de hoogte 

gehouden willen worden. Meestal hebben zij hier afspraken 

over gemaakt en dit staat dan in het ouderschapsplan dat is 

opgemaakt bij de scheiding. U kunt een kopie van dit plan bij 

ons inleveren of anders schriftelijk kenbaar maken hoe u de 

informatie wilt laten verlopen. Beide ouders kunnen aangemeld 

zijn in Parro en hierdoor beiden alle informatie ontvangen.

Een leerkracht niet aanwezig?
Bij afwezigheid van een leerkracht, vanwege ziekte of anders-

zins, heeft de school een plan van aanpak. In de eerste plaats 

zal er gezocht worden naar een vervangende leerkracht. In 

het uiterste geval kan een groep een dag of een dagdeel vrij 

hebben. Dit kan alleen wanneer de ouders hiervan op de hoogte 

gesteld zijn. Kunnen de ouders niet voor opvang zorgen, dan zal 

de school dit proberen op te vangen.
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Verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken 

als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit 

zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter 

een uitzondering op deze regel mogelijk. Natuurlijk is ziekte van 

uw kind een reden om het kind thuis te houden. Wilt u dit dan 

wel tussen 8.00 en 8.20 uur melden bij de school? Als er een 

andere bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar 

school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering 

houden. Hieronder wordt kort melding gemaakt van enkele uit-

zonderingen en de daarbij behorende regels. Meer informatie is 

op school verkrijgbaar. 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering 

op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de 

schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke 

aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag 

de directeur van de school eenmaal per schooljaar vrij geven. 

Een dergelijke verlofperiode mag maximaal tien schooldagen 

beslaan en niet in de eerste twee weken van het schooljaar 

vallen.

Een andere uitzondering houdt verband met religieuze 

verplichtingen. Als richtlijn geldt, dat hiervoor één dag per 

verplichting vrij wordt gegeven. Ook is er wél sprake van  

‘andere gewichtige omstandigheden’. Daaronder vallen situaties 

die buiten de wil van de ouders en/of leerlingen  

liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan één dag vrij  

gevraagd worden, zoals:

• Een verhuizing van het gezin.

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

• Ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten.

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

12,5½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van 

bloed- of aanverwanten.

• Wat absoluut níet onder ‘andere gewichtige omstandig-

heden’ wordt verstaan zijn bijvoorbeeld de volgende 

situaties:

• Familiebezoek in het buitenland.

• Vakantie in een goedkope periode of in verband met  

een speciale aanbieding.

• Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekings-

mogelijkheden.

• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de 

normale schoolvakantie op vakantie te gaan.

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

drukte.

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

al of nog vrij zijn.

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties 

kunt u vinden op onze website. De volledig ingevulde aanvraag 

wordt ingeleverd bij de directeur. Zij neemt een besluit over 

de verlofaanvraag: de verlofaanvraag kan al dan niet worden 

gehonoreerd. Wanneer ouders het niet eens zijn met het 

genomen besluit, kunnen zij schriftelijk bezwaar maken.

Feestje? 
Weekendje weg? 

Lees eerst de 
verlofregels.
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Medezeggenschapsraad (MR) 
De Medezeggenschapsraad (MR) volgt de ontwikkelingen 

en het beleid van de school op de voet. De MR komt zes 

keer per jaar bij elkaar om verschillende onderwerpen 

die direct betrekking hebben op De Sjofar te bespreken. 

Het gaat dan onder meer om de identiteit van de school, 

onderwijsmethodieken, aandacht voor zorgleerlingen 

en formatie. Bij sommige onderwerpen wordt de MR om 

instemming gevraagd, terwijl op andere onderwerpen de 

MR mag adviseren. De MR bestaat uit twee geledingen: één 

geleding wordt gevormd uit en door het personeel (vier 

personen), de andere geleding uit en door ouders (vier 

personen). De directeur heeft een adviserende stem.

Sinds midden 2014 hebben we bij PCBO een GMR 2.0: een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 

twaalf leden. In deze Gezamenlijke Mede zeggenschapsraad van 

de PCBO scholen in Apeldoorn, worden beleidszaken besproken 

die voor alle deelnemende scholen van belang zijn. Elk GMR lid 

vertegenwoordigt twee of drie scholen. De vergaderingen van 

de MR zijn openbaar. Dit betekent dat ouders en leerkrachten als 

toehoorder aanwezig kunnen zijn. Wanneer u vindt dat bepaalde 

punten besproken moeten worden in de MR, dan kunt u dat 

melden bij één van de leden. Meer informatie is op te vragen  

bij: mrsjofar@pcboapeldoorn.nl 

Ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die voornamelijk 

activiteiten initiëren, organiseren en stimuleren die bijdragen

aan een goede sfeer op school. De uiteindelijke verantwoorde-

lijk heid van het functioneren van de OR ligt bij de directeur. De 

ouderraad bestaat uit een aantal ouders en vergadert ongeveer 

vijf keer per jaar.

De OR ziet het volgende als haar kerntaken:

• Het innen en op een verantwoorde manier besteden van  

de ouderbijdragen.

• Het betrekken van ouders bij de activiteiten van de school.

• Het organisatorisch ondersteunen bij de vieringen van 

de christelijke feestdagen, ouderavonden en andere 

bijeenkomsten, schoolreisjes, sportdagen, sinterklaasfeest, 

kleedjesmarkt, avondvierdaagse, enzovoort.

• Organiseren van schoonmaakavonden en het decoreren  

van de school.

