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Spelend leren en
leren spelen.
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WOORD VOORAF
Voor u ligt de schoolgids van de protestants
christelijke basisschool De Sjofar Prinses Beatrix.
De Sjofar is een school met een duidelijke identiteit
en een goede sfeer. De school, onze school, wil
een leefgemeenschap zijn, die gebaseerd is op
de Bijbel. Wij willen werken vanuit de inspiratie
die Gods Woord ons geeft. De nieuwe identiteit
van PCBO De Sjofar Prinses Beatrix is steeds meer
zichtbaar en levend. De Sing-in, één keer per twee
weken op maandag-, woensdag- of vrijdagmorgen, is één van de kenmerken
van onze identiteit. We hopen dat veel ouders in de omgeving zich aange
trokken zullen voelen tot onze school.
Deze gids is voor ouders die hun kind(eren) willen aanmelden bij PCBO De
Sjofar Prinses Beatrix en voor ouders die al kinderen bij ons op school hebben.
Naast praktische informatie over schooltijden, vakanties, adressen enzovoorts.
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. Als u vragen en/of opmerkingen heeft over
deze schoolgids of over de gang van zaken op PCBO De Sjofar Prinses Beatrix,
neemt u dan contact op met de locatieleider of één van de leerkrachten.
Wij hopen op een prettige samenwerking.
Namens het schoolteam,

Saskia Stindt

nses Beatrix)

(Locatieleider PCBO De Sjofar Pri
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DE SCHOOL
PCBO De Sjofar Prinses Beatrix
Onze school is een kleine school met ongeveer 75 leerlingen.
Het is een plaats waar kinderen een groot deel van de dag
doorbrengen. Een goede sfeer, een gezellige werkomgeving en
vertrouwen tussen leerlingen en leerkrachten zijn belangrijke
voorwaarden om tot goed onderwijs te komen. Kinderen moeten
zich bij ons prettig en veilig voelen. Rekening houden met de
gevoelens van een medeleerling is daarbij een belangrijk aspect.
Wij hebben een pestprotocol en werken volgens de principes van
de Kanjertraining. In het onderwijs worden leerlingen uitgedaagd
om actief en creatief bezig te zijn en kritisch te leren nadenken.
Op het vergroten van de zelfstandigheid wordt in onze school
veel nadruk gelegd.
Het schoolgebouw staat in de buurtschap Wenum Wiesel,
een prachtige omgeving met veel groen. De school is in 1906
opgericht. Het gebouw waarin we nu gehuisvest zijn, is de
oorspronkelijke kleuterschool uit 1970. Eind jaren ‘80 is deze
verbouwd tot een kleine basisschool. Door het toenemende
leerlingenaantal hebben er nog twee verbouwingen en een
uitbreiding van het gebouw plaatsgevonden. De hal is vergroot,
zodat er ruimte is ontstaan voor het werken in kleine groepjes.
Geheel passend bij onze onderwijskundige visie. Op de boven
verdieping zijn er ruimtes bijgekomen; een grote ruimte waar
ondersteuners één op één kunnen werken met kinderen en
twee “stilte” werkplekken voor kinderen die het prettig vinden
in stilte zelfstandig te werken. Tijdens de laatste verbouwing
zijn er twee lokalen bijgekomen ‘onder’ de grond. De naschoolse
opvang (NSO) heeft een eigen onderkomen binnen de school.
Buurt en school
Als school zijn wij betrokken bij de buurt. Wij participeren als
school in de werkgroep sociale cohesie die is ontstaan uit de
Dorpsvisie Wenum Wiesel. Op deze manier onderhouden wij
nauwe contacten met de buurt. We doen als school ook mee aan
het Wenums feest. De ouders bouwen samen met leerkrachten
en kinderen een kar voor elke groep. Het thema voor dit jaar is
‘September-feest’. In totaal doet de school met vier karren mee

op zaterdagochtend in het feestweekend van Wenum.
Aan het eind van elk schooljaar bieden wij buurtbewoners de
mogelijkheid te komen kijken naar de musical van groep 8.
PCBO Apeldoorn
PCBO De Sjofar Prinses Beatrix 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 en 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, behorende bij de nieuwe koers die
PCBO heeft opgesteld in het strategisch meerjaren beleidsplan.
Het plan bevat het PCBO verhaal en richtinggevende visie
uitspraken die koersbepalend en doel stellend zijn.
Vijf kernwoorden bekrachtigen de richting:
• Bevlogenheid
• Samen
• Verschil
• Ruimte
• Groei
Meer informatie over PCBO Apeldoorn is te vinden op:
pcboapeldoorn.nl.
Postadres: PCBO Apeldoorn, Postbus 328, 7300 AH Apeldoorn
Bezoekadres: Bureau PCBO, Jean Monnetpark 27, 7336 BA
Apeldoorn, tel. 055- 522 44 77
E-mail: info@pcboapeldoorn.nl
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Motto en visie

De Sjofar Prinses Beatrix…
duidelijk een school voor je Leven
Ruimte om samen te leren met hoofd, hart en handen.
De Sjofar Prinses Beatrix is een school die verbonden is met
de omgeving en waar we samen met ouders, kinderen en
leerkrachten zorgen voor plezierig en goed onderwijs.
We hebben een lange en rijke historie als kleine school met
alle ruimte om groot te denken. Onderwijs waarin we kinderen
laten leren met hoofd, hart en handen. We leren van de wereld
om ons heen, leren van onszelf en anderen. We zoeken naar
verwondering in het leslokaal en daarbuiten. We vieren lokale
feesten en gaan op bezoek bij een boer of bakker in de buurt.
Zo zijn we betrokken bij elkaar, betrokken bij het dorp waar de
school staat en bij de wereld waar straks onze toekomst ligt.
In onze school willen we vanuit onze christelijke overtuiging,
kinderen toerusten met de verhalen uit de Bijbel die ver
wonderen en ontroeren. We willen de christelijke identiteit op
een eigentijdse manier zichtbaar maken door het vertellen van
de Bijbelverhalen, door te zingen en te bidden maar ook dans
en toneel kunnen daarbij horen. We luisteren niet alleen naar
de verhalen maar praten ook met elkaar over wat zij voor ons
betekenen. Zo groeien en leren we.
Je leert op onze basisschool met het hoofd, hart en handen.
Er is ruimte voor verschil in ontwikkeling en verschillende
talenten. Er is ruimte om verschillend te leren, te denken en te
doen. Die ruimte gaat samen met respect voor elkaar en onze
christelijke normen en waarden. Van de verschillen die we delen,
leren we vanuit het hart. Handen zijn er om mensen te kunnen
helpen, om samen te werken. Op school leren we vaardigheden
zoals schrijven en tekenen maar ook de ander een handje helpen
of samen de handen uit de mouwen steken voor een goed doel.
Dat is De Sjofar Prinses Beatrix. De school waar je weet, be
seft en voelt dat we met elkaar werken aan een waardevolle
basisschooltijd voor onze kinderen.
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Sjofar Prinses Beatrix, hoofd, hart en handen
De wereld is groot en toch ook weer o zo klein. Zo klein als onze
school in het dorp, maar ook zelfs zo klein als ons hoofd, hart en
handen. En toch is dat de plek waar we mogen leren. Leren over
dat wat er in de wereld allemaal te vinden is. De grote dingen,
de kleine dingen. Dat wat belangrijk is voor ons leven. In ons
hoofd, in ons hart en met onze handen mogen we ontdekken
wat de Bijbel ons vertelt, wat de wereld ons verhaalt en welke
avonturen er in het leren, op onze school De Sjofar Prinses
Beatrix, te beleven zijn.
Met ons hoofd denken we na, zetten we de dingen
even op een rijtje om duidelijkheid te krijgen. Het is
immers zoveel. We proberen dingen te begrijpen en
onszelf in te prenten, hoe mooi en overzichtelijk bijvoorbeeld
de Schepping is, of hoe een goed antwoord op een rekensom
mooi logisch op zijn plek valt. Of hoe een lied levenslang een
prominent plekje verovert. Het is de plek om te onthouden wat
belangrijk is in ons leven. Wij als school denken mee.

De Sjofar Prinses Beatrix. De basisschool waar je leert met
alles wat je hebt. Met je hoofd, je hart en je handen. En wij als
school? Wij doen mee!
Onze naam
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
kondigen. 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 Tessalonicenzen 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.

Met ons hart zijn we betrokken, houden we van
de mensen, de natuur, de dingen om ons heen.
Met ons hart slaan we bruggetjes naar de ander,
naar de lesstof. Leren is namelijk ook om van te houden. De
kinderen zullen passie ontdekken voor specifieke onderdelen
in de aangeboden lessen. Dan boeit en bloeit het haast vanzelf.
Sommigen noemen dat talent, maar misschien is ‘liefde voor’
wel een beter begrip. In ons hart vol raadsels plant onze
Schepper ook de zekerheid van het geloof. Om te houden
en van te houden. Wij als school hebben mede lief.
Met onze handen werken we, bouwen we, helpen we,
reiken we uit naar de mensen om ons heen. Onze
handen zijn te vouwen voor een gebed, maar ook te
gebruiken als een instrument om vaardigheden te leren. Onder
onze handen kunnen de mooiste dingen ontstaan. Belangrijke
brieven, dromerige gedichten, kleurrijke tekeningen; we gaan
het allemaal ontdekken. Wij als school steken mede de handen
uit de mouwen.
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Identiteit
Wij zijn een protestants-christelijke school. Vanuit deze
levensovertuiging willen wij de kinderen bijbrengen dat
omgaan met je medemens en het milieu een opdracht met
zich meebrengt. Eigen ontplooiing kan alleen mogelijk zijn,
als je voldoende respect en zorg voor je naaste voelt. Vanuit
deze overtuiging brengen wij de kinderen normen bij met
het doel dat ze er ook de waarden van leren inzien. In alle
groepen werken we rond thema’s uit de methode ‘Startpunt’.
We vertellen Bijbelverhalen, leren liedjes aan en houden
kringgesprekken. In de onder -en middenbouwgroepen ligt het
accent op het vertellen van de verhalen en er met elkaar over
praten. In de bovenbouwgroepen proberen we verhalen vanuit
het verleden een plaats in onze tijd te geven. In de groepen 7 en
8 besteden we ook aandacht aan andere wereldgodsdiensten.
Elk jaar doen we afwisselend met groep 5/6 en groep 7/8 een
project in samenwerking met de kerk.

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

Sing-in
Iedere twee weken op maandag-, woensdag- of vrijdagmorgen
zingen we met elkaar in de hal christelijke liedjes die de leer
krachten met de kinderen oefenen. We starten daarmee om
8.30 uur en alle ouders zijn van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn en mee te zingen.
Gebedsgroep
Op De Sjofar Prinses Beatrix School hebben we sinds een aantal
jaren een gebedsgroep die door ouders wordt georganiseerd,
gedragen en bijgewoond. Iedere eerste woensdag van de
maand komen we om 8.30 uur in de school bijeen. We bidden
samen voor de kinderen, de leerkrachten en bijvoorbeeld voor
het voortbestaan en de groei van de school.
Er zijn ouders die actief deelnemen en er zijn ouders die het
prettig vinden aanwezig te zijn tijdens ons samenzijn. De
gebeden hebben geen vaste vorm, maar worden door eenieder
naar eigen gevoel ingevuld. Heeft u vragen of wilt u deelnemen?
Neemt u dan contact op met Saskia Stindt. Natuurlijk mag er ook
gewoon een keer aangeschoven worden om zelf te ervaren of u
het prettig vindt vaker deel te nemen. Voel u welkom!
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HET ONDERWIJS
De opvang van nieuwe leerlingen
Wanneer een kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt mag
het naar de basisschool. Daaraan voorafgaand kunnen de ouders
en leerling op school komen voor een kennismakingsbezoek.
Tijdens dit kennismakingsbezoek zal er een gesprek met de
locatieleider plaatsvinden en hebben ouders en leerling de
gelegenheid om de school te bekijken. Tijdens de kennismaking
wordt er verteld wanneer de leerkracht van groep 1/2 contact
opneemt om af te spreken op welke vijf dagdelen de leerling
mag komen ‘snuffelen’. De leerling is vanaf dat hij vier jaar is
iedere dag welkom op school. Wanneer dit voor een leerling
nog te veel is, maken we hierover individuele afspraken.
SLOA
Met ingang van schooljaar 2012-2013 neemt De Sjofar
Prinses Beatrix deel aan een project Subsidie Landelijke
Onderwijs Activiteiten (SLOA) voor excellent onderwijs aan
alle leerlingen. Wij ervaren in de praktijk wat uit wetenschap
en onderzoek is gebleken; de instroom van vierjarigen is heel
divers. Sommige kleuters hebben nauwelijks kennis gemaakt
met taal- en rekenactiviteiten en andere kleuters kunnen lezen
en spelen als acht-jarigen. Om beter tegemoet te komen aan
deze verschillen zoeken we bij de start op de basisschool direct
het contact met ouders. Stapsgewijs ziet dat er zo uit:
• Inschrijving op PCBO De Sjofar Prinses Beatrix
• Ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag wordt uw
kleuter uitgenodigd voor een aantal wen-momenten
• Bij de eerste wen-momenten ontvangen de ouders/
verzorgers praktische schoolinformatie
• Na de eerste officiële schooldag bespreekt de leerkracht hoe
het die dag gegaan is en ontvangt u de SLOA lijst
• De lijst vult u als ouders en wij als school in
• Na zes weken elke dag op school geweest te zijn,
vindt er een gesprek plaats met ouders en leerkracht
Aan de hand van deze vragenlijst delen ouders en de leerkracht
hun ervaring en informatie over de sociaal emotionele ont
wikkeling en de cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling.
Vervolgens wordt in overleg bekeken op welke terreinen
van spelmateriaal en speelleerhoeken de aansluiting bij de
12