• Het organiseren van het openingsfeest aan het begin van het 

schooljaar.

Ouderbijdrage
De school vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan ouders/

verzorgers. Deze ouderbijdrage besteden we aan:

•  Vieringen zoals Kerst, Pasen, Pinksteren, sinterklaasfeest,  

het openingsfeest;

•  De pleinwachtvergoeding voor ouders die toezicht houden  

op de kinderen tijdens het buitenspelen in de lunchpauzes;

• Sportevenementen, koningsspelen, schaken, avondvierdaagse;

•  Ouderavonden, schoonmaakavonden en overige 

bijeenkomsten;

• Attenties in geval van lief en leed;

• Decoratie in de school;

• Afscheid van groep 8;

•  Investeringen: denk aan speeltoestellen buiten op het plein, 

een geluidsinstallatie en podium in de hal et cetera. 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt aan het begin 



28

van elk schooljaar na de ouderavond via Parro bekendgemaakt. 

We vragen/verzoeken u de ouderbijdrage vóór 1 november 

van het nieuwe schooljaar naar de OR-rekening over te maken. 

Kinderen die gedurende het schooljaar instromen betalen een 

evenredig deel van de jaarbijdrage.

U kunt de ouderbijdrage storten op: Rekeningnummer  

NL30 RABO 0393.2923.20 t.n.v. Ouderraad De Sjofar te 

Apeldoorn. Onder vermelding van: Ouderbijdrage voor: 

naam leerling en groep waar uw kind in zit (bijvoorbeeld: 

ouderbijdrage voor Antoin 8, Judith 5).

Alle bestedingen komen ten goede aan het leef- en werkklimaat 

op De Sjofar en daarmee ook aan onze leerlingen. De ouder-

bijdrage is vrijwillig, maar u moet zich wel realiseren dat de

school veel activiteiten niet kan organiseren zonder deze 

inkomsten. Op de ouderavond aan het begin van het school-

jaar legt de ouderraad door middel van een jaarverslag verant-

woording af over de besteding van de ouderbijdragen. De 

boek houding wordt jaarlijks gecontroleerd door de kascontrole 

commissie. Ook presenteert de ouderraad de begroting voor  

het komende schooljaar. 

Hebt u nog vragen over de ouderbijdrage of over de besteding 

ervan? Neem dan contact op met Joëlle van Bruggen, de 

penning meester van de OR.

Stichting Leergeld Apeldoorn
Het kan zijn dat u niet in staat bent om de ouderbijdrage te 

betalen. Dan wijzen we u op de Stichting Leergeld Apeldoorn-

Voorst die ervoor wil zorgen dat ook kinderen uit gezinnen die 

het financieel niet breed hebben kunnen meedoen met de 

bijzondere activiteiten op school.  Ouders/verzorgers die een 

inkomen hebben beneden de 120% van het bijstandsniveau 

(vanaf 1 januari 2018: € 1.131,- voor alleenstaande ouders 

en € 1.616,- voor tweeoudergezinnen) kunnen jaarlijks een 

vergoeding aanvragen voor de ouderbijdrage en het schoolreisje. 

Leergeld Apeldoorn-Voorst vergoedt maximaal € 125,- per jaar 

voor de ouderbijdrage en schoolreisje/schoolkamp. Dit bedrag 

wordt door Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst rechtstreeks op 

rekening van de school overgemaakt. Denkt u eraan de aanvraag 

tijdig en van tevoren in te dienen. Stichting Leergeld Apeldoorn-

Voorst geeft ook vergoedingen voor buitenschoolse activiteiten 

(op het gebied van cultuur, sport en welzijn). 

 

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op: 

www.leergeld.nl/apeldoornvoorst.

Ouders
Het is verheugend om te zien hoeveel ouders op De Sjofar zich 

ieder jaar weer inzetten voor de school. Zij worden ingeschakeld 

bij het zingen in de hal, textiele werkvormen en activiteiten in 

het kader van het ontwikkelingsgerichte onderwijs. Zij be-

geleiden groepjes bij onder andere excursies, buitenschoolse 

activiteiten, schoolvoetbal, schoolreisjes, schoolkamp, 

enzovoort. We zijn ons ervan bewust dat heel wat zaken binnen 

De Sjofar niet mogelijk zouden zijn zonder de hulp van deze 

ouders. Wij werken op school met klassenouders. Dit houdt 

in dat elke groep een klassenouder heeft die dingen buiten 

het lesprogramma voor de leerkracht coördineert. U kunt dan 

bijvoorbeeld denken aan ouders regelen voor een uitstapje of 

voor een extra schoonmaakbeurt voor de klas of iets regelen als 

de leerkracht zijn of haar verjaardag viert. De ouderraad heeft 

een protocol klassenouder opgesteld. 

Gebedsgroep
We weten dat in veel gezinnen regelmatig gebeden wordt 

voor de school en alles wat daar in en rondom gebeurt. Als 

team ervaren we dat niet alleen als een voorrecht, we vinden 

het ook nodig dat het werk op school ondersteund wordt door 

gebed. Daarom zijn we ook blij met het initiatief van ouders 

om maandelijks te bidden en te danken voor de school: voor 

de leerkrachten en de kinderen, voor feesten en verdrietige 

gebeurtenissen, voor heel de schoolorganisatie. Karine van den 

Noort wil u graag meer vertellen over deze gebedsgroep. Ook  

als u zich hiervoor wilt aanmelden kunt u dat bij haar doen.  

Haar telefoonnummer kunt u opvragen bij de directeur.

Ouderpanel
De directie, het team, de MR en OR willen ook graag inhoudelijk 

contact met de ouders en hun mening horen. Wij hebben zelf 

een duidelijke visie op de identiteit en het onderwijs van de 



school. Teamleden spreken geregeld met ouders, maar dan gaat 

het gesprek vooral over het eigen kind. Dat is belangrijk voor u 

en voor ons en dat willen wij ook zo houden. Daarnaast willen wij 

ook graag horen wat u van de school vindt. Niet alleen vinden wij 

het leuk om te horen wat goed gaat, ook als dingen nog niet zo 

goed lukken, horen wij dat graag. U kunt ons daarbij helpen. U 

weet namelijk veel over de school door wat uw kind vertelt, door 

wat er in de nieuwsbrief en in de schoolgids is te lezen en omdat 

u zelf op school komt. Om uw mening te horen, houden wij één 

keer per jaar een ouderpanel.

Wat doet zo’n ouderpanel? Een groep ouders komt bij elkaar 

op school. De ouders kunnen reageren op een aantal vragen 

en stellingen over een onderwerp dat betrekking heeft op de 

school of het onderwijs. Na een gezamenlijk gedeelte wordt 

het ouderpanel verdeeld in groepjes. Deze groepjes gaan 

praten over enkele vragen. Daarna komen we weer bij elkaar 

om de reacties uit te wisselen. Er wordt een verslag van de 

bijeenkomst gemaakt dat wordt opgenomen in de nieuwsbrief. 

Met de uitkomsten, ideeën, tips en aandachtspunten kunnen  

wij werken aan het nog verder verhogen van de kwaliteit van het 

onderwijs. In de jaarkalender vindt u wanneer het ouderpanel  

dit schooljaar gepland staat.
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WAT GEBEURT ER NOG MEER?
Vieringen en feesten
Ieder schooljaar wordt er één viering in de kerk gehouden voor 

kinderen en ouders. Beurtelings is dit een Kerst-, een Paas- of 

een Pinksterviering. Deze viering waarin volop wordt gezongen, 

verteld, uitgebeeld in dans en toneel, is een hoogtepunt van 

ons schooljaar. Het is altijd een drukte van belang tijdens 

de voorbereidingen, maar het is een feest om samen tot 

uitdrukking te brengen wat het evangelie van Jezus Christus 

voor ons inhoudt.

De twee vieringen die overblijven zijn op school en worden 

zonder aanwezigheid van ouders in de klassen gehouden. 

Tijdens het Paasfeest wordt er in iedere groep een feestelijke 

Paasmaaltijd gehouden. 

Sinterklaas
Ieder jaar komt Sinterklaas onze school bezoeken. Het is elke keer 

weer een verrassing op welke manier hij aankomt. We hebben 

al heel wat vreemde situaties meegemaakt. De kinderen van de 

groepen 1 tot en met 4 krijgen een cadeautje, de groepen 5 tot 

en met 8 worden ingeschakeld door de Sint en maken zelf een 

surprise en gedicht.

Verjaardagen
De verjaardagen van de leerkrachten worden samen met 

de kinderen gevierd. De leerkrachten bundelen vaak hun 

verjaardagen tot één feestdatum. Rondom een thema vieren  

de kinderen en de leerkrachten een verjaardagsfeest.  

Op die dag worden er spelletjes gedaan en wordt er heerlijk 

feest gevierd. Kinderen die hun verjaardag op school vieren, 

worden die dag extra in het zonnetje gezet. Ze mogen trakteren 

en gaan ook nog bij enkele andere klassen rond. Wij stellen het 

op prijs wanneer er gekozen wordt voor een gezonde en/of 

verantwoorde traktatie. 

Zending
In navolging van Jezus’ opdracht willen we ons inzetten voor 

de naaste, dichtbij en ver weg. In een schooljaar ondersteunt 

elke groep twee projecten. Bijvoorbeeld wandelen voor water, 

schoenendoosactie of kruidnotenactie voor ZOA. Eén van 

de doelen waar we voor sparen is James. We hebben hem 

financieel geadopteerd via de Stichting Compassion. Inmiddels 

is er een briefwisseling tot stand gekomen tussen James en de 

kinderen van De Sjofar. Als het doel zich ervoor leent, proberen 

we het doel waarvoor gespaard wordt op een voor kinderen 

geschikte manier te presenteren. Ook wordt er, voorafgaand aan 

de kleedjesmarkt, een zendings presentatie gehouden waar de 

helft van de op brengst van de kleedjesmarkt voor bestemd is. 

Hebt u in uw familie of vriendenkring mensen die zich inzetten 

voor de naaste en zou u daar graag een bijdrage voor willen 

vragen, dan horen wij dat graag van u.

Kleedjesmarkt
Aan het einde van ieder schooljaar wordt er een kleedjesmarkt 

gehouden. Het plein wordt versierd en onder schooltijd ver -

kopen de kinderen hun meegenomen spulletjes aan elkaar,  

aan ouders, opa’s en oma’s en overige belangstellenden. De 

kinderen genieten van dit gebeuren. De opbrengst van de 

kleedjesmarkt wordt voor de helft geschonken aan één van  

onze zendingsdoelen. Het overige geld komt ten goede aan 

onze school. 