ontwikkeling wordt gevonden. Zo voorkomen we dat begaafde
kleuters zich aanpassen aan de groepsnorm en stimuleren we
de reken- en taalontwikkeling van alle kinderen. We zijn het
SLOA project gestart in groep 1/2 en het gaat door in groep 3.
Schooltijden
We werken met een continurooster. Dit houdt in dat alle
kinderen tussen de middag met de leerkrachten lunchen. Na
het lunchen is er gelegenheid voor de kinderen om even te
spelen of te ontspannen. De schooltijden van groep 5 tot en
met 8 en van groep 1 tot en met 4 zijn gelijk. Onze schooldag
start om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Op woensdagmiddag
zijn alle kinderen vrij, dan gaan we tot 12.30 uur naar school.
Groep 1 tot en met 4 zijn op vrijdagmiddag om 12.30 uur vrij.
Het continurooster ziet er als volgt uit:
Dag
Tijdstip
Maandag
8.30 – 14.30 uur
Dinsdag
8.30 – 14.30 uur
Woensdag
8.30 – 12.30 uur
Donderdag
8.30 – 14.30 uur
Vrijdag	8.30 – 14.30 uur gr. 5 - 8
Vrijdag	8.30 – 12.30 uur gr. 1 - 4
• Middagpauze van 11.45 - 12.45 uur;
- Iedere groep eet onder begeleiding van de leerkracht
op een tijdstip dat past in de dagplanning rondom het
middaguur.
-T
 ussen 11.45 uur en 12.45 uur spelen de kinderen een
half uur buiten onder de verantwoordelijkheid van een
onderwijsassistent en ouder.
• Alle kinderen blijven over, wij zoeken een rustige plek voor
kinderen die dat nodig hebben
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Eten en drinken
Wij stimuleren de kinderen om gezond te eten en te drinken.
Wij gaan er vanuit dat uw kind op kan en lust wat hij van u als
ouder heeft meegekregen. Wij zien liever een boterham en
fruit dan koek of snoep. Ook gezond drinken hoort hierbij.
Verantwoordelijkheid bij het buiten spelen
Het buitenspelen gebeurt onder toezicht van een leerkracht
en een onderwijsassistent. Als ouder geeft u aan het eind van
het schooljaar aan welke dagen u niet kunt helpen met de
pleinwacht tussen 11.45 uur en 12.45 uur. Alle ouders helpen
op deze manier om er samen met het team een fijne en veilige
buitenspeeltijd van te maken voor de kinderen. Tijdens deze
pleinwacht zijn de onderwijsassistent en ouder verantwoordelijk
voor de kinderen. Indien nodig kan een leerkracht geroepen
worden om te assisteren.
Extra begeleiding
Gedurende een deel van de week is er extra begeleiding voor de
kinderen met dyslexie of kinderen die spelling heel erg moeilijk
vinden. Ook is er begeleiding aan de plusleerlingen of leerlingen
met andere extra onderwijsbehoeften. Op de middag staan de
vakken wereldoriëntatie, verkeer, Engels, kanjertraining en gym
centraal. Dit krijgen ze van de leerkracht van de eigen groep.
Ook de creatieve vakken zoals zingen, tekenen, knutselen
krijgen een plek in het dagprogramma. Op de middagen wordt
onder andere Engels, WO en gym gegeven.

GROEPSVERDELING
Groepen

1/2

3/4

5/6

7/8

Leerkracht

Juf Ineke di/vrij

Juf Ineke ma

Juf Mellanie ma/di/do/
vrij

Juf Maeike ma/di/wo

Juf Joëlle ma/wo/do

Juf Franka di t/m vrij

Juf Saskia wo

Juf Arieke do/vrij

Interne begeleiding

Juf Ineke vrij mid.

Ambulant

Juf Saskia di/do/vrij
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VAKKEN
Rekenen
Wat houdt rekenen in?
We maken gebruik van de methode ‘Alles Telt’. De methode
heeft een duidelijke structuur waarbij gewerkt wordt met
instructielessen, zelfstandige lessen en evaluatielessen. Elk
leerjaar bestaat uit zes blokken waarin de leerstof behandeld
wordt. Elk jaar komen in de verschillende hoofdstukken de
volgende onderwerpen aan bod:
• Getalbegrip;
• De basisvaardigheden optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen;
• Meten;
• Meetkunde en ruimtelijke oriëntatie;
• Verhoudingen, procenten en breuken.
De eerste en derde les van elke week zijn instructielessen.
Hierin wordt een nieuw te leren onderdeel uitgelegd. Na de
instructie les volgt een zelfstandige verwerkingsles. De vijfde
les van elke week is de evaluatie les. Hierin komen alle onderdelen
van de afgelopen week aan bod. In de zelfstandige en evaluatie
lessen laten kinderen zien of ze de stof die ze tijdens de instructie
geleerd hebben kunnen verwerken. Bij de eerste vier lessen
van elke week zit ook een verwerking in het werkschrift, naast
de sommen uit het boek. Na vijf weken volgt de toetsweek.
Hierin starten we met de herhaling van het hele blok, waarna de
kinderen de toets maken. Na een toets kunnen kinderen extra
aan de slag met onderdelen die ze nog lastig vinden of ze maken
verdiepingsstof uit het boek.
Instructies voor rekenen zijn er op maandag, dinsdag en woensdag.
Soms is dit een leerkrachtgebonden instructie uit het boek de
andere keer een instructie voor het zelfstandig werken. We maken
gebruik van concreet materiaal zoals breukenmateriaal, blokken, de
klok, zowel analoog als digitaal, rekenrekjes en de abacus en spellen
om de tafelsommen te oefenen. Ook de computer wordt ingezet
om bepaalde sommen door middel van spel te oefenen.
Wat leren we in groep 3:
• We leren tellen tot 100, in stappen van 2, 5 en 10.
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• We leren rekenen tot de 20 zowel + als – sommen door
middel van het splitsen van getallen en het aanvullen tot
de 10. Handig rekenen doen we door het verdubbelen van
getallen zoals 4+4 en 4+3 of 4+5.
• We maken een begin met het rekenen met geld, we schatten
het gewicht, bekijken bouwwerken van bovenaf en bepalen
welke plattegrond erbij hoort. Daarnaast maken we een start
met het leren klokkijken.
Wat leren we in groep 4:
• We leren handig rekenen tot de 100 waarbij we over het
tiental heen rekenen. Het is van belang dat we weten wat in
een getal de eenheden, de tientallen en de honderdtallen zijn.
• We leren de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10. Weet het kind er al
meer, dan is dit mooi meegenomen. We gaan verder met het
klokkijken, verschillende tijden toepassen en schatten hoe
lang iets duurt.
• We leren rekenen met geld hoeveel krijg je terug in de winkel.
• We leren meten met een liniaal door het schatten en
vergelijken van verschillende lijnen.
Wat leren we in groep 5:
• We werken met getallen tot de 1000.
• Getallen plaatsen op de getallenlijn.
• Een leerling weet hoe een getal te schrijven.
• Wat de eenheden, tientallen en honderdtallen
zijn in een getal.
• Handig rekenen met de getallen door de getallen onder
elkaar te zetten.
• We gaan verder met het leren van de tafels, nu nog de tafels
6, 7, 8 en 9. Het leren van de tafelsommen is heel belangrijk
omdat dit in alle jaargroepen bij verschillende sommen
weer terugkomt. Dus; veel oefenen, van voor naar achter,
van achter naar voren en door elkaar heen. Tenslotte zelfs
verschillende tafels door elkaar.
• We gaan verder met klokkijken en leren de analoge en
digitale tijd te schrijven en toe te passen.
• We leren gepast te betalen, welke briefjes of munten
heb je dan nodig.
• We leren het begrip millimeter, centimeter, decimeter,
meter en kilometer en wat dit inhoudt

Wat leren we in groep 6:
• We leren de getallen plaatsen op de getallenlijn tot de
100.000, en maken + en – sommen tot de 100.000.
• We leren handig vermenigvuldigen en delen tot de
100.000 met nullen.
• We rekenen met tijd, geld en buitenlands geld.
• We leren wat een grafiek is en leren een grafiek te
gebruiken en te lezen.
• We leren omgaan met plattegronden en kunnen een route
bepalen op een kaart.
• Daarnaast leren we rekenen met breuken, hoe kun je handig
rekenen met breuken?
• Oppervlakte bepalen en wat is het verschil tussen m2 en m3.
• We leren wat een gram en een kilogram is.
• We leren cijferend vermenigvuldigen en delen.
Wat leren we in groep 7:
• We maken een start met kommagetallen op de getallenlijn
plaatsen en de waarde van een kommagetal bepalen.
• We leren vermenigvuldigen en delen van kommagetallen
met 10 en 100.
• We gaan verder met inhoudsmaten en oppervlakte maten en
leren deze toe te passen en om te zetten in een andere maat.
• We leren rekenen met procenten, leren rekenen met
gelijknamige en ongelijknamige breuken.
• We gaan verder met het gebruiken van grafieken en leren
verschillende tabellen gebruiken en lezen.
• We leren rekenen met een rekenmachine.
Wat leren we in groep 8:
• We gaan verder met breuken en kommagetallen.
• We leren handig rekenen met breuken, kommagetallen
en procenten.
• We maken kennis met Romeinse cijfers.
• We gaan verder met het gebruiken van grafieken en tabellen.

lastig vinden zoals het leren klokkijken. Ook in groep 6 kunnen
de kinderen werk mee krijgen om te oefenen wat ze lastig
vinden. Dit gaat altijd in overleg met de vakleerkracht rekenen.
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen iedere week een reken
blad mee als huiswerk. Dit is om alvast gewend te raken aan het
maken van huiswerk, iets wat op het Voortgezet Onderwijs aan
de orde van de dag is. De vakleerkracht rekenen bekijkt hiervoor
wat nodig is, zodat kinderen werk meekrijgen dat past bij hun
ontwikkeling.
Wat verder nog belangrijk is om te weten:
Door samen spelletjes te doen op rekengebied is het leuker om
thuis te oefenen. Denk aan triominos, domino, rummikub en
dergelijke. Ook (mini) loco heeft verschillende leuke boekjes
om rekenen te oefenen.
Begrijpend lezen
Wat is begrijpend lezen?
Begrijp je wat je leest en kun je een beetje ‘tussen de
regels door lezen’? Eigenlijk begint begrijpend lezen eerst
met technisch lezen. Nadat je goed kunt lezen wat er staat,
kun je verder gaan met jezelf vragen stellen:
• Wat is dit voor een verhaal (gedicht, informatieve tekst,
pleziertekst, et cetera)?
• Waarom ga ik dit lezen (bijvoorbeeld een recept omdat ik
een taart wil bakken)?
• Wat gebeurt er en wat zal hierna gebeuren?
• Plaatjes maken in mijn hoofd van wat ik net gelezen heb.
• Samenvatten: de belangrijkste woorden of zinnen bewaren.
Waar heb ik begrijpend lezen voor nodig?
Voor alles waar je woorden ziet staan: op een melkpak, in een
leesboek, in een tijdschrift of krant, maar ook in een kookboek,
gebruiksaanwijzing of op een website. Begrijpend lezen is een
vak dat je in het hele leven tegenkomt, daarom is het een heel
belangrijk vak!

Welk huiswerk krijgen de kinderen mee?
In groep 4 en 5 oefenen kinderen thuis de tafels, dit kan door
middel van een tafelposter of verschillende rekensites. Kinderen
kunnen daarnaast werk meekrijgen om iets te oefenen wat ze
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Op school gebruiken we de methode ‘Leeslink’, waarmee
de kinderen elke week een of twee lessen maken met actuele
onderwerpen. Via het digibord kijken we filmpjes en zien we
de tekst. Op papier schrijven we zelf de antwoorden op in
mooie zinnen.
Elke les komen onderstaande vaste denkstappen/strategieën
terug:
• Leesdoel bepalen
• Voorspellen
• Kennis ophalen
• Herstellen
• Vragen stellen
• Visualiseren
• Samenvatten
Vanaf groep 7 komt daar de methode ‘Zip’ of ‘Blits’ voor
studerend lezen bij. Met ‘Zip’ of ‘Blits’ werken kinderen aan
alle onderdelen van informatieverwerking: het hanteren van
naslagwerken, het lezen van schema’s, tabellen en grafieken,
kaartlezen en het opzoeken van informatie.
Hoe werkt de instructie?
We starten met de hele groep, om samen het onderwerp te ver
kennen. We bekijken de tekst en maken samen de eerste vraag.
Daarna zijn er kinderen die zelfstandig verder werken en kinderen
die aan de instructietafel blijven werken om samen met de juf de
tekst te gaan onderzoeken. Aan het eind van de les bespreken we
samen de antwoorden. In de weektaak maakt iedereen ook een
tekst zelfstandig, op het niveau waar het kind in werkt.
Wat leren we in groep 3:
We werken vooral in groep 3 aan het technisch lezen: letters
en woorden herkennen en steeds makkelijker en sneller kunnen
lezen. Daarnaast leren de kinderen spelenderwijs:
• Associëren: weet jij nog meer woorden die bij bijvoorbeeld
sport horen?
• Voorspellen: wat denk jij dat er nu gaat gebeuren?
• Visualiseren: plaatjes in je hoofd maken van wat je leest.

Wat leren we in groep 4:
Tot januari werken we aan dezelfde onderdelen als in groep 3,
maar worden de teksten iets langer en moeilijker. Ook leren
de kinderen verschillende soorten teksten kennen. Vanaf
januari start de methode ‘Leeslink’ waarbij elke week één tekst
aangeboden wordt, met een actueel thema. Stapsgewijs leren
de kinderen alle strategieën om goed te leren begrijpen. Hierbij
is het behalen van AVI E4 aan het eind van het jaar een doel,
zodat kinderen makkelijk door de teksten heen lezen.
Wat leren we in groep 5:
Elke week werken we aan twee teksten die weer wat langer
en moeilijker zijn.
• We leren omgaan met een telefoonboek, plattegrond,
krant, reisgids.
• Volgorde aangeven in een tekst.
• Verwijswoorden zoeken.
• het alfabet kennen.
Dit zijn de onderdelen die in groep 5 aan bod komen. Hierbij is
het behalen van AVI E5 aan het eind van het jaar een doel, zodat
kinderen gemakkelijk door de teksten heen lezen.
Wat leren we in groep 6:
Alles van groep 5 onthouden we en daar bouwen we op door:
• Herkennen van oorzaak en gevolg.
• Letterlijk en figuurlijk.
• Opzoeken in woordenboek of catalogus et cetera.
Hierbij is het behalen van AVI E6 aan het eind van het jaar een
doel, zodat kinderen makkelijk door de teksten heen lezen
Wat leren we in groep 7:
Nu wordt er een basis verwacht, waardoor we de diepte in
kunnen met conclusies trekken, evalueren, doel en middel
herkennen. Ook start hier het studerend lezen met de methode
‘Zip’ of ‘Blits’. Leest uw kind thuis al in de krant of een tijdschrift,
dan helpt dat hierbij. Hierbij is het behalen van AVI E7 aan het
eind van het jaar een doel, zodat kinderen makkelijk door de
teksten heen lezen.
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Wat leren we in groep 8:
De vaste strategieën blijven gelijk, maar het samenvatten en
verslagen maken heb je nodig voor het voortgezet onderwijs.
Daar gaan we hard mee aan het werk, naast de methode Blits,
voor studerend lezen. De wereld moet groter worden voor een
groep 8 leerling: nieuws kijken en kranten lezen horen daarbij.