Sport en spel, kamp en survival
De vrijdag voor Koningsdag doen we als school mee aan de 

Koningspelen. Op deze dag doen we de hele dag spelletjes 

en sportactiviteiten. Groep 7 gaat elk jaar op kamp en groep 8 

gaat altijd één dag op survival. De kosten voor het kamp zullen 

rond de € 85,- zijn.
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Sportactiviteiten
Uit het grote aanbod van sportactiviteiten kiezen we voor 

schoolvoetbal en de Scholierencross voor leerlingen van groep 

3 tot en met groep 8. De schoolvoetbal kan alleen doorgaan als 

er genoeg ouders zijn om de teams te begeleiden. Elk jaar doen 

we als school mee met de avondvierdaagse in Beekbergen. Vier 

avonden gaan we in twee groepen op pad. Groep 1 tot en met 

4 loopt drie en een halve kilometer per avond, de bovenbouw 

heeft een route van zeven kilometer. 

Speciaal voor de kinderen van groep 4 tot met groep 8 bestaat 

de mogelijkheid om elke maand met een andere sport kennis 

te maken: de Sport van de Maand. Zij kunnen vrijblijvend kennis 

maken met sporten die zij misschien helemaal niet kennen. De 

meeste sporten zijn gratis, soms wordt er een kleine bijdrage 

gevraagd. Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen 

de gelegenheid zich op te geven voor de diverse sporten.

Schaken
Iedere maandagavond is het van half zeven tot acht uur 

druk op De Sjofar. Leerlingen krijgen van ouders en oud-

leerlingen les in schaken. De les duurt een half uurtje en daarna 

volgt er een onderlinge competitie. De uitslagen worden 

verzameld en verwerkt tot de wekelijkse stand. Het schaken 

wordt gecoördineerd door ouders. Schaken is goed voor de 

ontwikkeling van logisch denken, maar de meeste schakers 

spelen vooral voor de gezelligheid. Begin januari is er altijd het 

‘oliebollenschaaktoernooi’. En aan het eind is er een gezellig 

slottoernooi. Niet alleen de besten uit een bepaalde poule 

krijgen een prijs, maar ook het kind dat zich fantastisch heeft 

ingezet en het toch niet heeft gered. Een aantal van onze 

school schakers neemt in teamverband deel aan de  

‘Apeldoornse Scholencompetitie’.

Schoolfotograaf
Elk jaar komt de schoolfotograaf. De schoolfotograaf maakt elk 

jaar groepsfoto’s, portretfoto’s en foto’s van broertjes en zusjes 

die op De Sjofar zitten. U bent niet verplicht deze foto’s te kopen.

Adopteer een monument
Groep 7 heeft het monument op de Joodse begraafplaats 

aan de Arnhemseweg in Apeldoorn geadopteerd. Adopteer 

een Monument is een landelijk onderwijsproject waarbij 

leerlingen van groep 7 en/of 8 van het basisonderwijs een 

oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt ‘adopteren’.  

Aan de hand van dit monument leren de kinderen over de 

lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de traditie 

van herdenken en de rituelen die daar bij horen. Het monument 

op de Joodse begraafplaats heeft de vorm van een kaars met 

daarop een davidster. 

Op de steen die ertegen is geplaatst staat in het Hebreeuws 

de tekst uit Jeremia 14: 2: ‘Juda treurt en hare poorten zijn 

verzwakt. Zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe.’

Daaronder staat: 

“Wij blijven hen herdenken

die in de jaren 5700 – 5705 (1940 – 1945)

van ons werden weggevoerd

en nimmer terugkeerden”

In de laatste week van april is er een korte herdenking op de 

Joodse Begraafplaats met de kinderen van groep 7. Ze leggen 

bloemen bij het monument, lezen gedichten voor en horen het 

verhaal bij het monument.
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0nder onze handen kunnen     de mooiste dingen ontstaan.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De schooltijden op De Sjofar
Wij volgen het continurooster. Alle kinderen eten op school.  

De schooltijden zien er als volgt uit:

Onderbouw Groep 1 - 4 Bovenbouw Groep 5 - 8

maandag 8.30-14.45 maandag 8.30-14.45

dinsdag 8.30-14.45 dinsdag 8.30-14.45

woensdag 8.30-12.15 woensdag 8.30-12.15

donderdag 8.30-14.45 donderdag 8.30-14.45

vrijdag 8.30-12.00 vrijdag 8.30-14.45

De ene helft van alle kinderen eet van 11.45 tot 12.00 uur met 

de leerkracht in de klas en heeft daarna pauze van 12.00 tot 

12.30 uur; de andere helft eet van 12.15 tot 12.30 uur en heeft 

daarna pauze van 12.30 tot 13.00 uur.

Kinderen op een basisschool moeten in totaal minimaal 7520 

uur naar school in de acht jaren basisschool. Hoe je dit verdeelt 

als school over de leerjaren mag je zelf bepalen. Sommige 

scholen kiezen ervoor om alle kinderen even lang naar school te 

laten gaan. Alle groepen hebben dan vrijdagmiddag vrij. Wij als 

De Sjofar hebben voor een opbouw in de schooltijden gekozen. 

Voor de data van vrije vrijdagen voor de kleutergroepen, 

studiedagen en schoolvakanties, verwijzen we u naar de 

jaarkalender die aan het begin van het schooljaar wordt 

uitgereikt.

Gymnastiek
De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in de loop van de week 

een aantal keer in het speellokaal. Op dinsdag en donderdag 

hebben de groepen 3 tot en met 8 gymnastiek in de gymzaal 

naast de school. Dit betekent dat ze die dagen hun gymkleding 

bij zich moeten hebben: shirtje, korte broek, legging of 

turnpakje en gymschoenen. Het is verstandig om deze kleding 

te merken. 