Spreken en luisteren
In het onderwijs spreken en luisteren de kinderen voortdurend.
Niet alleen tijdens de taallessen, maar in feite tijdens alle lessen.
Om de mondelinge taalvaardigheid van de kinderen te vergroten
staat de spreek en/of luistervaardigheid in de eerste les van
elk thema centraal. De spreek- en luisterles is in hoge mate
interactief en bestaat uit drie delen:

Huiswerk:
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen wekelijks de tweede Leeslink
les mee als huiswerk. Deze les wordt nagekeken en indien nodig
besproken in de klas. De andere groepen krijgen geen huiswerk.
Natuurlijk kunt u wel oefenen met begrijpend lezen door samen
te koken en uw kind het recept te laten lezen of door vragen te
stellen nadat uw kind heeft gelezen uit bijvoorbeeld een boek of
een tijdschrift.

• De thema introductie: het uitgangspunt is een dubbele
praatplaat. De leerkracht stelt kijk- en luistervragen om
de leerlingen gericht naar de plaat te laten kijken of om ze
met elkaar in gesprek te laten komen. De kinderen worden
gemotiveerd en worden uitgenodigd om hun eigen verhaal
te vertellen.

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

• De spreek- en of luisteractiviteit: de kinderen leren gesproken
taal te begrijpen. Ze leren bijvoorbeeld wat de spreker heeft
bedoeld, hoofd- en bijzaken onderscheiden of de opbouw van
een betoog doorzien. De kinderen leren zelf deelnemen aan
een gesprek, ze leren gespreksregels kennen en hanteren,
leren de structuur van een gesprek kennen en die ook willen
toepassen, ze leren vragen stellen om informatie in te winnen
en het ventileren van een eigen mening en deze kunnen uiten.

Lessenplan voor een blok:
Thema 1
Les 1 - themaopening, les spreken en luisteren
Les 2 - woordenschat
Les 3 - woordenschat
Les 4 - taalbeschouwing
Les 5 - taalbeschouwing
Les 6 - stellen
Les 7 - stellen
Les 8 - herhaling
Thema 2 heeft precies dezelfde opbouw. Dan volgen er
werkbladen die ingezet worden ter verdieping of om eerder
gemaakte fouten te herstellen. En aansluitend vindt er een
toets plaats.
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Reflectie: aan het eind van een spreek- en luisterles vat
de leerkracht de belangrijkste inhouden samen. Dit wordt
weergegeven in verschillende grafische modellen zoals een
woordweb.
Woordenschat
Bij woordenschat gaat het om meer dan kennis van woorden.
Het is belangrijk dat de kinderen een betekenisnetwerk gaan
opbouwen. Door woorden te clusteren in woordgroepen leren
de kinderen zowel de brede als de diepe woordkennis. We doen
dit volgens het viertakt model van Verhallen (Van den Nulft &
Verhallen, 2010).

Viertakt van Verhallen
Voorbewerken:
Kinderen betrokken maken.
Semantiseren:
Betekenis duidelijk maken. Cluster woorden,
		
geef woordbetekenis en herhaal dit zeven keer.
Consolideren:
Herhalen en oefenen. Inslijpen van de
		
betekenis. Spieken mag in deze fase.
		Spelletjes spelen.
Controleren:
Nagaan of van de behandelde woorden de
		
betekenis is verworven. Passief voor actief
Woordenschat staat elke tweede en derde les van een nieuw
thema centraal. De woorden die we behandelen bij een thema
komen zichtbaar in de klas te hangen in een grafisch model
(woordweb, woordparaplu).
Taalbeschouwing
Taalbeschouwing bestaat uit drie onderdelen;
•W
 oordbouw waarbij kinderen alles leren over de betekenis
van functie, de bouw en de betekenis van woorden. Ze
leren het verschil tussen zelfstandig naamwoorden en
werkwoorden.
•Z
 insbouw waarbij kinderen leren wat van belang is voor het
bepalen van de functie, de opbouw en betekenis van zinnen.
Welke zinstypen zijn er, wat zijn samengestelde zinnen, wat
zinsdelen en interpuncties.
•T
 aalgebruik waarbij kinderen allerlei zaken leren die te
maken hebben met de bouw van teksten en het gebruik
van taal zoals, bondig en uitvoerig taalgebruik, beleefde en
onbeleefde taal, formeel en informeel, letterlijk en figuurlijk.
Stellen
Stellen richt zich op het kunnen hanteren van een adequate
schrijfstrategie, zoals het bepalen van een communicatiedoel,
informatie ordenen, tekstsoorten bepalen, verhaalsoort en
verhaalverloop bepalen, in een verhaal het onderwerp en
hoofdgedachte bepalen en op de juiste manier de grammatica
gebruiken.

methode ‘Lijn 3’. Kinderen starten met het kunnen lezen en
schrijven van eenvoudige woorden zoals maan, roos, vis, de
zogenoemde mkm-woorden. In de loop van het jaar wordt
dit opgebouwd naar woorden zoals kras en jurk, de mmkm en
mkmm-woorden. Ook samenstellingen (vishengel en dergelijke)
en het kunnen lezen van verkleinwoorden en woorden met twee
of drie klankgroepen wordt geleerd.
Wat leren we in groep 4:
In groep 4 leren we tijdens de spreek- en luisterlessen vragen
beantwoorden in volledige zinnen. Oefenen we in verbale
en non-verbale communicatie en oefenen we met het
discussiëren in groepjes over verschillende onderwerpen. Voor
taalbeschouwing introduceren we de term naamwoorden,
lidwoorden en doewoorden. We onderzoeken de herkomst
van samengestelde woorden en oefenen met het gebruik van
tijdwoorden om zinnen in een chronologische volgorde te
zetten. De kinderen leren woorden onthouden door gebruik te
maken van een woordweb of woorden te lezen in de context.
Ze leren dat een verhaal een titel heeft en dat je teksten kunt
indelen in weetteksten en verhaalteksten. Ze kunnen in de zin
een doewoord (persoonsvorm) aanwijzen en kunnen zinnen in
een chronologische volgorde zetten.
Wat leren we in groep 5:
In groep 5 gaan we verder met de spreek- en luisterlessen door
te luisteren naar voorgelezen teksten en hier vragen over te
beantwoorden. We leren een tekst navertellen in onze eigen
woorden. We discussiëren aan de hand van stellingen, leren
een mening te vormen en komen zo tot een klassenstandpunt.
We leren hierbij te luisteren naar elkaar, overleggen en elkaars
mening accepteren. Bij taalbeschouwing leren we woorden
in alfabetische volgorde schrijven. We gaan oefenen met de
leestekens: punt, komma en het vraagteken en leren deze
toepassen in verhalen. Daarnaast herhalen we de naamwoorden
en naamwoordgroepen en breiden deze uit. We leren een ver
haal schrijven aan de hand van een schema en letten bij het
schrijven van een verhaal op het gebruik van de leestekens.

Wat leren we in groep 3:
Voor kinderen uit groep 3 staan bij de taalinstructies vooral
het leren lezen centraal. Hiervoor maken we gebruik van de
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Wat leren we in groep 6:
Vanaf groep 6 leren we tijdens de spreek- of luisteractiviteiten
onder andere; een monoloog houden, een discussie voeren,
een werkoverleg houden en een interview afnemen. In de
lessen taalbeschouwing leren de kinderen om te gaan met een
woordenboek. Het woordsoort benoemen krijgt in groep 6
meer accent. Ook het vinden en het benoemen van de zinsdelen
persoonsvorm en onderwerp maakt deel uit van de lesstof van
groep 6. Bij het stellen leren de kinderen via een schema, van
niet naar een volwaardig schrijfproduct te komen.
Wat leren we in groep 7:
De spreek- en luisterlessen zijn in groep 7 uitgebreid met twee
extra bladzijde in het leerlingenboek. Er is een woordweb en een
woordboek bladzijden bijgekomen. Ook is er een startopdracht
bijgekomen. Hier leren kinderen een monoloog houden, luis
teren naar teksten/gedichten en hier een mening bij te vormen
met argumenten. In de lessen taalbeschouwing leren de kinderen
werken met een woordenboek. Ze weten welke informatie er
gegeven wordt bij een naamwoord/werkwoord en kunnen de
betekenis van woorden en of afkortingen opzoeken. De kinderen
leren afkortingen gebruiken.
De kinderen leren zinsdelen ontleden en woordsoorten benoemen.
De kinderen maken kennis met verschillend taalgebruik. Deftige
taal, populaire taal en onbedoelde humor. De kinderen oefenen zelf
met taalhumor. De kinderen leren spreekwoorden en gezegdes
kennen. Bij stellen leren de kinderen in groep 7 een mening te
vormen en schrijven. Ze leren onderscheid te maken tussen
verschillende vormen van teksten en kunnen dit toepassen.
Wat leren we in groep 8:
Kinderen leren dat je in een gesprek elkaars mening kunt
beïnvloeden door met duidelijk argumenten te komen. Ze leren
deze argumenten verwoorden. Ze kunnen een tekst schrijven
met een inleiding, hoofdgedachte en een slot. Hierbij maken ze
gebruik van alinea’s en de juiste interpuncties. We herhalen het
ontleden van zinnen en zinsdelen. Ze leren wat een persoonlijk
en bezittelijk voornaamwoord is en kunnen van werkwoorden
verschillende vormen herkennen en toepassen. We leren
trefwoorden herkennen en schrijven. Leren omgaan met
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zoekmachines op internet en het herkennen en gebruiken van
een juiste bron.
Wat verder nog van belang is: woordenschat oefenen door
het spelen van scrabble, veel lezen met kinderen en woorden
verklaren.
Spelling
Wat is spelling:
Hoe schrijf ik wat ik zeg? En schrijf ik het altijd zoals ik het hoor?
Spelling is een belangrijke voorwaarde voor de schrijfvaardigheid.
Voldoende spelvaardigheid geeft zelfvertrouwen. Wij gebruiken
de methode Staal. Deze methode is een spellingmethode die
gebaseerd is op een indeling in spelling categorieën. Deze
indeling en de volgorde van aanbieding is bepalend voor de
diagnostiek die daarbij hoort. Om te bepalen welke spelling
categorieën de kinderen niet beheersen, is een foutenanalyse
noodzakelijk. Bij die foutenanalyse kijken we niet zozeer naar
de specifieke fouten die de kinderen maken, maar wel naar de
categorieën die ze niet beheersen. Een voorbeeld: schrijft een
kind het woord ‘gezellig’ op verschillende plaatsen als ‘gezelig’
en ‘guzellig’, dan maakt het twee fouten die vallen binnen twee
verschillende spellingcategorieën. Schrijft het kind de zin: ’Het
is verbodun om te spiekun’, dan maakt het twee fouten binnen
dezelfde spellingcategorie. Met die categorie heeft het kind
blijkbaar nog problemen. Vanaf groep 4 worden er per leerjaar
acht blokken aangeboden. Zo worden alle spellingcategorieën
aangeboden.
Bij het analyseren gaat het erom te achterhalen waarom
een kind bepaalde fouten gemaakt heeft. Om te kunnen
diagnosticeren, moeten we toetsen. De spellingvaardigheid van
de kinderen toetsen we op verschillende manieren:
• Met het woorddictee. Iedere week wordt er een woorddictee
afgenomen.
• Met de toets. Aan het eind van elk blok, krijgen de kinderen
een toets. Een toets bestaat uit een zinnendictee en een
woorddictee. Deze toetsen bevatten de inhoud van de
voorgaande lessen van het blok. Daarnaast bestaat het
dictee ook uit woorden die in eerdere blokken/leerjaren
zijn aangeboden.

Met de bloktoets. Aan het eind van elk blok krijgen de leerlingen
een toets. Een toets bestaat uit: een woordendictee afgesloten
met één of twee zinnen. Invuloefeningen voor de juiste
werkwoordspelling en een grammaticadeel waarbij de kennis
zowel actief als passief wordt teruggevraagd.
Deze toets bevat de inhoud van de voorgaande lessen van het
blok. Daarnaast bevat het dictee ook woorden die in eerdere
blokken/leerjaren zijn aangeboden.
Tot slot is het goed om te weten dat veel kinderen door
actief met spelling bezig te zijn, de schrijfwijze van nieuwe
spellingproblemen onder de knie krijgen. Door kinderen steeds
weer te wijzen op de spellingproblematiek en door ze telkens
weer te vragen waarom woorden op een bepaalde manier
geschreven worden, krijgen de kinderen de mogelijkheid
ervaring op te doen en krijgen ze de zelfverzekerdheid die
nodig is om goed te worden in spelling.
Wat leren we in de verschillende groepen?
Bij groep 3 is de spelling geïntegreerd in de leesmethode
‘Lijn 3’.
Bij groep 4 gaan we spelling uitbreiden met verschillende
categorieën die verder behandeld worden in de volgende
jaren.
Vanaf groep 5 maken de kinderen kennis met de werkwoord
spelling. We beginnen met de ik-vorm (de stam) en breiden het
schema in de periode tot en met groep 7 uit naar het volledige
werkwoordschema.
Welk huiswerk krijgen de kinderen mee?
•V
 anaf groep 5 krijgen de leerlingen per blok een huiswerkblad
mee. Hierop staan woorden uit verschillende categorie:en die
thuis extra geoefend kunnen worden
•S
 oms krijgen de leerlingen rijtjes of versjes mee om thuis uit
het hoofd te leren.
•V
 oor grammatica krijgen ouders een overzicht van de
woordsoorten, zinsdelen en interpunctie die aan bod komen in
een blok. Soms zit daar een korte maak-oefening bij om wat te
trainen in vaardigheid.