Als u voor uw kind(eren) gymschoenen gaat aanschaffen voor 

de gymlessen, willen wij u vragen stevige gymschoenen te 

kopen. Dit is nodig omdat we tijdens de gymlessen turnen en 

balspelen doen. We komen ook regelmatig tegen dat kinderen 

op blote voeten gymmen. Het is voor het werken met toestellen 

en voor de spellessen prettiger als de kinderen gymschoenen 

dragen. Ook ter voorkoming van voetschimmel is het beter dat 

de kinderen schoenen dragen. Als kinderen om de een of andere 

reden niet mee kunnen gymmen, zien we graag een briefje van 

de ouders tegemoet.

Gymrooster
Op de website en in de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 

staat vermeld wanneer de verschillende groepen gymles 

hebben.

Hoofdluiscontroles
Elke maandagmiddag na de schoolvakanties vinden er op school 

de hoofdluiscontroles plaats. In het speellokaal worden de 

kinderen, klas voor klas, nagekeken op eventuele hoofdluis door 

een team van ervaren ouders. Mocht er bij uw kind hoofdluis 

worden aangetroffen, dan wordt er contact met u opgenomen 

door iemand van de werkgroep. Hoewel het absoluut niet iets is 

waar men zich voor hoeft te schamen, gaat men heel zorgvuldig 

met deze gegevens om.  

De dagen dat de controles plaats vinden, staan vermeld op de 

jaarkalender. De werkgroep stelt het zeer op prijs dat de kinderen 

die dagen schone haren hebben en verder zo min mogelijk gel 

gebruiken. Probeer ook mooi ingevlochten haar en vlechten die 

dagen zoveel mogelijk te vermijden. Mocht u tussen de controles 

door hoofdluis constateren bij uw kind, wilt u dat dan op school 

doorgeven aan de leerkracht van uw kind of aan de directeur? 

In overleg met de werkgroep wordt dan besloten of er extra 

controles plaats zullen vinden.
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Gevonden voorwerpen/naam op kleding en schoenen
Op school blijven elk jaar veel spullen liggen. Wij raden u aan 

bekers, bakjes, gymschoenen, laarzen, (gym)tassen en jassen 

te voorzien van de naam van uw kind. Dit kan heel eenvoudig 

met een stofstift. Het is voor ons dan makkelijk om de spullen 

terug te geven. Op school staat een mand waarin alle gevonden 

voorwerpen bewaard worden. Zij worden tot de zomervakantie 

bewaard. Alles wat dan niet door de eigenaar is opgehaald, gaat 

naar een goed doel. 

De school is niet verantwoordelijk voor zoek geraakte spullen. 

Ook niet voor fietsen die op het plein blijven staan. Als u wilt 

dat een fiets een nachtje op school blijft in verband met een 

speelafspraak of iets dergelijks moet u dit even kenbaar maken 

bij één van de teamleden. Fietsen die binnen worden gezet, 

worden de volgende ochtend weer buiten gezet. Vanaf dat 

moment is het weer de verantwoordelijkheid van de ouders.

Gebruik van foto’s/video’s van uw kind
Er worden regelmatig foto’s gemaakt van de activiteiten waar 

kinderen mee bezig zijn of om het onderwijs op onze school in 

beeld te brengen. Deze foto’s worden dan bijvoorbeeld gebruikt 

voor in de schoolgids, schoolkalender maar ook voor op de 

website, social media en andere communicatiemiddelen van de 

school. Wanneer u uw kind aanmeldt op de school kunt via een 

formulier aangeven of er foto’s van uw kind gebruikt mogen 

worden voor communicatiemiddelen. Met ingang van mei 

2018 is de wetgeving rondom privacy aangescherpt. Daarom 

ontvangt u vanaf nu meer informatie over hoe de school en 

PCBO Apeldoorn omgaan met uw gegevens en kunt u opnieuw 

aangeven of en waarvoor foto’s van uw kind gebruikt mogen 

worden. U kunt ten alle tijde uw besluit herzien of aanpassen. 

Bij de foto’s worden nooit de adressen en telefoonnummers 

van medewerkers, leerlingen en ouders geplaatst. Het delen van 

foto’s van uw kind door andere ouders op bijvoorbeeld social 

media valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school. 

De interne begeleider van de school gebruikt voor klassen-

bezoek soms de video om aan de hand van beelden lessen of 

gedrag van kinderen te bespreken. Deze informatie is altijd 

tussen de leerkracht en beeldcoach/school video interactie 

begeleider (SVIB’er) en wordt niet zonder overleg met u aan 

derden getoond.

 



Vakanties 
    en vrije dagen

35

Vrije vrijdagen groep 1 en 2:
• 7 september • 28 september

• 12 oktober • 9 november
 • 23 november • 7 december
 • 18 januari • 1 februari

• 15 februari • 15 maart

• 29 maart • 12 april

• 17 mei • 21 juni

• 5 juli • 19 juli

Overige  
  vrije dagen

Herfstvakantie 22 tot en met 26 oktober

Vrijdagmiddag 21 december

voor Kerst 

Kerstvakantie 24 december tot en met 4 januari

Voorjaarsvakantie 25 februari tot en met 1 maart

Goede Vrijdag en 19 april en 22 april

Paasmaandag 

Meivakantie 29 april tot en met 3 mei

Pinkstervakantie 7 tot en met 11 juni

Vrijdagmiddag voor 19 juli 

zomervakantie 

Zomervakantie 22 juli tot en met 30 augustus

Overige vrije dagen 13 september

& studiedagen 30 oktober 

 25 januari 

 25 maart
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OVERIGE INFORMATIE 
Adres directeur van De Sjofar:
Suze de Vries – Scholtens

Kasteellaan 114

7325 RS Apeldoorn

M: 06 - 254 235 88 

Postadres:
PCBO Apeldoorn

Postbus 328

7300 AH  Apeldoorn

Bezoekadres:
PCBO Apeldoorn

Jean Monnetpark 27

7336 BA Apeldoorn

tel. 055 - 522 44 77

I:  pcboapeldoorn.nl

E: info@pcboapeldoorn.nl

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

veiligheid op school kan de directeur van de school een leerling 

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

de groepsleerkracht en geldt voor een beperkte periode. Een 

besluit tot schorsing wordt door de directeur van de school, 

namens het bevoegd gezag van de Raad van Bestuur van PCBO 

schriftelijk meegedeeld.

Verwijdering van een leerling, op basis van niet te tolereren 

gedrag van de leerling of diens ouders/verzorgers, kan 

slechts plaatsvinden nadat het bevoegd gezag de betrokken 

groepsleerkracht heeft gehoord. Verwijdering kan niet binnen 

acht weken en het bevoegd gezag moet kunnen aantonen 

dat gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar 

een andere school. De volledige regeling voor schorsing en 

verwijdering is op aanvraag op school verkrijgbaar. 

Ook (herhaaldelijk) ernstig wangedrag van één van de ouders 

kan uiteindelijk een reden zijn om tot verwijdering van de 

leer ling over te gaan. Voorbeelden van ernstig wangedrag 

en/of ernstige verstoring zijn: verbaal/fysiek bedreigen 

medeleerlingen en personeel.

Overstappen van school 
Het komt voor dat ouders hun kind tussentijds op een andere 

school willen plaatsen of juist bij ons op school willen plaatsen. 

In sommige gevallen is dat ook logisch omdat de kinderen 

bijvoorbeeld met verhuizing te maken hebben. Maar soms is 

er meer aan de hand. Daarom heeft PCBO Apeldoorn met de 

andere schoolbesturen in Apeldoorn (Leerplein 055 en Veluwse 

Onderwijsgroep) afspraken gemaakt om het tussentijds 

wisselen zo veel mogelijk te beperken. Dit omdat wisselen van 

school de leerprestaties van de leerling niet ten goede komt. 

Wanneer overstappen?

Het liefst alleen aan het einde van het schooljaar. Er zijn situaties 

die reden zijn om op een ander moment te wisselen, namelijk:

• Verhuizing.

• Er sprake is van een onoplosbaar conflict op de school.

• De school de zorg niet meer kan leveren die nodig is.

• Het kind speciaal onderwijs moet gaan volgen.

Bij verhuizing is overplaatsen geen probleem. Dit vindt gewoon 

plaats op een datum die we met ouders bepalen. In de andere 

drie gevallen doorlopen we met u als ouders een stappenplan. 

Benieuwd naar dit proces? Zoek dan contact met de directeur, 

intern begeleider of kijk op www.pcboapeldoorn.nl. 

Klachtenregeling
PCBO Apeldoorn hecht aan goede relaties en een goede 

samenwerking tussen iedereen die bij PCBO Apeldoorn  

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

We proberen door een open en constructieve communicatie, 

waarbij ook ruimte is voor opbouwende kritiek en feedback, 

te voorkomen dat er onenigheid of klachten ontstaan. Ons 
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uitgangspunt is dat wij problemen die tussen betrokkenen 

binnen onze PCBO gemeenschap spelen, graag zo dicht 

mogelijk bij de bron willen oplossen. 

Lukt dit na herhaald proberen niet, dan kan contact gezocht 

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

leiding kan samen met de betrokkene(n) waarmee de pro-

blemen zich voordoen, proberen tot een oplossing te komen. 

Lukt dat, ook na herhaald proberen, niet, dan kunnen een van  

de hierna volgende stappen aan de orde zijn: de contact-

persoon, de vertrouwenspersoon, overleg op het niveau van 

de organisatie PCBO of de Landelijke Geschillencommissie 

Bijzonder Onderwijs.

Elke PCBO school heeft een klachtenregeling die op te  

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

is ook digitaal op de schoolwebsite terug te vinden. Hierin staat 

aangegeven hoe een klacht ingediend moet worden. In het  

kader van de klachtenregeling is er per school een contact-

persoon aangesteld. Voor nadere informatie inzake de taak  

van de contactpersoon verwijzen wij u naar de Klachtenregeling.

Contactpersoon voor onze school is Simone Doeven-Stuive

sstuive@pcboapeldoorn.nl

Vertrouwenspersonen PCBO Apeldoorn

De vertrouwenspersoon voor PCBO Apeldoorn is:

De heer Dr. P. Slump

Aubadestraat 14, 7323 LB Apeldoorn

Tel. 055 - 366 75 65

PCBO heeft zich aangesloten bij de Landelijke 

Klachtencommissie. Het adres daarvan luidt:

Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs

Postbus 82324 - 2508 EH Den Haag

Inspectie van het Onderwijs. 
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs (wet- en regelgeving): 1400 

(Informatie Rijksoverheid, bereikbaar op werkdagen  

tussen 8.00 en 20.00 uur)

Vragen over taken of werkwijze onderwijsinspectie  

of kwaliteit van het onderwijs: 088 - 669 60 60 

(Loket Onderwijsinspectie, bereikbaar op werkdagen  

tussen 9.00 uur en 17.00 uur)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 

misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt 

vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief) 

(bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur).