Welke vakken geven wij in groep 1/2 en 3/4
We werken per schooljaar aan een aantal thema’s. De methode
Schatkist gebruiken we als bronnenboek. We werken met
thema’s richting ontwikkelingsgericht onderwijs. Thema’s zoals
de jaarfeesten Sint, Kerst, Pasen, komen ieder jaar terug, maar
een thema kan ook voortkomen uit een prentenboek. Vanaf
groep 1 worden de kinderen ook al voorbereid op schrijven.
In het begin nog grote patronen, maar deze worden aan het
eind van groep 2 steeds kleiner. We werken met de methode
Pennenstreken. Onze Bijbelverhalen vertellen we volgens het
programma van Startpunt.
Huisbezoek
In de groepen 1/2 en in groep 3/4 komen wij een keer op
huisbezoek. De kinderen vinden het erg leuk wanneer de juf op
bezoek komt en wij krijgen op deze manier een compleet beeld
van het kind en haar/zijn thuissituatie.
Wist u dat?
• Kinderen door te spelen heel veel leren?
• Wij het leuk vinden wanneer u actief meedenkt met onze
thema’s?
• Wij een ‘informatiekast’ hebben naast de deur in de
gang. Hier staat nogmaals belangrijke informatie op die u
gedurende het jaar van ons krijgt. Of er hangt bijvoorbeeld
een lied wat we geleerd hebben.
• De kinderen tweemaal per jaar een rapport en een plakboek
mee krijgen?
• De kinderen heel veel woorden leren in groep 3?
• Lezen dus erg belangrijk is?
• U ook kunt kijken wat wij leren met Wijzneus op de
speciale Wijzneus site van onze school.
• We vorig jaar al goed hebben geoefend met Engels en
daardoor al best veel Engelse woorden kennen?
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Huiswerk
Het is voor de ontwikkeling van kinderen wel belangrijk om
thuis met de kinderen spelletjes te doen en vaak voor te lezen.
Kinderen die veel worden voorgelezen hebben een grotere
woordenschat, een beter taalgevoel en kunnen later beter
begrijpend lezen. Bovendien is het ook leuk en gezellig om te
doen. De kinderen in groep 3 krijgen wel eens een blad met
woordjes mee naar huis of een boekje om thuis te lezen. De
kinderen in de groepen 1 tot en met 4 zullen voor de vakken die
op de middag gegeven worden geen huiswerk krijgen. Wel kan
er soms gevraagd worden om materialen mee te nemen. Naast
het huiswerk dat de kinderen voor de basisvakken krijgen (zie
stuk vakinformatie), krijgen kinderen in groepen 4, 5 en 6 het
volgende huiswerk mee:
• Groep 5 en 6: topografie;
• Groep 4 en 5: boekbespreking;
• Groep 6: spreekbeurt;
 ezen van leesbladen kan thuis worden geoefend. Dit gaat altijd
L
in overleg en met een uitleg van de leerkracht, zodat thuis op
dezelfde manier geoefend wordt als op school.
Nb. Het kan voorkomen dat de leerkracht het zinvol vindt om
een leerling extra ‘huiswerk–op-maat ’mee te geven. Dit is altijd
in overleg met ouders.
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen in ieder geval drie keer per
week huiswerk mee. Dit kan van verschillende vakken zijn, zoals
Engels, topografie, wereldoriëntatie. Daarnaast krijgen zij van
de groepsleerkracht leerwerk voor een basisvak en regelmatig
van de zaakvakken en Engels. Twee keer per jaar maken de
kinderen in groep 7 en groep 8 een werkstuk. Dit doen ze beide
keren thuis. Een planning hiervoor wordt meegegeven, waarin
staat wat er tussentijds moet worden ingeleverd. Op die manier
houden we een vinger aan de pols en kunnen we bijsturen
als dat nodig is. Ook houden de kinderen in groep 5, 6, 7 en 8
één keer een spreekbeurt. Aan de hand van een rooster wordt
vastgelegd wie er wanneer aan de beurt is. Deze spreekbeurten
vinden gedurende het schooljaar plaats. De eisen van zowel
een spreekbeurt als werkstuk krijgt het een kind mee zodra de
opdracht is gegeven.
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Methodes
Groepen 3 tot en met 8 werken volgens onderstaande
methodes:
Bijbels onderwijs:
Startpunt
Aanvankelijk Lezen /spelling: Lijn 3
Taal:
Taal op maat
Rekenen:
Alles telt
Schrijven:
Pennenstreken/Klinkers
Begrijpend lezen:
Leesaardig/Leeslink
Engels
Groove me
Wereld oriëntatie
Wijzneus/Blink
Verkeer
Materialen VVN
Creatief
Moet je doen
Spelling
Staal
Voor Engels werken we met de methode Groove me. Voor natuur,
techniek, aardrijkskunde en geschiedenis gebruiken we Wijzneus
voor groep 1 tot en met 4 en Binnenste buiten voor groep 5 tot
en met 8. Voor verkeer gebruiken we de passende materialen per
groep van VVN en maken we gebruik van de verkeerseducatiekalender van Veilig Verkeer Nederland. En voor de creatieve
vakken gebruiken we onder andere de methode ‘Moet je doen’.

Verwijzing voortgezet onderwijs (vo)
Aan het eind van groep 7 wordt de ‘advieswijzer van IEP’
gemaakt. Dit is voor ons een extra hulpmiddel bij de verwijzing.
Het kan zijn dat dit jaar gekozen wordt voor een alternatieve
toets. Hierover worden ouders op tijd geïnformeerd. Eind
september of begin oktober hebben we met alle leerlingen en
hun ouders het eerste gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken
we de uitslag van de toets en bekijken we wat het voorlopig
advies wordt. Dit advies wordt opgesteld op basis van deze
toets in combinatie met de CITO-gegevens van de afgelopen
7 jaar. In oktober kan met dit advies alvast gekeken worden
op de scholenmarkt die ieder jaar plaatsvindt. In november
organiseert het voortgezet onderwijs Doe-dagen waarop
kinderen uit groep 8 kunnen kijken en meedoen op
het voortgezet onderwijs.
In februari volgt het definitieve advies. Hierover hebben we
een gesprek met ouders en kinderen. Dit gesprek vindt plaats
voordat de open dagen beginnen, zodat er op de open dagen
heel gericht gekeken kan worden.
De IEP Eindtoets wordt op 16 en 17 april 2019 afgenomen.
Zodra de uitslag van de Iep binnen is, wordt deze aan de
kinderen meegegeven. Mocht de uitslag aanleiding geven
tot een gesprek, dan neemt de leerkracht hierover contact
op met de betreffende ouders.

Schoolkamp groep 7 en 8
Wij gaan met groep 7 en 8 op kamp. Aan het begin van het
schooljaar zullen we de ouders hier nader over informeren.
Eventueel organiseren we een extra ouderavond.
Zelfstandig werken
De kinderen op PCBO De Sjofar Prinses Beatrix zijn in vier
groepen verdeeld over vier lesruimten. We hebben groep 1/2,
3/4, 5/6 en 7/8. Vanaf groep 1 leren de kinderen om te gaan
met uitgestelde aandacht. Uiteindelijk streven we er naar dat
ze gedurende een langere tijd zelfstandig kunnen werken. Door
het frequent inroosteren van zelfstandig werken komt er voor
de groepsleerkracht tijd vrij om in de eigen groep individuele
leerlingen of groepjes kinderen extra te begeleiden. Het schept
ruimte voor zorg op maat, verlengde instructie en pre-teaching.
In alle groepen is hiervoor een instructietafel aanwezig.
Door zelfstandig te werken leren de kinderen:
• keuzes te maken en daarvan de consequenties te ervaren;
• zelf verantwoordelijk te zijn;
• te plannen en zo hun werktijd effectief te gebruiken;
• samen te werken;
• zelf problemen op te lossen;
• zichzelf taken te stellen;
• minder afhankelijk van de leerkracht te zijn;
• een goede werkhouding te ontwikkelen.
Coöperatieve werkvormen
De afgelopen schooljaren hebben wij als team nascholing
gevolgd over coöperatieve werkvormen. De coöperatieve
werkvormen hebben als doel om kinderen betrokken te maken
bij de lesstof. Deze vorm van leren verandert weinig aan WAT
kinderen leren, maar wel aan HOE ze leren. Er ontstaan veel
leersituaties waarin een kind samen met een of meerdere
kinderen een leertaak uitvoert met een gemeenschappelijk
doel. Coöperatief leren is een werkvorm die een beroep doet
op ‘echte’ gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kinderen.
Kinderen in een groepje zijn samen verantwoordelijk voor
datgene, hoe en wat ze samen leren. Kinderen ‘liften’ niet
mee met een ander, maar volbrengen opdrachten door
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gelijkwaardige inbreng van elk kind. ‘Samen leren door samen
te werken’ is het motto van het coöperatief leren. Als kinderen
in groepen (teams) werken, nemen ze op gelijke wijze deel aan
een gezamenlijke taak. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor
de eigen prestatie, maar voor de prestatie van het hele team.
Coöperatief leren is gebaseerd op vier principes G.I.P.S.-model:
• Gelijke deelname: alle kinderen nemen op een gelijke wijze
deel aan de activiteit; je kunt niet achterover leunen of
meeliften met een ander.
• Individuele aanspreekbaarheid: iedereen is op gelijke wijze
aanspreekbaar voor het verloop en het resultaat: iedereen
heeft een actieve inbreng.
• Positieve wederzijdse afhankelijkheid: kinderen moeten
samenwerken om tot het beste resultaat te komen.
• Simultane actie: de activiteiten vinden gelijktijdig plaats;
alle kinderen zijn gelijktijdig actief bezig met het onderwerp
door bijvoorbeeld te luisteren naar en te praten met elkaar.
Dit schooljaar gaan we verder het IGDI-model. Hierin wordt
ons huidige instructiemodel gekoppeld aan een coöperatieve
werkvorm.
Plusleerlingen
Wij hebben op onze school een aantal plusleerlingen.
Deze leerlingen krijgen uitdagend werk bovenop een weektaak.
Het is de bedoeling dat ze op één moment in de week
samenkomen en onder begeleiding van een leerkracht een
opdracht verwerken ‘die hen aan het denken zet’. Met deze
opdracht kunnen ze tijdens de weektaakuren aan de slag.
Gymlessen
Groep 3/4, 5/6, 7/8 gymmen op dinsdagmiddag. Het vervoer
wordt geregeld door de gemeente Apeldoorn. Er rijdt een bus
vanuit de school naar de gymzaal en weer terug naar school.
Tijdens de gymuren moeten de kinderen gymkleding en
gymschoenen dragen. Zowel uit het oogpunt van veiligheid
als hygiëne is dit verstandig. Voor groep 1/2 vragen wij de
gymschoenen op school te laten.

Pestprotocol
Orde en regelmaat vormen de basis voor een veilig klimaat.
Ze bieden structuur en houvast. Duidelijke omgangsregels
zijn voor kinderen een belangrijk hulpmiddel. Omdat iedereen
zich binnen en buiten de school veilig moet kunnen voelen,
gelden er binnen alle PCBO-scholen dezelfde omgangsregels.
Afgelopen jaar hebben we het pestprotocol opnieuw bekeken
en gecombineerd met de uitgangspunten van de Kanjertraining.
Onderstaande omgangsregels gelden voor iedereen en zijn
zichtbaar in alle klassen:
• Wij gaan respectvol met elkaar om.
• Wij gaan zorgvuldig om met de spullen van een ander en van
onszelf.
• Wij praten met en niet over elkaar.
• Wij mogen op een goede manier boos zijn.
• Wij komen niet aan een ander, als die dat niet wil.
• Wij zijn allemaal verschillend en dat mag.
• Wij doen er alles aan om problemen samen op te lossen
• Wij lachen met en niet om elkaar.
Het pestprotocol is in te zien op school en staat ook
op de website.

• We laten elkaar rustig spelen.
• Maximaal 3 kinderen op de schommel
• Rijdend speelgoed is alleen voor de kinderen van
groep 1 tot en met 4
• De zandbak wordt verdeeld over kinderen uit groep
1/2 en groep 3/4
Kanjertraining
Wij werken in alle groepen volgens de principes van de
Kanjertraining. Het doel van de Kanjertraining is dat een kind
positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg
hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook
op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel
kinderen, na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen
concentreren op school en betere leerresultaten behalen.
Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met
de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun
klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. Het principe
van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier
manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van
vier types:

Wij houden ons in de pauze aan de volgende regels:
• Bij een ruzie gaan de kinderen naar de pleinwacht.
• Als er een bal (of iets anders) op de weg rolt vragen de
kinderen aan de pleinwacht of ze hem mogen ophalen.
• Iedereen mag op de duikelrekken of andere speeltoestellen,
mits je er zelf op kunt komen. Je mag er dus geen kinderen
op gaan tillen, dit is te gevaarlijk.
• Skateboarden en skeeleren mag op het plein van het
fietsenrek tot aan het basketbalveld.
• Er is één plek om te voetballen. Dat is waar de doeltjes staan
achter op het plein.
• Voetballen moet met een softbal. Iedere groep heeft zijn
eigen groepsbal.
• Knikkeren mag in de knikkerpotjes.
• Afval wordt in de prullenbak gedaan.
• Er mag niet op de hekken geklommen worden.
• In de pauze mag niet gestoeid worden
• Er worden in de pauze geen schiet-spelletjes gespeeld
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Pestvogelgedrag (zwarte pet)
Uitdager, bazig, hork en pester. De pestvogel
denkt goed over zichzelf, maar niet over de ander.
Aapgedrag (rode pet)
Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller en malloot. De aap
denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet over een ander.
Konijn gedrag (gele pet)
Te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het konijn
denkt niet goed over zichzelf, maar wel goed over een ander.
Tijgergedrag (witte pet)
Zichzelf, gewoon, te vertrouwen en aanspreekbaar op gedrag.
De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.
Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:
We vertrouwen elkaar.
• We helpen elkaar.
• Niemand speelt de baas.
• Niemand lacht uit.
• Niemand doet zielig.
Bovenstaande regels sluiten goed aan bij de regels uit
ons pestprotocol en de algemene regels die voor alle
PCBO-scholen gelden.
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OUDERS EN SCHOOL
Uw kind brengt een groot gedeelte van de dag op school door,
waardoor een deel van de opvoeding van uw kind door de
school wordt overgenomen. Het is daarom in het belang van de
kinderen dat we goed samenwerken. Wij willen ouders zoveel
mogelijk betrekken bij de school en hopen dat onze ouders met
belangstelling de ontwikkelingen van hun kind op school volgen.