Ontruimings- of calamiteitenplan
De Sjofar beschikt over een ontruimings- en calamiteitenplan. 

Er kunnen zich namelijk situaties voordoen waarbij gevaar 

voor leerlingen, ouders, personeel en bezoekers bestaat. In dit 

plan staan twee scenario’s besproken. Eén waarbij de situatie 

buiten de school gevaarlijk is en één waarbij de situatie binnen 

gevaarlijk is. In juni en in de maand augustus of september 

wordt er een ontruimingsoefening gehouden en in de maand 

januari wordt er een situatie geoefend waarbij de kinderen 

binnen moeten blijven. 

1. Gevaar van buiten

Als zich situaties voordoen, waarbij gevaar ontstaat voor het 

leven of de gezondheid van mensen gaat de sirene. Te denken 

valt aan een ongeval, waarbij een tankwagen met giftige stoffen 

is betrokken, een neergestort vliegtuig of brand in een fabriek, 

waarbij giftige stoffen vrijkomen. In een dergelijk geval moet 

iedereen zo snel mogelijk naar binnen, in ons geval in de lokalen 

en de ramen en deuren sluiten. Ook voorbijgangers en eventuele 

ouders, die net hun kind(eren) komen halen kunnen in de school 

een schuilplaats vinden. Door middel van radio en tv houden we 

ons op de hoogte van de situatie rondom de school, totdat de 

situatie weer veilig is verklaard door de bevoegde instantie.
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2. Gevaar in school

Te denken valt aan bijvoorbeeld een lekke gasleiding of 

brand in school. Dan is het van belang dat de kinderen zo snel 

mogelijk het gebouw verlaten. Dan wordt het ontruimingsplan 

in werking gezet. Na constatering van een gevaarlijke situatie, 

wordt dit onmiddellijk gemeld aan de directeur die besluit of er 

overgegaan moet worden tot een (gedeeltelijke) ontruiming. 

De leerkrachten zorgen er voor dat hun groep het gebouw zo 

snel mogelijk verlaat en verzamelen hun leerlingen op een 

afgesproken plek. Daar worden ze geteld.

Vermiste kinderen worden doorgegeven aan de eerste BHV’er, 

die de coördinatie heeft van de ontruimingsploeg die het hele 

gebouw doorloopt om alles te controleren en na te gaan of 

iedereen buiten bij de leerkracht is. De kinderen blijven bij de 

groep onder toezicht van de leerkracht, totdat het sein veilig is 

gegeven. Dan kunnen de kinderen weer terug naar hun lokaal 

of een afgesproken punt. Van daaruit kunnen ze eventueel door 

ouders worden opgehaald. 

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf 

als diegenen die voor de school actief zijn (bestuursleden; 

personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg 

van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op 

twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

• Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder 

meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren 

en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel 

het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband 

ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze 

opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een 

misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee 

schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een 

verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school 

optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun zorg-

plicht. Het is dus mogelijk dat tijdens schooluren schade 

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 er sprake is van verwijtbaar 

handelen. De veroorzaker is niet aansprakelijk voor de schade 

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

ook niet in zo’n geval. 

• Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade 

door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen 

(of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair 

zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling 

die tijdens de schooluren of tijdens andere door de 

school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig 

handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste 

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

dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.



39

0ntdekken is 

ontwikkelen 
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EXTERNE CONTACTEN
Kinderopvang binnen onze school
Onze school werkt voor goede kinderopvang samen met 

Kindercentrum.nl. Kindercentrum.nl sluit aan bij de visie van 

onze school en biedt opvang in een veilige en uitdagende 

omgeving.

Visie Kindercentrum.nl

Kindercentrum.nl biedt alle vormen van kinderopvang aan in 

of bij en in samenwerking met de basisschool. Kinderopvang 

niet omdat ouders moeten werken, maar omdat het leuk is om 

naar toe te gaan. Dat is de opvang waar wij iedere dag hard aan 

werken en blij van worden.

Spelen, beleven en ontdekken. Bij Kindercentrum.nl vindt u 

medewerkers die van dit centrale thema echt werk maken! 

Onze medewerkers hebben oog voor het kind. Dat ziet u terug 

in een goede balans tussen rust en activiteit en structuur en 

flexibiliteit.

Opvangmogelijkheden bij Sjofar

Locatie Sjofar van Kindercentrum.nl biedt opvang voor kinderen 

van twee tot en met twaalf jaar. 

De buitenschoolse opvang (BSO) biedt opvang voor de vier 

tot en met twaalf jarigen op maandag, dinsdag en donderdag 

na schooltijd. De BSO heeft een meer dere ruimtes, met 

verschillende hoeken waar kinderen kunnen spelen. Bij mooi 

weer kunt u de kinderen vinden op het school plein en in de 

prachtige speeltuin. BSO De Sjofar wil graag voor de kinderen 

een ontspannen en een gezellige opvangplek zijn. Het is 

belangrijk dat de kinderen vanuit school in een ont spannen 

sfeer komen bij de BSO, waar dagelijks een activiteit wordt 

aangeboden, maar kinderen vrij zijn om te kiezen wat en met 

wie ze willen spelen.

Bij peuterspeelgroep (PSG) Het Peuterhofje willen wij een 

veilige, stimulerende en uitdagende omgeving creëren voor 

kinderen van twee tot vier jaar, waar kinderen heerlijk kunnen 

spelen, maar ook worden voorbereid op de basisschool. PSG  

Het Peuterhofje is gevestigd in basisschool de Horst, maar biedt 

ook opvang voor peuters van De Sjofar. De PSG beschikt over 

een eigen groepsruimte die ingericht is voor de opvang van de 

kinderen. De ruimte wordt gedeeld met de VVE- peutergroep. 

In de groepsruimte zijn verschillende speelhoeken waar de 

kinderen kunnen spelen, zoals een huishoek en een bouwhoek. 

Openingstijden

Peuterspeelgroep Het Peuterhofje

Peuterspeelgroep het Peuterhofje is open op maandag  

en donderdag van 8.30 – 12.00 uur.

Voorschoolse opvang

Er is voorschoolse opvang mogelijk op maandag, dinsdag  

en donderdag van 7.30 – 08.30 uur.

Buitenschoolse opvang

De openingstijden van de BSO zijn:

Maandag: 14.30 - 18.30 uur 

Dinsdag: 14.30 - 18.30 uur 

Donderdag: 14.30 - 18.30 uur 

Op woensdag en vrijdag is er de mogelijkheid voor opvang  

op een andere locatie.

Omdat wij graag op de kleintjes letten

Als u kiest voor een 52 weken contract (inclusief 11 vakantie-

weken) betaalt u bij ons altijd het laagste uurtarief. Daarnaast 

bieden wij ook de mogelijkheid om 49 weken (inclusief acht 

vakantieweken) of 41 weken (alleen in de school weken) 

kinderopvang af te nemen. Vakantiedagen kunt u inzetten 

wanneer het u uitkomt en ruilen mag. U ziet het: wij doen er 

alles aan om kinderopvang flexibel en betaalbaar te maken.

Werkt u niet, maar heeft u toch opvang nodig, dan is dat  

ook mogelijk bij ons. Informeer snel en wij leggen uit wat  

er mogelijk is!
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Loop eens naar binnen

Enthousiast? Wilt u meer informatie over opvang bij Sjofar,  

loop dan eens naar binnen. Onze medewerkers staan u graag  

te woord.

Voor meer informatie over opvangmogelijkheden en 

prijzen kunt u contact opnemen met de klantenservice van 

Kindercentrum.nl. Op de website staat een rekenmodule 

waarmee u kunt uitrekenen hoeveel u betaalt voor de 

kinderopvang.

Kindercentrum.nl Apeldoorn

Tel: 088-7500801
Mail: apeldoorn@Kindercentrum.nl

Website: Kindercentrum.nl

De visie van kindercentrum.nl is:

• Wij organiseren Kinderopvang voor 0-13 jarigen  

in of bij de school.

• Wij werken samen met de school.

• Wij hebben oog voor uw kind.

• Wij maken echt werk van onze activiteitenthema’s.

• U regelt zelf uw opvang online.

• Wij zijn flexibel waar dat kan.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor ieder gezin 

voor vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. De 

schoolarts en schoolverpleegkundige werken vanuit het CJG en 

komen regelmatig op school. 

De gezondheid van uw kind volgen 

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf 

de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau 

geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de 

basisschool ziet uw kind regelmatig de jeugdverpleegkundige. 

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/

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. Ook 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 tijdens dit onderzoek nemen ze 

de tijd om vragen te stellen of eventueel uw zorgen te delen. 

U bespreekt dan samen 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 ib’er 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 met het CJG:

info@cjgapeldoorn.nl 

055 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur) 

www.cjgapeldoorn.nl 

www.facebook.com/CJGapeldoorn
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Gezonde School
De Gezonde School-adviseur kan de school helpen om actief en 

effectief met gezondheid aan de slag te gaan. Op een manier 

die past bij de school. De website gezondeschoolnog.nl geeft 

een overzicht van activiteiten en interventies in de regio. Zes 

keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit. Meer weten over de 

GGD? Kijkt u op ggdnog.nl. 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor 

Jeugd en Gezin. Kijk op opvoeden.nl voor meer informatie over 

opvoeden en gezondheid.

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 onder 

andere 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: kidscollegeapeldoorn.nl.

Intensieve Taalklas
De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente 

Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen 

voor basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO). De 

Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan veertien scholen in 

Apeldoorn. De taalklassen zijn geschikt voor kinderen met een 

risico op taalachterstand. Er is één bovenschoolse klas voor 

neveninstromers, leerlingen vanaf acht jaar of groep 5. Zij hebben 

doorgaans een grote taalachterstand en kunnen drie dagdelen 

per week naar een Intensieve Taalklas op basisschool  

de Zevensprong, Pythagorasstraat 384.

In deze klas worden kinderen taalvaardiger gemaakt, het accent 

ligt op ontwikkeling van de basiswoordenschat. Er wordt veel 

aandacht besteed aan mondelinge communicatie en ‘begrijpen 

wat je leest’. Voor nieuwkomers zijn de leerlijnen vastgesteld 

voor de onderdelen: woordenschat, technisch lezen, begrijpend 

lezen, spellen en rekenen. Scholen kunnen dit gebruiken om voor 

leerlingen die na groep 4 instromen een ontwikkelingsperspectief 

op te stellen.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de directeur van 

deze school of de coördinator van de Intensieve Taalklassen, 

Titia Schultz, via e-mail: info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl.
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