Kind

Ouder

School

Verwachtingen over en weer
PCBO De Sjofar Prinses Beatrix onderschrijft de visie van
PCBO met betrekking tot de relatie school en ouders:
• PCBO werkt graag samen met ouders aan de ontwikkeling van
het kind, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid.
• Wij zeggen wat wij doen en wij doen wat wij zeggen.
• Wij geven aan wat de ouders van school kunnen verwachten
en wat daarbij de grenzen zijn én wij geven aan wat wij van
ouders verwachten.
• Wij zijn open over ons handelen.
• Wij gaan met respect met ouders om en vragen hen dat ook
met ons te doen.
Wij verwachten van ouders een open communicatie naar school
toe. Wij zullen ook naar u toe open communiceren. Zoals de
driehoek hierboven al aangeeft; we werken met z’n drieën
samen. Kind met ouder en school, ouder met kind en school en
de school met ouder en kind. Als deze driehoek intact is, zorgt
dat voor een goede samenwerking en kunnen we samen het
beste uit het kind halen. Mochten er toch onduidelijkheden of
zorgvragen zijn, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van
uw kind, de intern begeleider of bij de directeur.

Contactmomenten met ouder en school
Intakegesprekken bij aanmelding
Wanneer uw kind vier jaar wordt, is het welkom op school.
We hebben geen wachtlijst. We willen graag ruim van te voren
weten welke leerlingen we op termijn kunnen verwachten.
Geef uw kind indien mogelijk ongeveer een half jaar van tevoren
op. Bij de opgave van uw kind, heeft u als ouders/verzorgers
eerst een intakegesprek met de locatieleider. Vanaf de leeftijd
van drie jaar en tien maanden mag uw kind vijf dagdelen komen
‘snuffelen’ in de groep. De kijkdagen worden in overleg met de
juf afgesproken, zodat uw kind aandacht krijgt die het nodig
heeft om zich thuis te voelen bij ons op school. Wanneer het
nodig is, kunt u een poosje bij uw kind in de groep blijven. Wij
gaan er vanuit dat uw kind zindelijk is.
Ouder-kind- leerkracht gesprek start schooljaar
We starten het schooljaar met ouder-kind-leerkracht
gesprekken in september. Deze gesprekken houden in, dat u als
ouder/verzorger samen met uw kind vanaf groep 4 een gesprek
hebt met de leerkracht van uw kind. In dit gesprek vertellen u en
uw kind de leerkracht hoe het gaat. De leerkracht vertelt wat er
dit jaar aan bod komt, wat betreft de lesstof.
Gesprekken
Naar aanleiding van de toetsgegevens bespreken we de
resultaten en vorderingen met u als ouder. Samen kunnen we
dan afspraken maken over de zorg voor uw kind. Natuurlijk is
daarin ruimte voor punten van uw kant. Vijf maal per jaar vinden
er gesprekken plaats. Bij de start van het schooljaar zijn er start
gesprekken, zie hierboven. De gesprekken in februari en juni
gaan over het rapport. In februari is dit gesprek voor alle ouders/
verzorgers verplicht, omdat wij het belangrijk vinden om ouders
te spreken over hun kinderen. In november en april vinden ook
gesprekken plaats, deze zijn facultatief.
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Huisbezoeken
In de groepen 1 en 3 vinden huisbezoeken plaats. Bij bijzondere
omstandigheden, kan er een huisbezoek in een andere groep
plaatsvinden.
Tussentijdse gesprekken met ouders en school
Op onze school zijn er verschillende momenten waarop we
contact hebben met ouders. Daarnaast kunt u altijd een afspraak
maken met de desbetreffende leerkracht, intern begeleider of
locatieleider. Wij doen dit liever niet voor schooltijd, omdat we
die tijd willen besteden aan de kinderen.
Ouderavonden
De Ouderraad en Medezeggenschapsraad verzorgen één keer
per jaar een algemene ouderavond. In het algemene gedeelte
komen de begroting van de Ouderraad en de jaarverslagen van
beide ter sprake. De tweede helft van de avond heeft een ander
karakter. In dit gedeelte komt er een algemeen onderwerp aan
bod, zoals social media, gezond gedrag, passend onderwijs,
vakadoptie.
Ouderpanel
Ouders nemen een belangrijke plaats in. Dat betekent onder
andere dat we de inbreng van ouders waarderen. Niet alleen op
organisatorisch vlak, maar ook als ‘adviseurs’ van het team. Om
meer ouders te betrekken bij de school en hun mening te laten
geven, vragen we ouders één of twee maal per jaar deel te nemen
aan een ouderpanel. Tijdens zo’n ouderpanel komen een aantal
onderwerpen aan bod waar we met u als ouder over willen praten.
Meer informatie hierover ontvangt u gedurende het schooljaar.
Medezeggenschapsraad
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (afgekort MR).
De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van
personeel en ouders. Als ouder kunt u zich verkiesbaar stellen. De
medezeggenschapsraad overlegt met de directie. Zo is geregeld
dat ouders kunnen meepraten en meebeslissen over allerlei
schoolzaken zoals de organisatie van de school en de inrichting
van het onderwijs. Afhankelijk van het onderwerp heeft de
medezeggenschapsraad instemmingsrecht of adviesrecht.
In de agenda kunt u zien wanneer de MR vergadert. De vergade
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ringen zijn openbaar. De notulen liggen ter inzage op school en
het reglement kunt u indien gewenst ook inzien. De directeur is
adviserend lid.
Wie zit er in de MR?
Mw. Van Dijk, personeelslid
Mw. Blaauw, personeelslid
Mw. Testerink, oudergeleding
Dhr. Meesters, voorzitter
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat
uit de vertegenwoordigers van de MR-en van de scholen die bij
PCBO Apeldoorn zijn aangesloten. Met zo’n 12 leden proberen zij
de medezeggenschap in het basisonderwijs mede vorm te geven.
De GMR oefent invloed uit op het beleid van PCBO Apeldoorn
en houdt zich bezig met die zaken die alle scholen aangaan. De
GMR bestaat voor 50% uit vertegenwoordigers van ouders en
voor 50% uit vertegenwoordigers van het personeel. De GMR
vergadert één maal per zes weken. Deze vergaderingen zijn
openbaar. Het dagelijks bestuur vergadert meerdere malen met
de directeur van PCBO.
Ouderraad
Wat doet een OR?
Op PCBO De Sjofar Prinses Beatrix hebben we een ouderraad.
Niet alleen ondersteunen zij de school bij het organiseren van
allerlei activiteiten. Zij organiseren ook regelmatig zelf leuke
activiteiten voor de kinderen en de ouders van onze school.
De ouderraad zorgt voor iets lekkers tijdens de verschillende
vieringen op onze school.
Ze overleggen met de Sint voor een cadeautje voor groep 1
tot en met 4, de andere groepen brengen dan een bezoek
aan de ASK (mits de voorstelling pas binnen onze christelijke
identiteit). Wanneer het team iets bedenkt, kunnen zij altijd
een beroep doen op de ouderraad. Het afgelopen jaar bij
voorbeeld bij de Kinderboekenweek en de Koningsspelen.
De ouderraad helpt en zoekt andere ouders om mee te
helpen. De winteractiviteit en de avondvierdaagse zijn geheel
georganiseerd door de ouderraad en waren een groot succes.

De ouderraad bestaat uit:
• Margriet van Zeist - voorzitter
• Monique Schepers - voorzitter
• Christa van Zuuk		
• Saskia Stindt - team 		
• Rianne Sipkema

•
•
•
•

Wendy Brouwer
Gaby Biemolt
Wilma de Bruijn
Miriam Diks

Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn op vele manieren betrokken bij de school. Een
moderne basisschool kan niet zonder. Ouders zijn actief bij
veel activiteiten onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden:
• hulp bij sportactiviteiten;
• hulp bij creatieve opdrachten;
• het rijden en begeleiden bij een excursie;
• hulp bij het overblijven;
• hulp bij klusactiviteiten.

omgangsregeling kan bijvoorbeeld een reden zijn. Het is niet
van belang of de ouder die met de verzorging is belast het
met deze informatieverstrekking eens is. Het is aan de school
om op grond van de wet een eigen afweging te maken.
De regeling is op aanvraag op school te verkrijgen.
Website
De school heeft een website waarop u informatie over onze
school kunt lezen. Er worden regelmatig foto’s geplaatst waarop
leerlingen te zien zijn die met een activiteit bezit zijn. In het
kader van de wet op privacy is op PCBO-niveau afgesproken,
dat er geen adressen en telefoonnummers van medewerkers,
leerlingen en ouders worden geplaatst. U kunt bij de directie van
de school schriftelijk aangeven dat u bezwaar heeft tegen het
plaatsen van foto’s van uw kind op de website.

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

De intern begeleider van de school kan tijdens de klassen
bezoeken gebruik maken van videobeelden de video om aan de
hand van beelden lessen of gedrag van kinderen te bespreken.
Deze informatie is altijd tussen de leerkrachten en de SVIB-er
(=school video interactie begeleider) en wordt niet aan derden
getoond.

Ouderbijdrage
De ouderraad stelt in overleg met de medezeggenschapsraad
de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor
het schoolreisje vast. De vrijwillige ouderbijdrage is in overleg
met de MR vastgesteld op €35,- per kind. De bijdrage voor
het schoolreisje is vastgesteld op €35,-. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn deze kosten te betalen, dan kan er een regeling
getroffen worden. U kunt dit bij de directeur aangeven. Met
deze informatie wordt discreet omgegaan.

Parro
Wij communiceren met u als ouders via Parro. Parro is een
online communicatieplatform waarmee basisscholen interactief
met ouders kunnen communiceren zonder dat de school de
e-mailadressen van de ouders hoeft bij te houden. Dit betekent
dat de medewerkers van de school en de ouders van de kinderen
toegang krijgen tot een beveiligde omgeving binnen Parro.

Gescheiden ouders
In geval van gescheiden ouders heeft de school meestal
contact met de verzorgende ouder. De wet gaat er vanuit
dat de ene ouder de ander informeert. Een goed contact
over het kind is immers in het belang van het kind. Wanneer
dit niet gebeurt, heeft de niet-verzorgende ouder het recht
rechtstreeks aan de school om informatie te vragen. De
school geeft in principe de gevraagde informatie, tenzij dit
niet in het belang van het kind is. Het ontbreken van een

Nieuwsbrief
Eenmaal in de maand verschijnt de ‘Koppie Krauw’. Dit is
onze nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte houden van alle
actuele gebeurtenissen. De NSO zal u via de nieuwsbrief ook op
de hoogte stellen van de laatste nieuwtjes.
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ZORG RONDOM HET KIND
Wie heeft de zorg voor uw kind?
De basiszorg wordt door de leerkrachten in de groep uitgevoerd.
Door leerlingen die instructie te geven die ze nodig hebben.
Door het afnemen van toetsen en door middel van observaties
volgen we nauwlettend de ontwikkeling van de leerlingen.
De intern begeleider (ib-‘er) ondersteunt de leerkrachten bij het
geven van de juiste zorg en begeleiding. De onderwijsbehoeften
van leerlingen kunnen immers sterk verschillen.
Eén–zorgroute
Alle PCBO-scholen werken volgens de uitgangspunten van de
‘één-zorgroute’ om de basiszorg en de opbrengsten van hun
onderwijs te verbeteren. PCBO De Sjofar Prinses Beatrix komt
met behulp van groepsoverzichten en groepsplannen tegemoet
aan verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen en gaat
structureel, preventief en proactief aan de slag met leerlingen
die extra instructie, begeleiding of uitdaging nodig hebben.
De locatieleider en de intern begeleider sturen dit aan.
Wanneer de ontwikkeling van leerlingen dusdanig afwijkt en dat
dit niet kan worden opgenomen in het groepsplan, wordt er voor
één of meer vakken een ontwikkelperspectief met daarin een
plan geschreven. Hierbij kijken we naar de juiste aanpak voor
dit kind en het perspectief voor de verdere schoolloopbaan. Dit
plan wordt door u als ouder ondertekend. De leerkracht voert in
principe in de groep het plan uit en houdt bij welke interventies
hebben plaatsgevonden. Soms moet er thuis ook iets gedaan
worden. Hierover is dan van te voren met de ouders overleg
geweest. We hebben hulpmiddelen op school om kinderen te
helpen, of extra uitdaging te bieden. In de orthotheek zijn deze
materialen verzameld.
Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel
mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan.
Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal
basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Apeldoorn werken
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elf besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor
speciaal (basis)onderwijs samen om alle leerlingen passend
onderwijs te kunnen geven. Alle scholen hebben zorgplicht.
Op PCBO De Sjofar Prinses Beatrix vinden wij het belangrijk
om daarom goed te kijken naar wat een kind nodig heeft.
Als u uw kind aanmeldt, zullen we met u daarover in gesprek
gaan. Daarnaast zullen wij contact opnemen met de vorige
school of eventueel het kinderdagverblijf of Peuteropvang waar
uw kind wellicht op gezeten heeft. Dit om informatie te krijgen
over uw kind en om zorgvuldig te kunnen bepalen of wij als
school uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft.
Basis- en extra ondersteuning
Om leerlingen de juiste ondersteuning te bieden worden
ouders nauw betrokken en werken scholen zo goed mogelijk
samen. De extra ondersteuning die een kind nodig heeft, wordt
rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd
en betaald. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatie
procedure meer te doorlopen en zijn er geen rugzakjes meer.
Ondersteuning van leerlingen bestaat binnen Passend Onderwijs
enkel nog uit basisondersteuning en extra ondersteuning,
welke in de wijk wordt georganiseerd door de scholen en indien
nodig door deskundigen/specialisten en wordt via één loket
(multidisciplinair overleg: MDO) aangevraagd.
Binnen onze school houdt dit in dat we altijd eerst met u
als ouder in gesprek gaan mochten er vragen of zorgen zijn
omtrent de ontwikkeling of het welzijn van uw kind. Hierbij
wordt de intern begeleidster geraadpleegd. Mochten we
als school extra advies of hulp willen kunnen we terecht
bij onze gedragswetenschapper. Zij is werkzaam voor het
Samenwerkingsverband en is onderdeel van ons zorgteam.
Het Zorgteam
Binnen het zorgteam van de school zijn een aantal personen
werkzaam. Vanuit de school de intern begeleider, vanuit het
Samenwerkingsverband de gedragswetenschapper,
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vanuit de wijk de schoolmaatschappelijk werkster en de
schoolverpleegkundige. Mocht er behoefte zijn aan meer
externe expertise dan kan een hulpverlener vanuit het gezin of
bijvoorbeeld de schoolarts uitgenodigd worden om in een groot
overleg aan te schuiven. Het doel hiervan is om samen met alle
deskundigen, waarvan u als ouder de belangrijkste factor bent,
te komen tot een optimale begeleiding van uw kind. Zowel de
onderwijsbehoeften als de sociaal emotionele ontwikkeling
van uw kind kan hierbij het uitgangspunt zijn.
Alle informatie over passend onderwijs in Apeldoorn vindt u op:

swvapeldoornpo.nl

5. Het kind heeft (op school) emotionele problemen.
6. Het kind heeft problemen in het contact met anderen
op school.
7. Het kind heeft op school gedragsproblemen.
8. Er zijn zorgen omtrent de thuissituatie van het kind.
Voor het melden aan de verwijsindex moet er sprake zijn van
een daadwerkelijke bedreiging van de gezonde en veilige
ontwikkeling van de jeugdige. Meestal is niet één geïsoleerd
probleem doorslaggevend voor het doen van een melding,
maar maakt een combinatie van verschillende problemen een
situatie dermate ernstig dat een melding aan de verwijsindex
gerechtvaardigd is.
Bron: website Verwijsindex

De Verwijsindex
Het kan voorkomen dat wij ons als school zorgen maken over de
ontwikkeling van een leerling. We zullen dan overwegen om de
leerling in de ‘verwijsindex’ te plaatsen. De verwijsindex is een
landelijk online platform waarin instanties die zorgen maken om
de ontwikkeling van een kind elkaar kunnen treffen. Dit met één
doel voor ogen; samen te werken en zorgen te kunnen delen ten
gunste van het kind. In de verwijsindex zal enkel de naam en het
BSN-nummer van uw kind worden geplaatst. Er wordt verder
geen informatie vermeld. Mocht een andere instantie tevens een
melding maken, ontstaat er een match. De betrokken partijen
zullen contact met elkaar opnemen om de zorg te bespreken en
de hulp te verbeteren. Het is voor niemand mogelijk om zomaar
in de verwijsindex te kijken. Om in de verwijsindex te kunnen,
hebben scholen en instanties eigen wachtwoorden. Alleen
eigen gegevens vanuit school zijn daarbij zichtbaar. Bij plaatsing
zal u als ouders worden ingelicht. Wanneer zal een school of
instantie een kind plaatsen? De verwijsindex wordt ingezet als er
bijvoorbeeld zorgen zijn op een van de volgende gebieden;
1. Het kind is van school of kinderopvang gestuurd.
2. Het kind wisselt veelvuldig van school of kinderopvang.
3. Het kind is leerplichtig maar gaat ongeoorloofd niet
naar school.
4. Het kind heeft problemen in het cognitief functioneren,
leren en schoolprestaties.
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Cito toetsen en signaleringsinstrumenten
Het CITO heeft een aantal standaard toetsen die langzamerhand
in het gehele basisonderwijs zijn ingevoerd. Op onze school
worden deze toetsen ook gebruikt. Hierdoor krijgen we beter
zicht op de kwaliteit van ons onderwijs en de ontwikkeling van
uw kind. Naast het CITO gebruiken we in groep 7 de advieswijzer
van IEP en in groep 8 de IEP eindtoets. Een nieuwe toets die
PCBO breed wordt ingezet. Op basis van de toets in groep 7
geven wij een voorlopig advies aan de kinderen van groep 8.
Voor de uitslag van de eindtoets IEP geven wij een definitief
advies. De uitslagen van de CITO toetsen die vanaf groep 1
tot en met 8 worden afgenomen worden geanalyseerd op
kindniveau, op groepsniveau en op schoolniveau.
Na de afname van een CITO worden de leerling-gegevens en
de groepsgegevens besproken met de intern begeleider en de
directeur. Als de resultaten afwijken van onze verwachtingen
op het kindniveau dan bekijken we samen waar het aan ligt
en passen we dit aan de onderwijsbehoefte van het kind. Als
resultaten tegenvallen op groepsniveau wordt ook dit goed
geanalyseerd en wordt ingestoken op het aanbod en instructie
aan de gehele groep. Twee keer per jaar evalueren we ook
de schoolresultaten door een trendanalyse en doen we de
aanpassingen die nodig zijn.

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 Apeldoorn).
De Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan veertien scholen
in Apeldoorn. De taalklassen zijn geschikt voor kinderen met
een risico op taalachterstand. Er is één bovenschoolse klas
voor neveninstromers, leerlingen vanaf 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
PCBO PlusProgramma
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? Overleg met de leerkracht.
Kids College Apeldoorn
Kids College Apeldoorn (KCA) is de weekendschool voor
nieuwsgierige, gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar.
Bij KCA kunnen zij op zondagmiddag kennismaken met de

boeiende wereld van professionals op het gebied van techniek,
cultuur, wetenschap en ondernemen. Een wereld, waar ze
als gevolg van hun thuissituatie niet gauw mee in aanraking
komen. De kinderen maken kennis met interessante mensen
uit het bedrijfsleven en gaan met hen aan het werk. Zo leren de
kinderen hun talenten ontdekken, krijgen zij een bredere kijk
op hun mogelijkheden en ontwikkelen meer zelfvertrouwen.
Dit alles met als doel hen te ondersteunen en motiveren in hun
keuze voor een vervolgopleiding.
Voor meer informatie: www.kidscollegeapeldoorn.nl.
Stichting Onderwijs aan langdurig zieke kinderen (SOZKA)
De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA)
verzorgt onderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis of thuis
worden verpleegd. SOZKA werkt samen met Onderwijs Zieke
Leerlingen IJsselgroep. Wanneer komt uw kind in aanmerking?
• Als uw kind leerplichtig is.
• Als uw kind in verband met ziekte niet in staat is de school te
bezoeken en het ziektebeeld aangeeft dat dit voorlopig niet
het geval zal zijn.
Het onderwijs wordt gegeven door onderwijsbevoegde
vrijwilligers. Alvorens de lessen starten, wordt contact
opgenomen met de school. Kijk voor meer informatie en
contactgegevens op: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl.

Handen zijn er om
samen te werken en
mensen te binden.
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ontwikkelen!

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.

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

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.

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

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.

Waarom Schoolmaatschappelijk werk?
De basisschool is een plek waar kinderen een groot deel van
hun tijd besteden. Hierdoor kan een school snel signaleren als
het ergens met een leerling op school, maar ook thuis, minder
goed gaat. Doordat maatschappelijk werkers voor en op de
scholen werkzaam zijn, is de drempel voor zowel ouders als
leerlingen en leerkrachten lager. Ze kunnen sneller en makke
lijker om advies, ondersteuning of begeleiding te vragen.
Wat doet het Schoolmaatschappelijk werk?
De ondersteuning die het Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
biedt bestaat voornamelijk uit de hulpverlening aan ouders en/
of leerlingen binnen het basisonderwijs, die tegen meerdere
problemen aanlopen. Daarnaast heeft het SMW-team een
taak om intern begeleiders (en eventueel ook leerkrachten) te
ondersteunen en te adviseren met betrekking tot de omgang
met deze leerlingen.
Contactgegevens/aanmelden
Als ouder kunt u zelf contact opnemen met het smw. Wij
adviseren u echter wel om dit in overleg met de leerkracht en/
of intern begeleider te doen. Kijk voor meer informatie op onze
website: www.cjgapeldoorn.nl.
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Opvoedsteunpunt
Het Opvoedsteunpunt heeft zich ten doel gesteld een vraagbaak
en steunpunt te zijn voor ouders met kinderen in de leeftijd
van 0 tot 23 jaar. Het Opvoedsteunpunt hanteert daarbij
drie belangrijke uitgangspunten. Ten eerste; ouders zijn zelf
deskundig en verantwoordelijk voor de opvoeding van hun
kind. Ten tweede het Opvoedsteunpunt sluit aan bij de sterke
eigenschappen van gezinnen. Ten derde het Opvoedsteunpunt
werkt out-reachend en vraaggericht.
Het Opvoedsteunpunt is een samenwerkingsverband van ortho
pedagogen vanuit diverse instellingen. De werkzaamheden
worden uitgevoerd vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Op elke werkdag is het Opvoedsteunpunt telefonisch bereikbaar
tussen 9.00 tot 12.00 uur voor advies en/of voor het maken van
een afspraak. De gesprekken vinden plaats op het Centrum voor
Jeugd en Gezin of bij ouders thuis. Het aanbod is flexibel en
vraaggericht. De hulp van het Opvoedsteunpunt is gratis.
Bereikbaarheid
Elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch spreekuur tel
055 - 579 04 35. Meer informatie of voor digitale aanmelding:
opvoedsteunpunt-apeldoorn.nl
Hoofdluiscommissie
Hoofdluis hebben is niet leuk. Het kan iedereen overkomen
dat hij of zij met hoofdluis thuiskomt. Op school proberen we
daar open over te zijn. Mocht uw kind hoofdluis hebben, dan
moet u dit direct bij de leerkracht melden. De controles worden
uitgevoerd door een team dat bestaat uit een coördinator en
een aantal ‘luizenouders’. Deze worden geïnstrueerd door de
GGD. Na iedere vakantie wordt een kind gecontroleerd op luizen
en/of neten in het haar. Het is fijn als kinderen die dag hun
haar hebben gewassen, geen gel in hebben en de meiden geen
ingewikkelde vlechten. Ook als er tussentijds een melding is van
luizen, controleren we alle kinderen in die desbetreffende klas
(en zo nodig de hele school).
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Contactpersoon voor de school is de locatieleider. De coördi
nator van de hoofdluisgroep heeft contact met de GGD, indien
er zich problemen voordoen. De kinderen krijgen zelf geen
uitslag maar de desbetreffende ouders, verzorgers worden
telefonisch benaderd. Het is zaak dat een kind met hoofdluis
zo snel mogelijk (liefst dezelfde dag) behandeld wordt. Bij een
besmetting volgt er na twee weken een tweede controle.
Coördinator: Mw. Chr. Van Zuuk tel: 06 - 124 564 94
Kwaliteitsbeleid
Wij blijven voortdurend kijken naar de kwaliteit van ons
onderwijs. Dat doen we aan de hand van teamvergaderingen,
teamscholing, groepsbesprekingen en gesprekken met kinderen
en ouders. We laten van tijd tot tijd de school als organisatie, onze
werkwijze en de onderwijsresultaten onderzoeken. Feedback
van kinderen en ouders is welkom en nemen we serieus. De
medezeggenschapsraad geeft ons structurele feedback en we
werken met ouderpanels. Daarnaast wordt onze organisatie
en werkwijze structureel door de rijksinspectie van het primair
onderwijs uitvoerig doorgelicht. Het verslag hiervan wordt met de
medezeggenschapsraad besproken. Ook de ouders informeren
we en stellen we op de hoogte van onze verbeterplannen.
Schoolplan
Het team werkt aan de verbetering van haar kwaliteit en de
vernieuwing van het beleid aan de hand van het schoolplan.
Het schoolplan geeft een beschrijving van de huidige stand van
zaken en de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode
2015-2019 weer. In het schoolplan zijn de strategische visie
en beleidskeuzes op hoofdlijnen voor de komende vier jaar
beschreven. De directie heeft in overleg met het MT en de
teamleden gewerkt aan de totstandkoming van dit plan.
Er is de laatste jaren hard gewerkt aan de verbetering en
vernieuwing van het onderwijs op onze school. We zien het
als een uitdaging die kwaliteit vast te houden en nog meer te
vergroten. Het schoolplan heeft diverse functies en ligt ter
inzage op school:
• Presentatie van de school en het beleid.
• Kader voor de interne dialoog.
• Basis voor gedetailleerde jaarplanning.
Verantwoordingsdocument inspectie en Raad van Bestuur
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Jaarplan
In het schoolplan is een meerjaren beleidsagenda opgenomen.
Hierin worden alle beleidsdoelen verdeeld over de verschillende
schooljaren. Jaarlijks zal het team of de directie de focus leggen
op een aantal verschillende onderwerpen. Voor het schooljaar
2018-2019 gaan we verder met een groot aantal van de
genoemde onderwerpen. Daarnaast gaan we aan het werk
aan de volgende nieuwe doelen:
• Visieontwikkeling in het kader van schoolplan 2016-2019.
• De omvorming van de school naar een tweede locatie van
De Sjofar wordt verder ontwikkeld.
• Christelijke identiteit verder vormgeven.
• Implementeren van blokvoorbereidingen met de adviezen
vanuit “Scholen met Succes” en een nieuwe aanpak
ontwikkelen ter attentie van cyclisch werken (PDCA).
• We gaan onze school en onderwijs nog beter inrichten om
Passend Onderwijs te realiseren. Met behulp van externe
specialisten maken we het klassenmanagement passend bij
de populatie op school.
• De kanjertraining wordt meer ingebed in de dagelijkse
routines. Om dit aan te sturen zal één van de leerkrachten
geschoold worden tot kanjercoördinator in dit schooljaar.
• Dit schooljaar gaan we het afgelopen meerjarenplan
evalueren en een nieuw schoolplan voor de aankomende
vier jaar opstellen.

Nascholing team
Ieder jaar wordt er bekeken en in met het team gesproken
over de items waar wij ons als team verder in willen bekwamen.
We bekijken hoe we de kinderen zo optimaal mogelijk kunnen
begeleiden en wat wij daar als team voor nodig hebben. We
hebben diverse scholingen gevolgd en de focus zal blijven
liggen op de professionalisering van het team:
• De rode draad tijdens het schooljaar blijft werken met
blokvoorbereiding en lesgeven volgens het IGDI model.
• Parnassys (leerlingvolgsysteem) inzetten bij OPP en
groepsplannen.
• We volgen een training “gesprekken met ouders”.
• We volgen als team lezingen die door het Samenwerkings
verband over pedagogisch handelen en gedragsproblematiek
in de klas worden gegeven.
• Naast teamtraining werken de teamleden ook permanent aan
professionele ontwikkeling. Er worden diverse trainingen en
cursussen gevolgd die behalve een persoonlijk tintje ook een
relatie hebben met de schoolontwikkeling.
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VEILIGHEID IN EN ROND DE SCHOOL
BHV
We streven er naar een school te zijn waar kinderen, ouders en
leerkrachten zich veilig voelen. Dit hebben we verwoord in de
volgende doelstelling:
“Het realiseren en behouden van een veilig leef-, werk-, en
leerklimaat dat ten goede komt aan de kwaliteit van het
onderwijs, waarin het kind centraal staat en het welbevinden
van de medewerkers niet mag ontbreken”
Op PCBO De Sjofar Prinses Beatrix werken drie Bedrijfs
hulpverleners. Op alle dagen van de week is er een BHV-er
aanwezig. Het team van BHV-ers zorgt ervoor dat er een
actueel ontruimingsplan is. Er wordt minimaal twee keer per
schooljaar geoefend. Zij verlenen ook de EHBO. Het team wordt
aangestuurd door de veiligheidscoördinator.
Deze is verantwoordelijk voor:
• Jaarlijkse inspectie van het schoolgebouw.
• Inventariseren en bijstellen van de schoolregels.
• Oefenen en evalueren van het ontruimingsplan.
• Jaarlijks een veiligheidsverslag opstellen.
• Deelname aan de cursus ‘Veilige school’.
• Twee maal per jaar ‘Veilige school’ ter sprake brengen
in team en -bouwvergadering.
Om zorg te dragen voor de continuïteit van de veiligheid
heeft de Arbo-cöordinator een ‘Plan van Aanpak’ geschreven.
Dit plan is tot stand gekomen naar aanleiding van de Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) door de Arbo-Unie. (risico
inventarisatie en evaluatie) door de Arbo-Unie. In dit plan staan
alle arbeidsverbeterpunten benoemd en er wordt in beschreven
hoe en wanneer deze verbeteringen worden doorgevoerd in de
school. Het team ‘Veiligheid’ wordt aangestuurd door de VECO.
Mw. I. Keizer is veiligheidscoördinator van PCBO De Sjofar
Prinses Beatrix

Verkeer en veiligheid
• De leerlingen zijn vanaf 8.10 uur welkom op het schoolplein.
• Vanaf 8.20 uur is er pleinwacht buiten.
• Voor groep 1 en 2 gaat de deur ‘s ochtends
om 8.20 uur open.
• Groep 3 tot en met 8 gaat voor schooltijd niet naar binnen.
• De hoofdingang is voor de groepen 5 tot en met 8.
• De zij-ingang is voor de groepen 1, 2, 3 en 4 en voor de
naschoolse opvang (NSO).
• Tijdens de schooluren worden de buitendeuren gesloten,
men moet aanbellen bij de hoofdingang.
• Bij het ophalen van de leerlingen loopt iedere leerkracht met
zijn groep mee naar buiten.
• Als ouders iets later zijn, nemen de leerkrachten de kinderen
altijd weer mee naar binnen of blijven buiten op het plein bij
de kinderen staan.
• De leerkracht blijft verantwoordelijk tot de kinderen
overgedragen zijn aan de ouders.
• Kinderen mogen niet fietsen op het schoolplein.
• De fietsen worden netjes in de fietsenrekken gezet.
• Speelmateriaal wordt door de kinderen mee naar binnen
genomen en netjes opgeruimd.
• De kinderen lopen rustig naar binnen of naar buiten.
• In de school wordt niet gerend – de school is wandelgebied.
• Een leerkracht staat bij de uitgang van de fietsenstalling
om kinderen veilig over te laten steken.
Verkeersouder
De verkeersouder van PCBO De Sjofar Prinses Beatrix houdt
zich bezig met de verkeersveiligheid rondom de school en
is ingeschreven bij Veilig Verkeer Nederland. Ook is er een
plaatselijk netwerk waarin geparticipeerd wordt. Jaarlijks
wordt er vanuit de gemeente Apeldoorn geld vrijgemaakt
om verkeersouders te ondersteunen in hun taak. We hebben
met ingang van dit schooljaar een nieuwe verkeersouder
gevonden.
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Verkeersexamen
Een keer in de twee jaar doen de kinderen uit groep 7 en 8 een
schriftelijk en praktisch verkeersexamen. Ook worden tijdens dit
examen de fietsen gecontroleerd op deugdelijkheid en veiligheid.
Parkeren bij de school
De Papegaaiweg is een enorm drukke weg met weinig mogelijk
heden om goed te parkeren. De verkeersouders hebben daarom
een protocol opgesteld: ‘Hoe houden we het veilig voor onze
kinderen?’
• Als het mogelijk is, probeer dan zoveel mogelijk met de fiets
naar school te gaan.
• Fietsen van de ouders/verzorgers kunnen op de aangewezen
plaatsen langs het groene hek neergezet worden.
• Als u de kinderen met de auto brengt, rij dan stapvoets op de
wegen dichtbij de school.
• Parkeer uw auto niet ter hoogte van het groene hek voor de
school, dan blijft het overzichtelijk.
• Let erop dat uw auto niet voor de inritten van de
buurtbewoners staat en zorg ook voor voldoende ruimte
naast de inrit (1,5 meter).
• De kinderen kunnen op het schoolplein worden opgehaald.
• Als u voor of na schooltijd nog even staat te praten, let dan
op uw kind. Belemmer hierbij niet de doorgang van de andere
kinderen.
• Zorg dat alle mensen die uw kinderen komen ophalen van
bovengenoemde regels op de hoogte zijn.
Met de auto op excursie
Bij het vervoeren van kinderen willen we de veiligheid voorop
stellen. Er bestaat veel onduidelijkheid over de wijze waarop
kinderen in de auto vervoerd moeten (mogen) worden. Voor
de volledigheid een kort overzicht van de wettelijke regeling:
Vervoer als ouder niet meer kinderen in de auto dan er gordels
aanwezig zijn. De wegenverkeerswet hanteert geen getalsmatige
norm ten aanzien van het aantal te vervoeren kinderen. De basis
regel is dat de verkeersveiligheid niet in gevaar mag worden
gebracht. Belangrijk is dat er niet meer kinderen worden
vervoerd dan volgens de verzekering is toegestaan.
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Vervoer van andere kinderen
Van ouders en verzorgers wordt verwacht dat ze voor hun eigen
kind een autostoeltje of zittingverhoger in de auto hebben.
Maar er rijden ook wel eens andere kinderen mee, bijvoorbeeld
kinderen die komen spelen of naar een evenement of wedstrijd.
Voor deze kinderen kan niet altijd een autostoeltje of zitting
verhoger aanwezig zijn. Bij dit soort incidenteel vervoer over
beperkte afstand mogen op de achterzitplaatsen kinderen
vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met gebruik
van de gordel. Het dragen van de autogordel valt onder het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, artikel 59
(onderdeel van de Wegen Verkeers Wet).
Hierin staat dat kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1.50
meter alleen voorin mogen zitten wanneer ze gebruik maken van
een voor hen geschikt kinderbeveiligingsmiddel, dat is voorzien
van een goedkeuringsmerk. Met een kinderbeveiligingsmiddel
wordt een babyzitje, kinderzitje, kindergordels of zittingverhoger
bedoeld. Een kind jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1.50 meter
mag dus niet voorin met alleen de gordel om.
Aanpassing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990, artikel 59 Geef in voorkomende gevallen aan hoeveel
kinderen u volgens bovenstaande normen kunt vervoeren.
Verplichte regelgeving
Op 1 maart 2006 zijn de nieuwe regels voor kinderzitjes
ingegaan. Dan moeten kinderen kleiner dan 1.35 meter in een
kinderzitje met ECE-keurmerk 44/03 of 44/04. Dat is veiliger
dan alleen gordels. Die zijn gemaakt voor volwassenen. Een
kinderzitje kan zijn een babyautostoeltje, een kinderauto
stoeltje of een zittingverhoger.
Uitzonderingen
Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Zo is op de achterbank vaak
alleen maar plaats voor twee zitjes. In dat geval mag een derde kind
vanaf drie jaar van de gordel gebruik maken. En wat bijvoorbeeld
als er meer passagiers dan gordels zijn? Dan moeten deze passa
giers in een andere auto, want iedereen moet een gordel om op de
achterbank. Let op: kinderen jonger dan drie jaar mogen uitsluitend
vervoerd worden in een kinderzitje, behalve in taxi of bus.

Verzekeringen
De school heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten bij Verus. De aansprakelijkheidsverzekering biedt
zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen
schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij
attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak
aanleiding zijn tot misverstand.
• Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder
meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren
en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel
het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband
ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze
opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een
misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee
schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van
een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school
optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun
zorgplicht. Het is dus mogelijk dat er tijdens schooluren
schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enig
verwijtbaar handelen van de kant van de school. Een
voorbeeld daarvan is het volgende: tijdens de gymnastiekles
krijgt een leerling door een ongelukkige samenloop van
omstandigheden een bal tegen het hoofd zonder dat
sprake is van verwijtbaar handelen. De veroorzaker is niet
aansprakelijk voor de schade en de verzekering -en dus ook
de school- dekt de schade dan ook niet in zo’n geval.
• 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.

ACTIVITEITEN
Er wordt veel geleerd, maar ook gespeeld en gevierd op
onze school. Komend schooljaar staan er weer veel gezellige
activiteiten op stapel. U vindt ze op de jaarkalender. De jaar
planning wordt in de regel trouw gevolgd. Het kan echter
voorkomen dat een activiteit door omstandigheden komt te
vervallen of wordt verschoven. In dat geval zullen we u tijdig
informeren.
Activiteiten onder schooltijd
Sing-in’s
Een keer per twee weken houden we een sing-in. De leerkrachten
en de kinderen oefenen twee weken christelijke liedjes, die we
dan in de hal met elkaar zingen. Alle ouders zijn hierbij van harte
uitgenodigd. De Sing-in’s vinden plaats op maandag-, woensdag
of vrijdagmorgen om 8.30 uur één keer in de twee weken.
Vieringen
Omdat wij een protestants-christelijke school zijn, besteden
wij veel aandacht aan Kerst en Pasen. Het Kerstfeest vieren we
met de gehele school en ouders. De vrijdag voor Palmzondag
houden groep 1 tot en met 4 de traditionele Palmpaasoptocht
door de buurt. Op Witte Donderdag vieren we met alle kinderen
gezamenlijk het Paasfeest. Dit is een open viering, met een
Paasontbijt of Paaslunch.
Museumbezoek
Wanneer CODA bijzondere tentoonstellingen organiseert,
maken wij daar als school graag gebruik van.
CODA
Elke donderdagmiddag staat van 14.00 uur tot 14.45 uur de
boekenbus voor de school. De kleuters gaan, onder begeleiding
van enkele boekenouders, boeken uitzoeken in de boekenbus
van de stichting CODA onder schooltijd. De andere kinderen
mogen na schooltijd gebruik maken van de boekenbus.

Bron: Stichting consument & veiligheid:
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Sinterklaas
De groepen 1 tot en met 4 vieren met Sint zijn verjaardag,
terwijl de kinderen van groep 5 tot en met 8 voor elkaar surprises
verzorgen. Na de aankomst van Sint in Nederland versieren
ouders en leerkrachten samen de hal en de lokalen van de
onderbouw. De komst van Sint wordt via een thema voorbereid.
We ontvangen Sint met de gehele school op het schoolplein
en daarna in de hal. Alle groepen leveren een bijdrage aan het
feestprogramma.
ASK voorstelling
De groepen 5 tot en met 8 gaan in de Sintweek naar schouwburg
Orpheus voor de toneelvoorstelling van de ASK, als de voorstelling
passend is. Dit is de Apeldoornse Sinterklaas Kommissie.
Schoolreis
Eén keer per jaar gaan we met groep 1 tot en met 6 op schoolreis.
Ouders die deel uitmaken van de OR en de MR zullen naast
eventueel aanwezige stagiaires als eerste voor extra begeleiding
worden gevraagd. Mochten er nog plaatsen over zijn, dan zoekt
de schoolreiscommissie onder de hulpouders naar begeleiders.
Schoolkamp
Dit schooljaar gaan we met groep 7 en 8 op schoolkamp. In
jaarkalender staat de data van het kamp en informatie over het
kamp ontvangen betreffende ouders wanneer de locatie bekend
is.
Project
Elk schooljaar hebben wij een schoolbreed project. Aan het eind
van het project sluiten wij af met een tentoonstelling of andere
afsluiting voor ouders.
Oranjefeest Wenum Wiesel.
In het eerste weekend van september vindt in Wenum Wiesel het
Oranjefeest plaats. Als school vinden wij het belangrijk om mee te
doen aan de tradities van het dorp.

Geschiedenis
Het Oranjefeest in Wenum Wiesel bestaat al meer dan 100
jaar. Al in 1990 begon men met het organiseren van een feest
ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana rond de
verjaardag van haar moeder Koningin Wilhelmina op 31 augustus.
Ringsteken te paard, stoelendans, een consumptietent en het
Vaassens Fanfarecorps. Later kwam daar een kermis en een
optocht van versierde wagens bij. Er werd tijdens de vele jaren die
volgden trouw vastgehouden aan dit beproefde concept. Mooi
dat deze traditie nog steeds in ere wordt gehouden. Als school
doen wij altijd mee aan de spelletjesmiddag op vrijdagmiddag
en de optocht op zaterdagochtend. Deze activiteiten vallen
gedeeltelijk buiten de normale schooltijden maar zijn wel
verplicht voor onze leerlingen.
Op zaterdagochtend vindt de optocht plaats. De kinderen worden
uiterlijk 8.30 uur op de kar verwacht, deze karren staan op het
feestterrein aan de Papegaaiweg 35.
Activiteiten buiten schooltijd
Avondvierdaagse
Als school doen wij mee met de Avondvierdaagse. Deze
valt dit jaar op 11, 12, 13 en 14 juni. Wij lopen mee met de
Avondvierdaagse van Vaassen. De Avondvierdaagse valt
geheel onder de verantwoordelijkheid van de ouders.
Scholierencross
Elk jaar doen wij mee aan de Scholierencross. De afstanden
zijn per groep en voor jongens en meisjes verschillend. De
scholierencross is voor groep 3 tot en met 8.
Afscheid groep 8
In de laatste week voor de zomervakantie nemen we afscheid
van groep 8. Groep 8 speelt dan een musical en daarna is er een
officieel gedeelte waarin we afscheid nemen van deze kinderen.
Kerk en school
Samen met de kerk gaan we een nieuwe invulling geven aan het
begrip “kerk en dienst”. Dit kan zijn op projectmatige basis of op
een andere manier.
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BELANGRIJK OM TE WETEN
Peuterspeelgroep en NSO Sjofar Prinses Beatrix
De peuterspeelgroep is op woensdag- en vrijdagmorgen actief.
De dag start, net zoals de andere groepen op school, om 8.30
uur. Om 12.30 uur kunnen de peuters opgehaald worden.
Een goed doordacht pedagogisch werkplan is de basis voor
een gevarieerde dagbesteding. De peuters starten de dag
met een Bijbelverhaal en zingen in de kring. Er is een goede
balans tussen activiteiten en rustmomenten. Elke dag wordt
er, wanneer het weer het toelaat, buiten gespeeld. Een
gekwalificeerde pedagogische medewerker, Liselotte, staat
deze dagen klaar om met de peuters te werken aan onder andere
sociale vaardigheden en zelfvertrouwen door middel van spel
en activiteiten. Binnen de peuterspeelgroep wordt er gericht
samen gewerkt met groep 1/2 van de school om kinderen voor
te bereiden op school. De peuters doen mee met het thema van
groep 1/2 zodat zij makkelijk op voor afgesproken momenten
in groep 1/2 mee kunnen doen. Op een speelse manier raken de
kinderen zo vertrouwd met de school. Doordat zij de route in en
naar school al kennen wordt de overgang naar het basisonderwijs
vergemakkelijkt.

kunnen hun verhaal kwijt bij de leiding. De kinderen mogen even
rustig op de bank zitten, maar er is natuurlijk ook de mogelijkheid
mee te doen aan een activiteit. De naschoolse opvang start na
afloop van de schooldag. U kunt uw kind tot 18.30 uur ophalen.
Tijdens de vakanties en vrije dagen is er natuurlijk ook een
mogelijkheid voor buitenschoolse opvang.
Meer informatie
Op school kunt u een informatiepakket over de NSO krijgen. Op
de website van Het Kindercentrum vindt u meer informatie. Hier
vindt u ook de algemene voorwaarden, kosten, huisregels en een
aanmeldingsformulier.
De bereikbaarheidsgegevens zijn:
hoofdkantoor: Keulenstraat 5, 7418 ET Deventer
Tel. 055 - 203 21 00 (werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur)
E-mail: apeldoorn@hetkindercentrum.nl
Website: www.kindercentrum.nl
telefoonnummer PSG en BSO: 06 – 34 87 67 20

De naschoolse opvang (NSO)
Op school kunt u een informatiepakket over de peuterspeelgroep
krijgen. Op de website van Hetkindercentrum.nl vindt u meer
informatie. Hier vindt u ook de algemene voorwaarden, kosten,
huisregels en een aanmeldingsformulier.
De naschoolse opvang van de Sjofar Prinses Beatrix biedt, in
samenwerking met Het Kindercentrum PCBO, na schooltijd
opvang binnen het eigen schoolgebouw aan. Dit gebeurt
in een fraaie, speciaal voor deze opvang ingerichte ruimte.
Een gediplomeerde leidster vangt de kinderen na schooltijd
op en zorgt voor een sfeer en omgeving die aansluit bij de
thuissituatie. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen
staan hierbij voorop. Het pedagogisch werkplan dat aan de
buitenschoolse opvang ten grondslag ligt, biedt een goede
invulling met persoonlijke aandacht, zowel voor het jongere als
het oudere kind. Na schooltijd kunnen de kinderen even lekker
tot zichzelf komen. Ze krijgen wat te eten en te drinken en
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Evaluaties en cijfers
Aantal leerlingen per groep per schooljaar 2018-2019
Groep 1/2		
23 kinderen
Groep 3/4		
15 kinderen
Groep 5/6		
21 kinderen
Groep 7/8		
20 kinderen
De resultaten
Het louter afmeten van de kwaliteit van ons onderwijs aan de
bepaalde resultaten op leergebied is nogal eenzijdig. Al eerder
is bijvoorbeeld gezegd, dat wij nastreven dat een kind zich bij
ons geborgen mag weten en dat het graag naar school gaat.
Indien we dat bereiken is er ook sprake van kwaliteit. Elk jaar
zijn we gewend om voor en na de uitslag van de eindtoets IEP
in overleg met de ouders te kijken welk schooltype het beste
bij hun dochter of zoon past. De school hecht er belang aan om
dit in goede harmonie te doen. Aan het eind van het schooljaar
2017-2018 zijn 10 leerlingen naar het voortgezet onderwijs
gegaan. Hier gingen zij naar toe:

Theoretisch

Praktisch

Schoolsoort

2018 - 2019
Aantal

VWO

2

Havo

6

TL/Mavo

2

Kader

1

Basis

80%

20%

VSO
IEP groep 8
Om de kwaliteit van het onderwijs op onze school enigszins
te kunnen vaststellen, maken alle leerlingen aan het eind van
groep 8 de IEP eindtoets. Met deze toets krijgen wij een beeld
van de prestaties van onze leerlingen, maar ook van de school
als geheel. De resultaten kunnen worden vergeleken met het
landelijk gemiddelde. Elk jaar worden alle onderdelen van de toets
kritisch tegen het licht gehouden om te zien op welke onderdelen
nog “winst valt te halen”. Overigens zijn wij van mening dat de
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ontwikkeling van een kind niet alleen in cijfers is uit te drukken.
We streven vorming in brede zin na. We richten ons niet alleen op
de verstandelijke ontwikkeling, maar vinden de emotionele- en
sociale ontwikkeling van uw kind ook erg belangrijk.

Schooljaar

CITO

score; gecorrigeerd op
Ontwikkelperspectief en
Leerlinggewicht.

2013

2014

532,3

2014

2015

534,5

2015

2016

535,1

Schooljaar

IEP

Score

2016

2017

77,1

2017

2018

85,1

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 uitgangspunt is dat
wij problemen die tussen betrokkenen binnen PCBO Apeldoorn
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 schoolleiding
kan samen met de betrokkene(n) waarmee de problemen
zich voordoen, proberen tot een oplossing te komen. Lukt dat,
ook na herhaald proberen, niet, dan kunnen een van de hierna
volgende stappen aan de orde zijn: de contactpersoon, de
vertrouwenspersoon, overleg op het niveau van de organisatie
PCBO of de Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.
Elke PCBO school heeft een klachtenregeling die op te vragen
is of ter inzage ligt bij de directeur. Hierin staat aangegeven
hoe een klacht ingediend moet worden. In het kader van
de klachtenregeling is er per school een contactpersoon
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aangesteld. Voor nadere informatie inzake de taak van de
contactpersoon verwijzen wij u naar de Klachtenregeling.
Contactpersoon voor PCBO De Sjofar Prinses Beatrix:
Mw. R.B. Klein Koerkamp - Leferink,
Hoekweg 5, 7345CA WENUM WIESEL
Tel. 055 - 356 30 80
Vertrouwenspersoon voor PCBO Apeldoorn:
De heer Dr. P. Slump
Aubadestraat 14, 7323 LB Apeldoorn
Tel. 055 – 366 75 65
Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Inspectie van Onderwijs
Dit is informatie van de Rijksoverheid. Zij zijn bereikbaar op
werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur. Voor vragen vragen over
taken of werkwijze van de onderwijsinspectie of de kwaliteit
van het onderwijs, kunt u terecht bij Loket Onderwijsinspectie:
088 - 66 96 060 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00
uur). Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u contact
opnemen met Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 - 11 13
111 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur) .
Mobiele telefoons
Sommige kinderen nemen hun mobiel mee naar school. De
afspraak bij ons op school is dat de mobieltjes aan het begin van
de dag uitgezet worden en in de tas of jas blijven zitten. Zodat
er geen ongepast gebruik van de mobiel gemaakt kan worden.

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.

Schorsing en verwijderen
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
Apeldoorn schriftelijk medegedeeld. 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 leerling over te gaan.

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.

Stichting leergeld
De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat
ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder
hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen.
Om mee te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten (sport,

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.
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dans, creatieve vorming) worden deze door de Stichting Leergeld
geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld helpt
gezinnen als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het
bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.
Kijk voor meer informatie en contactgegevens op:
www.leergeld.nl/apeldoornvoorst. Daarnaast is er elke
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een spreekuur in het
museum van Coda aan de Vosselmanstraat 299 op de derde
verdieping. U kunt zich melden aan de balie.
Verjaardagen
Op hun verjaardag mogen de kinderen trakteren op school.
De leerlingen trakteren alleen in de eigen groep. Ze mogen wel
een rondje maken langs de leerkrachten. We hebben graag dat
de kinderen gezond trakteren. In groep 1/2 ligt een kalender
waarop u de verjaardag van vader, moeder, opa en oma kunt
noteren. Uw kind maakt op school dan een cadeautje.
Verlofaanvraag
Het verlenen van verlof “wegens gewichtige omstandigheden”
(huwelijk, jubilea, een incidentele familiebijeenkomst, een
begrafenis, en dergelijke) is een bevoegdheid van de directeur
van de school. Een verzoek om verlof dient u altijd schriftelijk
en vooraf aan te vragen. Deze aanvraag kunt u doen via Parro.
In Parro staan ook de omstandigheden vermeld waarvoor u
verlof kunt aanvragen. Na goedkeuring krijgt u akkoord van de
locatieleider.

tien dagen aaneengesloten met zijn/haar ouders een vakantie
moet kunnen doorbrengen. Een beroep op deze mogelijkheid,
een zogenaamde vrijstelling, doen de ouders aan de directeur
van de school. Alleen de directeur van de school is bevoegd
hier over te besluiten. Er kan in een schooljaar eenmalig, voor
ten hoogste tien dagen, aaneengesloten vakantie gegeven
worden. De aanvraag mag gekoppeld worden aan een week
schoolvakantie. De vakantie mag nooit gegeven worden in de
eerste twee weken van een schooljaar. Bij ongeoorloofd verlof
moet de directie dit melden bij de leerplichtambtenaar.
Ziekte van uw kind of leerkracht
Als uw kind ziek is, willen we dit graag zo snel mogelijk weten,
telefonisch graag voor 8.15 uur melden of via een melding.
Wij hoeven dan niet ongerust te zijn. Als het langer gaat duren
kunnen wij in overleg zorgen voor huiswerk.
Ziekte van een leerkracht
Wanneer er een leerkracht ziek is, zoeken wij vervanging. Wij
kunnen gebruik maken van de vervangingspool van de PCBO
Apeldoorn. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, zorgen
wij er in ieder geval voor dat er de eerste dag een alternatief
binnen de school gevonden wordt. In het uiterste geval kan een
groep een dag (deel) vrij hebben. Dit kan alleen wanneer de
ouders een dag van tevoren op de hoogte zijn gesteld. Hierbij
is het van belang te weten dat indien ouders niet voor opvang
kunnen zorgen, de school voor opvang zorg draagt.

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder
schooltijd onmogelijk is. Ouders kunnen in de vastgestelde
schoolvakanties met hun kinderen op vakantie gaan. De
leerplichtwet kent geen mogelijkheid van snipperdagen. Nu kan
het zo zijn dat een kind niet met zijn beide ouders op vakantie
kan gaan omdat een van de ouders zo’n specifiek beroep
heeft dat hij/ zij in het betreffende schooljaar in geen enkele
(zomer, kerst, voorjaar) schoolvakantie als gezin op vakantie
kan gaan. De leerplichtwet 1969 (Artikel 11f en 13a) biedt in
dat geval de mogelijkheid om buiten de schoolvakanties op
vakantie te gaan. Uitgangspunt is dat een kind één maal per jaar
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Vakantieijse dagen
en vr
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Start schooljaar

maandag 27 augustus 2018

Herfstvakantie

zaterdag 20 oktober tot en met 		
zondag 28 oktober 2018

Kerstvakantie

zaterdag 22 december 2018 tot
en met zondag 6 januari 2019

Krokusvakantie

zaterdag 23 februari tot en
met zondag 3 maart 2019

Goede vrijdag

vrijdag 19 april 2019

Paasmaandag

maandag 22 april 2019

Meivakantie

zondag 19 april tot en
met zondag 5 mei 2019

Hemelvaart

donderdag 30 mei 2019

Pinksterweekend

maandag 10 juni

Zomervakantie

zaterdag 20 juli tot en met
zondag 1 september 2019

Overige
vrije dagen
Studiedagen

Middag vrij in
verband met
kerstvakantie
Vrijdag midda
g
in verband met
Koningsspele
n
Vrije dag na
Hemelvaart

11 oktober 20
18
25 maart 2019
2 juli 2019

21 december

12 april 2019		

31 mei 2019

Vrije middag
start zomerva
ka

ntie

2018

19 juli 2019

OVERIGE WETTELIJK VOORGESCHREVEN
REGELINGEN
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
klassenbezoek 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.
Regels voor ondersteunende werkzaamheden van ouders
Het bevoegd gezag stelt de ouders van de leerlingen in de
gelegenheid ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van
de school en het onderwijs te verrichten. De ouders zijn daarbij
gehouden de aanwijzingen op te volgen van de directeur en het
overige onderwijzend personeel, die verantwoordelijk blijven
voor de gang van zaken (artikel 44 WPO).

Vrijstelling van onderwijs
Een beroep op vrijstelling kan worden gedaan wegens ver
vulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levens
overtuiging. Verder kan het voorkomen dat kinderen niet
mogen/kunnen meedoen aan bepaalde onderwijsactiviteiten.
In dat geval worden vervangende onderwijsactiviteiten
aangeboden (artikel 41 WPO).
Sponsoring
In bepaalde gevallen is sponsoring toegestaan. Voor de rest is
een notitie van PCBO Apeldoorn van toepassing. Deze notitie
is in overeenstemming met het convenant sponsoring zoals
afgesloten door de overheid met vijftien organisaties in het
primair en voortgezet onderwijs.
Tot slot nog even dit…
Deze schoolgids wordt jaarlijks in samenwerking met team
en MR vastgesteld en is via de website te downloaden. Wij
pretenderen hierbij niet volledig te zijn, want er gebeurt zo veel
op school dat het onmogelijk is dit allemaal te beschrijven. Wij
hopen u echter wel een indruk te geven over het onderwijs bij
ons op school. Wilt u meer weten, belt u ons dan gerust voor een
afspraak. Wij geven u graag aanvullende informatie en antwoord
op eventuele vragen. Bovendien laten we u en uw kind(eren)
graag onze mooie school zien!
Met vriendelijke groet namens het team,
Saskia Stindt
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Prinses Beatrix
De Sjofar Prinses Beatrix
Papegaaiweg 95
7345 DL Wenum Wiesel
Tel.: 055 - 312 19 77
beatrix.pcboapeldoorn.nl

De Sjofar Prinses Beatrix is onderdeel van:

