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Dit is de schoolgids 2019-2020 van Kindcentrum PCBO De Gong. 

Hierin beschrijven wij hoe ‘Ruimte voor talent’ in het onderwijs én in onze opvang voor kinderen van 2 
tot 13 jaar vorm krijgt. Wij willen in een veilige omgeving vanuit vertrouwen samenwerken aan goed en 
inspirerend onderwijs. Daarbij is partnerschap met ouders essentieel. Een groot deel van de 
ontwikkeling van uw kind vindt immers plaats op school. 

Deze schoolgids wordt jaarlijks in samenwerking met team en MR-oudergeleding vastgesteld en is 
bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen en voor ouders van wie kinderen nu al naar onze 
school gaan. Naast de school gids verwijzen wij u graag naar onze website, hier is ook veel praktische 
informatie te vinden. 

Wij hopen dat de informatie in deze schoolgids u zal helpen bij het kiezen van een juiste basisschool 
voor uw kind. Wij maken graag nader kennis met u én met uw kind tijdens een bezoek aan onze mooie 
school. Welkom!

Hartelijke groet,

Team Kindcentrum PCBO De Gong

Voorwoord
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Contactgegevens

PCBS De Gong
Koperslagersdonk 4-6
7326HM Apeldoorn

 0555422293
 http://www.gong.pcboapeldoorn.nl
 gong@pcboapeldoorn.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Sanne Veltman sveltman@pcboapeldoorn.nl

De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig-, het financieel- en het personeelsbeleid van 
de school. Zij wordt daarbij ondersteund door een leerkracht met directie-taken.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

218

2019-2020

Op 1 oktober 2019 stonden er 218 leerlingen ingeschreven bij Kindcentrum PCBO de Gong. Dit is een 
forse groei ten opzichte van 2018. Dit komt mede door de komst van jonge gezinnen in de 
nieuwbouwwijk de Zonnehoeve en doordat onze wijk, de Maten, een doorstroomwijk is.

De leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen. We hebben 2 gecombineerde kleutergroepen 1-2, een 
instroomgroep 1 en verder enkele groepen.

Schoolbestuur

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


Samenwerkingsverband

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

1.2 Profiel van de school
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Kernwoorden

VertrouwenVeiligheid 

Samenwerken Inspirerend onderwijs

Missie en visie

PCBO Apeldoorn

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

Ruimte voor groei 

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

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

Onze missie, visie en identiteit zijn afgeleid van die van PCBO Apeldoorn.

Onze PCBO Missie is: “Wij zijn PCBO Apeldoorn. Wij zijn een vitale en dynamische christelijke 
onderwijsorganisatie. Wij bieden op onze scholen betekenisvol en toekomstgericht onderwijs aan 
basisschoolkinderen in Apeldoorn en omgeving.” 

Onze afgeleide schoolmissie is: In een veilige omgeving vanuit vertrouwen samenwerken aan goed en 
inspirerend onderwijs.

Wij zijn Kindcentrum PCBO De Gong. Wij zijn een leef- en leergemeenschap voor kinderen van 2 t/m 13 

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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jaar. Onze school is een afspiegeling van de samenleving, waarop wij kinderen voorbereiden. In onze 
mini-maatschappij bieden wij kinderen een veilige omgeving, waarin zij zichzelf kunnen zijn en de 
ander kunnen ontmoeten. 

Het welbevinden van kinderen is van essentieel belang. Kinderen die zich goed voelen en lekker in hun 
vel zitten, kunnen zich ontwikkelen. Zij zijn nieuwsgierig, hebben plezier, hebben vertrouwen in zichzelf 
en in de ander. Ze hebben een positief mensbeeld en tonen assertiviteit. Wij hebben een positieve 
kindvisie en zorgen voor een stabiele, open omgeving, waarin ruimte, geborgenheid en betrokkenheid 
voelbaar is voor kinderen, ouders en medewerkers. 

De principes van de Kanjertraining vormen hiervoor de basis. Kinderen moeten het leven met 
vertrouwen tegemoet kunnen zien. Vertrouwen in jezelf en de ander uit zich in het nemen van 
verantwoordelijkheid en het geven van verantwoordelijkheid aan de ander. Wij hebben vertrouwen in 
de ontwikkelkracht van het kind. Kinderen leren bij ons hoe ze zelfstandig kunnen handelen, 
verantwoordelijkheidsgevoel en eigenwaarde te ontwikkelen, te beschikken over zelfinzicht en -
vertrouwen. Daarnaast leren ze plannen en deel te nemen aan een multiculturele samenleving waarin 
sprake is van respect en begrip voor elkaar. 

Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat ouders en school samenwerken als partners en dat 
ouders betrokken zijn en worden bij het onderwijs dat hun kind krijgt aangeboden. Leren samenwerken 
en samen werken en leren is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die samen leren, 
werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepen. 
Kinderen leren niet alleen van de interactie met de leerkracht, maar juist ook van de interactie met 
elkaar. Samenwerken draagt bij aan de brede persoonsontwikkeling en creëert sociaal inzicht en 
betrokkenheid. Wanneer een kind betrokken is, dan is er onherroepelijk sprake van ontwikkeling. 
Kinderen die betrokken zijn bewegen zich aan de grens van hun mogelijkheden, hebben 
exploratiedrang en halen daar voldoening uit. Wij vinden dit een belangrijke competentie, die we de 
kinderen willen meegeven voor hun verdere loopbaan.

Onze kinderen worden voorbereid op een leven in de maatschappij. Hiervoor is het belangrijk dat het 
onderwijs aansluit bij de tijd en de maatschappij waarin de kinderen leven; een wereld waarin zij niet 
alleen kennis, maar ook vaardigheden en begrip & inzicht nodig hebben. 

Inspirerend, betekenisvol en toekomstgericht onderwijs verhoogt de motivatie en leerkansen van 
kinderen en zorgt voor een grote betrokkenheid van kinderen. Daardoor gaan zij zich als vanzelf 
ontwikkelen. Betrokken kinderen zijn nieuwsgierige kinderen. Kinderen leren samenwerken en 
onderzoeken, ze leren hun zelfinzicht te ontwikkelen. Door het zelfinzicht krijgen ze inzicht in hun 
talenten. Het onderwijs komt zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van het kind. Een kind moet 
zich kunnen ontwikkelen met een gevoel van eigenwaarde, met zicht op zijn eigen talenten en met 
respect en begrip voor de medemens. We sluiten aan bij de talenten en leerstijlen van de kinderen en 
leerkrachten. Leerkrachten begeleiden vanuit passie de kinderen bij hun ontwikkeling. Op de Gong is er 
'Ruimte voor Talent'! 

Onze kernwaarden zijn: 

VEILIGHEID 

Wij bieden een veilige leeromgeving voor kinderen, een betrouwbare partner voor ouders en een fijne 
werkomgeving voor medewerkers. 

VERTROUWEN 
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Wij hebben vertrouwen in kinderen en hun ontwikkelkracht. Kinderen worden door ons begeleid bij het 
ontwikkelen van zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander. 

SAMENWERKEN 

Leren samenwerken en samen werken en leren is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders 
en school werken samen aan de begeleiding van de ontwikkeling van kinderen. 

INSPIREREND 

Inspirerend onderwijs op de Gong is toekomstgericht; we bereiden kinderen voor op een nieuwe 
wereld, waarin zij niet alleen kennis, maar ook vaardigheden en begrip & inzicht nodig hebben. 

De PCBO visie is: “Wij bouwen met elkaar aan onderwijs dat op het kind is gericht, vanuit een positief 
mensbeeld en benaderen onze kinderen, medewerkers en partners vanuit een positieve 
ontwikkelingsgerichte grondhouding om zo bij te dragen aan welzijn en geluk in opleiding, werk, en 
leven. Op deze manier bereiden we onze kinderen voor op waardevolle deelname aan de maatschappij 
van de toekomst.” 

Onze afgeleide schoolvisie is: Vanuit onze missie 'In een veilige omgeving vanuit vertrouwen 
samenwerken aan goed en inspirerend onderwijs' hebben we onze visie vormgegeven. We hebben een 
aantal ontwikkelrichtingen gekozen voor de komende vier jaar. 

1. Samenwerken aan één Kindcentrum!

Over 4 jaar is de Gong een kindcentrum van 0 t/m 13 jaar, waar kinderen de hele dag kunnen leren, 
spelen en zich ontwikkelen. We versterken de doorgaande ontwikkelingslijn van 2 t/m 13 jaar. We 
volgen de kinderen in hun ontwikkeling vanaf de peutergroep en bieden ze de mogelijkheid een 
ononderbroken ontwikkeling te volgen. We verbeteren de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3. 
Daarnaast gaan we onderzoeken of de opvang van kinderen van 0-2 jaar een toegevoegde waarde 
heeft voor de kinderen, ouders, school en de wijk. Schoolplan 2019-2023 6 PCBO De Gong De 
leeromgeving van de kinderen stimuleert de ontwikkeling. Daarom willen we een plein dat ook 
uitnodigt tot leren. We gaan een schoolplein creëren waarbij de kinderen uitgedaagd worden tot 
natuurlijk spelen en leren. 

2. Een veilig en vertrouwd schoolklimaat voor iedereen! 

Ouders zijn educatieve partners van de school en voelen zich betrokken bij het onderwijs. Ze hebben 
een toegevoegde waarde bij de inhoud van het onderwijs. De kinderen voelen zich betrokken en krijgen 
verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. We voeren driehoeksgesprekken met ouders en 
kinderen. We zorgen met elkaar voor een optimaal pedagogisch klimaat. 

3. Inspirerend en toekomstgericht onderwijs! 

Over 4 jaar is het onderwijs op de Gong anders georganiseerd. Het onderwijs is toekomstgericht, 
betekenisvol en bereidt de kinderen voor op de moderne maatschappij. Om ieder kind de kans te geven 
zich te ontwikkelen, houden we bij het organiseren van ons onderwijs rekening met de 
onderwijsbehoefte van het individuele kind. De kinderen worden begeleid in het ontwikkelen van de 
21e eeuwse vaardigheden door middel van IPC en met behulp van de inzet van ICT. We bieden 
gepersonaliseerd onderwijs aan via een webbased systeem voor digitale verwerking van leerstof. 
Daarnaast krijgen de leerlingen les vanuit een leerlijn digitale vaardigheden. We helpen de kinderen 
vaardigheden te ontwikkelen, zoals zelfredzaamheid, zelfbewustzijn en zelfstandigheid, samenwerken, 
creatief en oplossingsgericht werken. We bevorderen een open houding en nieuwsgierigheid. 
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4. Trots op onze school! 

Vanuit de uitgangspunten van 'waarderend onderzoeken' hebben we de talenten van de medewerkers 
in kaart gebracht. De medewerkers kennen hun talenten, zetten hun talenten in, werken samen met 
anderen en leren voortdurend met en van elkaar. We zijn trots op dat wat we de afgelopen jaren 
hebben bereikt en willen dat vasthouden. Het werken met IPC, coöperatieve werkvormen en de 
doorgaande lijn van peuters naar kleuters willen we borgen en uitbreiden. 

5. Kwaliteit van onderwijs is vanzelfsprekend! 

Over 4 jaar weten kinderen op de Gong waar ze goed in zijn en waar ze hulp bij kunnen gebruiken. 
Vanuit de gedachte dat “alles wat je aandacht geeft, groeit”, kiezen we ervoor om aandacht te geven 
aan datgene waarvan we méér willen. De kinderen brengen hun eigen ontwikkeling in beeld door een 
portfolio. De basisondersteuning is op orde. Kinderen krijgen goed onderwijs op de Gong in de vakken 
rekenen en taal en scoren op de toetsen op of boven het landelijk gemiddelde. Op de Gong vinden we 
de creatieve en culturele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Het cultuuronderwijs is sterk 
verweven met ons dagelijks onderwijs door de talentenmiddag en IPC. Met behulp van de Cultuur Met 
Kwaliteit subsidie hebben we het cultuuronderwijs op de Gong een verdiepingsslag gegeven. We 
hebben leerlijnen ontwikkeld voor de 4 gekozen domeinen. Leerlingen die de Gong verlaten aan het 
eind van groep 8 hebben een brede algemene, culturele en creatieve ontwikkeling doorgemaakt.

Prioriteiten

In het jaarplan van 2019-2020 staan de volgende doelen centraal:

• We oriënteren ons op de mogelijkheid de opvang uit te breiden van een peutergroep naar 
dagopvang van 0 tot 4 jaar

• We vernieuwen en verbeteren de opzet van de oudergesprekscyclus.
• We maken een keuze voor een nieuwe rekenmethode en/of een digitale adaptieve omgeving 

voor rekenen.
• We maken de eerste stappen om ons onderwijs anders te organiseren. Het aanbod en de 

organisatie moet toekomstgericht en flexibel ingericht zijn, zodat kinderen voorbereid worden 
op de huidige maatschappij en die van de toekomst.

• We zorgen ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is en blijft.
• We ontwikkelen een doorgaande lijn voor de  creatieve vakken.

Identiteit

Onze school valt onder PCBO  Apeldoorn. De manier waarop het christelijke karakter vorm krijgt in het 
onderwijs is weergegeven in het mission statement van het PCBO: ‘Wij ervaren de verschillen tussen de 
kinderen als waardevol, omdat ze unieke schepselen van God zijn. Wij worden daarbij geïnspireerd door 
Gods woord. Om die reden schenken wij nadrukkelijk aandacht aan de kennis van de Bijbel en aan de 
beleving van het geloof in Jezus Christus. Wij doen dat met respect voor alle verscheidenheid waarin 
dat mogelijk is. In het schoolleven werkt deze inspiratie door in de omgang met elkaar en in verhalen en 
in vieringen. In het onderwijs staan daarom waarden centraal als verantwoordelijkheid, gerechtigheid, 
rentmeesterschap, zorg en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid, dienstbaarheid en 
ontplooiing in de school als gemeenschap’. 
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Wij gebruiken voor godsdienstige vorming de methode Trefwoord. Elke schooldag wordt geopend en 
beëindigd met een lied, gedicht of gebed. Alle kinderen doen daaraan mee. We vertellen Bijbelverhalen 
en praten met de kinderen over wat die verhalen ons kunnen leren. Iedere maand is er een 
maandviering verzorgd door één van de groepen waarbij de ouders van deze groep ook uitgenodigd 
worden om mee te vieren. Naast de maandvieringen besteden we ook veel aandacht aan de christelijke 
feesten. Onze school wordt ook bezocht door kinderen die niet christelijk zijn. Ouders geven bij de 
inschrijving aan dat zij de christelijke identiteit en uitgangspunten respecteren. Door ondertekening 
van het inschrijfformulier wordt dit vastgelegd
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We werken op onze school volgens het leerstofjaarklassensysteem. Hierbij vormt de leerstof het 
uitgangspunt voor de plaatsing in de groep. Kinderen, die de leerstof voor een bepaald vakgebied niet 
met de groep meedoen, krijgen de mogelijkheid om op eigen niveau te werken. De organisatie van ons 
onderwijs richten we in naar adaptief onderwijs: onderwijs passend bij de ontwikkeling van het kind. 
Hierdoor wordt er in iedere groep bij rekenen, taal, lezen, begrijpend lezen en spelling gewerkt met drie 
subgroepen die zijn ingedeeld op niveau. We werken met een basisgroep, een ondersteuningsgroep en 
een plusgroep. De gebruikte methoden bieden naast basisstof ook verbredings- en 
verdiepingsmateriaal. Voor leerlingen die extra begeleiding of uitdaging nodig hebben, passen we ons 
onderwijsaanbod aan. Deze specifieke leerlingenzorg leggen we vast in een handelings- of groepsplan.

De instroom van vierjarigen is heel divers. Sommige kleuters hebben nauwelijks kennis gemaakt met 
taal en rekenactiviteiten en andere kleuters kunnen lezen en rekenen als zeven jarigen. Om beter 
tegemoet te kunnen komen aan deze verschillen zoeken we bij de start op de basisschool direct het 
contact  met ouders.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Wij proberen ouders van de onderbouwgroepen in geval van vervanging, waar mogelijk, tijdig te 
informeren via Parro. Bij ziekte van een leerkracht zullen we altijd proberen vervanging te regelen. 
Door de nieuwe wet werk en zekerheid is dit niet altijd even gemakkelijk. Ook in tijden van bijvoorbeeld 
een griepgolf zijn er niet altijd invallers beschikbaar. Als we geen vervanging kunnen regelen worden 
groepen verdeeld over andere groepen. In het uiterste geval kan een groep een dag of dagdeel vrij 
hebben. Als ouders thuis geen opvang kunnen regelen, draagt school zorg voor de opvang.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

25 u 30 min 25 u 30 min

In groep 1 en 2 werken we met de kinderen ongeveer zes weken rond een thema dat past bij hun 
belevingswereld. Kleuters leren spelenderwijs in een uitdagende en rijk ingerichte leeromgeving. Door 
spel en activiteiten ontwikkelen zij hun taalbegrip, zijn ze bezig met voorbereidend rekenen, 
ontwikkelen zij hun motoriek en hun creativiteit. De belevingswereld wordt steeds groter en daarmee 
ook de aandacht voor de ander. 

De dag begint met een inloop waarbij de juf materiaal heeft klaargezet op de tafels. Ouders helpen hun 
kind even opstarten en nemen dan afscheid. Tijdens de inloop heeft de leerkracht de tijd om een 
activiteit met een kleine groep te doen. Daarna begint de dag in de kring, waarna de kinderen door 
middel van het plan bord kiezen wat ze gaan doen tijdens het spelen en werken. Er zijn verplichte 
activiteiten en activiteiten die kinderen zelf mogen kiezen. Na het eten en drinken is er tijd om buiten te 
spelen of te gymmen in het speellokaal. We gebruiken de methode Kleuterplein. Zo bieden we 
activiteiten doelgericht en spelenderwijs aan. Het is de taak van de leerkracht om situaties te creëren 
waarbinnen de kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. De ontwikkeling van een kleuter maakt in 
deze leeftijdsfase grote sprongen! 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Al in de kleutergroepen beginnen we met zelfstandig werken. Wij werken hieraan door onder andere te 

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

Lezen
5 uur 5 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Taal
6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

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

Wereldoriëntatie
4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

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

Bewegingsonderwijs
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

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

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Sociaal emotionele 
vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min
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werken met planborden en een opbouw van dag- naar weektaken. 

De dag- en weektaken dragen er ook toe bij dat de leerkracht op verschillende niveaus les kan geven, 
doordat groepen kinderen tijdens het zelfstandig werken extra instructie kunnen krijgen. Na de 
basisinstructie gaan kinderen die dat kunnen zelfstandig aan het werk. De leerkracht nodigt vervolgens 
verschillende niveaugroepen aan de instructietafel uit voor verlengde instructie. 

In groep 1 en 2 werken we met de kinderen ongeveer zes weken rond een thema dat past bij hun 
belevingswereld. Kleuters leren spelenderwijs in een uitdagende en rijk ingerichte leeromgeving. Door 
spel en activiteiten ontwikkelen zij hun taalbegrip, zijn ze bezig met voorbereidend rekenen, 
ontwikkelen zij hun motoriek en hun creativiteit. De belevingswereld wordt steeds groter en daarmee 
ook de aandacht voor de ander. 

Kindcentrum PCBO De Gong is een school waarbij alles in het teken staat van het bieden van goed en 
inspirerend onderwijs. Daarbij hebben we de complete ontwikkeling van het kind voor ogen.  Op de 
ochtenden plannen we zoveel mogelijk de vakken als taal, rekenen en lezen. Op de middagen IPC, de 
creatieve vakken (tijdens de talentenmiddag). Wij gebruiken actuele methodes, die veelal leidend zijn 
voor het onderwijsaanbod.

Taal

Het taalonderwijs is veelomvattend en vormt de basis van  al het leren. Het is belangrijk dat kinderen 
goed leren communiceren,  zowel mondeling als schriftelijk.  Naar elkaar luisteren is daarbij ook 
essentieel. Schriftelijke taalvaardigheid is ook een belangrijk onderdeel van taal. Een juiste spelling en 
kennis van een goede zinsbouw is dan van groot belang. Bij het verhalen schrijven en werkstukken 
maken  worden de tablets volop gebruikt.In de peuter- en kleutergroepen gaat de ontwikkeling van 
taalvaardigheid spelenderwijs. De kinderen leren nieuwe woorden passend bij het thema. Zij gebruiken 
taal tijdens  hun spel en worden zo al spelend bewust gemaakt van klanken in woorden. Als ze er aan 
toe zijn leren ze vast wat letters ter voorbereiding op het lezen in groep 3. 

Lezen 

In groep 3 leren de meeste kinderen lezen, sommigen kunnen dat al een beetje. Vanaf groep 4 gaan we 
verder met voortgezet technisch lezen en komt ook begrijpend lezen aan bod. Als je kunt lezen wat er 
staat, begrijp je dan ook wat je leest? Een uitgebreide woordenschat is hierbij van groot belang. In de 
hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer te liggen op studerend lezen en studievaardigheden als 
voorbereiding op de middelbare  school. Ook op school lezen we veel voor. We hebben een prachtige, 
uitdagende bibliotheek, waar kinderen zelf boeken kunnen kiezen die ze op school mogen lezen. 

Rekenen en wiskunde 

In de kleutergroepen is veel aandacht voor voorbereidend rekenen. Kinderen leren tellen, maken 
spelenderwijs kennis  met belangrijke rekenbegrippen als meer/minder, eerste, tweede, derde, 
enzovoort.  Ze oefenen met ordenen en getalsymbolen. Ook in de hogere groepen hebben veel 
kinderen baat bij het gebruik van ‘echte’ materialen naast de oefeningen de rekenmethode staan. Zoals 
bij rekenen met geld, wegen en meten.

Schrijven 

Ondanks de digitalisering van de maatschappij blijft een goed en leesbaar handschrift belangrijk. In de 
kleutergroepen wordt de methode Schrijfkriebels gebruikt, waarbij kinderen op muziek, op grote vellen 
papier de schrijfbeweging oefenen. Op De Gong leren kinderen vanaf groep 3 schrijven met de 
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methode Pennenstreken. Zij beginnen met een potlood en krijgen halverwege groep 4 een pen.

Engels 

Vanaf groep 5 bieden wij het vak Engels aan. Engels is een wereldtaal en wordt ook binnen de 
Nederlandse maatschappij steeds belangrijker. De leerlingen leren op een leuke en speelse manier met 
elkaar communiceren in het Engels.

Wereldoriëntatie 

In schooljaar 2015-2016 hebben we voor een nieuw wereldoriëntatiemethode gekozen: IPC. Dit staat 
voor International Primary Curriculum. De vakken aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en natuur 
worden geïntegreerd gegeven. De kinderen werken projectmatig aan een thema waarin alle doelen van 
de verschillende wereldoriënterende vakken aan bod komen. Dit doen wij op de middagen. Hierbij 
wordt veel gebruik gemaakt van ICT.

Talentenmiddag 

Taal, lezen, rekenen en spelling zijn belangrijke vakken. Daarnaast is de creatieve vorming van kinderen 
een belangrijk speerpunt van onze school. Ook hierbij streven we kwaliteit na. We organiseren de 
creatieve vakken groepsdoorbroken voor groep 3/4, 5/6 en voor groep 7/8. Rondom een IPC thema 
worden de creatieve vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama in een cyclus van vijf of zes 
aaneen gesloten lessen aangeboden. Ontdekken, samenwerken, leren en presenteren kenmerken deze 
organisatievorm. Cultuurorganisatie Gigant participeert gedurende het gehele jaar tijdens onze 
talentenmiddagen. We sluiten de lessencyclus af met een presentatie. 
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Handvaardigheidlokaal
• Wissellokalen voor zelfstandig werken

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Vanaf twee jaar zijn peuters maandag, dinsdag en donderdag welkom om bij ons in de peutergroep te 
komen spelen. Zij worden opgevangen in een speciaal voor hen ingerichte ruimte en worden 
spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. Bijvoorbeeld door te werken met hetzelfde dagritme, 
door thema’s op elkaar af te stemmen en door op vaste momenten samen te spelen. De peuters doen 
regelmatig mee in groep 1. Zo leren ze de juf en hun toekomstige klasgenootjes alvast een beetje 
kennen. 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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

13



3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

Meer- en hoogbegaafdheid 

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

1. Plusbegeleiding op school  

Wanneer uw kind meer- of hoogbegaafd is, ontvangt het in eerste instantie plusbegeleiding op school. 
Op onze school wordt plusbegeleiding in de eerste plaats vormgegeven door middel van compacten en 
verrijken in de groep. Leerlingen maken minder basisstof, maar moeten in plaats 
daarvan verrijkingswerk maken. Kinderen voor wie het verrijkingsaanbod in de groep niet voldoende is 
krijgen extra begeleiding. In groep 1/2 krijgen kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong wekelijks 
uitdagende opdrachten in een klein groepje binnen de eigen groep door de leerkracht van de interne 
plusgroep. Voor leerlingen uit groep 3 t/m 8, die meer uitdaging nodig hebben, extra begeleiding bij 
leren leren of baat hebben bij contact met ontwikkelingsgelijken, is er de mogelijkheid om deel te 
nemen aan De Lift. Dit is een interne plusgroep, die wekelijks bij elkaar komt. Door een gerichte 
begeleiding van de leerlingen bij moeilijke projecten, worden de leerlingen gestimuleerd zichzelf uit te 
dagen en dieper in een onderwerp te duiken. Met gevarieerde onderwerpen vanuit alle vakgebieden 
ontwikkelen we een brede interesse bij de leerlingen. Daarnaast zijn we bezig met het leren kennen van 
jezelf, je kwaliteiten en valkuilen en het ontwikkelen van een mening. Deze begeleiding vult de school 
zelf in en wordt gegeven door leerkrachten en in de omgeving die uw kind kent.

2. De Plusklassen PCBO  

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

3. Ondersteuning vanuit PlusBegeleiding en Kenniscentrum PCBO  
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De PlusBegeleiding is het netwerk van PCBO Apeldoorn dat scholen ondersteunt in onderwijs aan 
begaafde leerlingen op school. We ondersteunen bijvoorbeeld leerkrachten en intern begeleiders bij de 
Plusbegeleiding die ze op school geven en zijn er voor u als ouder bij specifiekere vragen over 
begaafdheid. Daarnaast hebben we een Kenniscentrum PCBO. Naast de bovengenoemde meedenk- en 
adviesfunctie zijn in de orthotheek van het Kenniscentrum materialen te vinden die leerkrachten 
kunnen gebruiken. Vanuit dit Kenniscentrum organiseren we ook een interne kwaliteitskring 
hoogbegaafdheid waar alle leerkrachten en coördinatoren van de scholen kennis kunnen delen en 
halen. Ook zijn we te vinden in de netwerken van het Samenwerkingsverband, in contact met 
voortgezet onderwijs en andere externe, relevante partners. Zo laten we ons ook vanuit PCBO gelden 
op het vlak van begaafdheid. 

Meer weten? 

Stuur dan (in overleg met de leerkracht of intern begeleider van uw kind) een mail naar de coördinator 
van het PCBO Plusprogramma, Annet Klaver via: aklaver@pcboapeldoorn.nl. 

Kinderen met een taalachterstand

Intensieve taalklas 

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

Taalachterstand 

Wanneer uw kind een taalachterstand heeft dan kan het gebruik maken van de intensieve taalklas. De 
meeste scholen hebben deze intensieve ondersteuning in de groepen 1 en 2 maar ondersteuning in 
latere groepen komt ook voor.  

Taalklas voor nieuwkomers 

Wanneer uw kind nog niet zo lang in Nederland is en een grote taalachterstand heeft, volgt het 
taalonderwijs in een bovenschoolse taalklas. Als er plaats is, kan uw kind vanaf groep 5 twee dagen per 
week naar deze bovenschoolse Intensieve Taalklas. De taalklas wordt gegeven op basisschool De 
Zevensprong, Pythagorasstraat 384, Apeldoorn. In deze taalklas wordt uw kind taalvaardiger gemaakt. 
Het accent ligt op ontwikkeling van de basiswoordenschat. Er wordt veel aandacht besteed aan 
mondelinge communicatie en ‘begrijpen wat je leest’. Voor nieuwkomers zijn de leerlijnen vastgesteld 
voor de onderdelen: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen. Scholen 
kunnen gebruik maken van dit initiatief om voor kinderen die na groep 4 instromen een 
ontwikkelingsperspectief op te stellen.  

Contact 

De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote 
besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn). Kijk voor meer informatie op 
de website van Intensieve taalklassen: www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl of mail (in overleg met 
de groepsleerkracht en/of intern begeleider) met info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl. 
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Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist -

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent -

Rekenspecialist -

Specialist hoogbegaafdheid 1

Taalspecialist -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Kanjerschool

Wij zijn een Kanjerschool. Alle teamleden zijn geschoold in de Kanjermethodiek. De Kanjertraining 
bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden 
(preventief) of te verbeteren (curatief). Met deze training streven we de volgende doelen na:

• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 
• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
• Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
ZIEN!.

Tweejaarlijks meten we niet alleen de veiligheidsbeleving van de kinderen in groep 5 t/m 8, maar van 
alle kinderen in de hele school. Dit doen we met behulp van de leerlingvragenlijsten in ZIEN!, een 
module binnen ons leerlingvolgsysteem. De leerkracht evalueert na afname de resultaten en 
onderneemt zonodig actie. Dat kan zijn door middel van het voeren van kindgesprekken en het 
opstellen van een individueel plan of door middel van een groepsplan, waar bij de hele groep betrokken 
wordt bij het verbeteren van de veiligheidsbeleving van alle kinderen. De intern begeleider en de 
gedragsspecialist worden betrokken bij het vormgeven, volgen en evalueren van deze plannen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Kleiboer. 
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De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. van Schaik. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via ibgong@pcboapeldoorn.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

We vinden het van groot belang om u als ouder/verzorger goed op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen van uw kind en u te informeren over alle belangrijke gebeurtenissen op school met 
betrekking tot uw kind. Ouders en school werken ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid 
aan de ontwikkeling van het kind. Iedere maand ontvangt u een nieuwsbrief met daar in het 
belangrijkste nieuws over de school. Daarnaast ontvangt u iedere maand een groepsbericht van de 
groepsleerkracht met daarin relevante praktische zaken ten aanzien van de groep, maar ook informatie 
over de thema’s die tijdens de Kanjertraining aanbod komen, welke doelen er voor rekenen centraal 
staan, et cetera.

Startavond

Wij beginnen ieder schooljaar met een startavond. Tijdens  deze avond vertelt de betreffende 
leerkracht aan u als ouder wat er dat jaar in die groep in grote lijnen gaat gebeuren en welke 
methodieken er worden gebruikt. We verwachten dat  van ieder kind één ouder aanwezig is tijdens de 
startavond.

Startgesprek

Bij de start van elk schooljaar, nodigen we alle ouders/verzorgers met hun zoon of dochter uit voor een 
startgesprek. We bespreken wat er in de overdracht naar voren is gekomen en kijken vooruit naar het 
komende schooljaar.

Driehoeksgesrpekken

Naast het genoemde startgesprek, voeren we gedurende een schooljaar nog 2x een driehoeksgepsrek. 
Voor deze gesprekken worden ouders/verzorgers en hun kind op school uitgenodigd. Deze gesprekken 
vinden plaats in november en april.

Uw kind brengt een groot deel van de dag op school door, waardoor de opvoeding van uw kind deels 
door de school wordt overgenomen. Het is daarom in het belang van de kinderen dat we als teamleden 
en ouders goed samenwerken, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij willen u zo veel 
mogelijk betrekken bij de school en hopen dat ouders met belangstelling de ontwikkeling van hun kind 
volgen. Wij staan altijd open voor uw vragen en opmerkingen. 

Onze school wil laagdrempelig zijn voor ouders en investeert in goede oudercontacten. Bij de 
maandvieringen, presentatiemiddagen, inloopmiddagen worden de ouders van de betreffende 
groepen uitgenodigd. Samen met de MR organiseren we minimaal twee keer per jaar een ouderpanel. 
Aan de hand van actuele thema’s gaan ouders en de directie vrijblijvend met elkaar in gesprek. Door 
deze vorm van panelgesprekken weten we wat er leeft, waarmee de school op de goede weg is en 
welke vragen beantwoord kunnen worden.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Rapportverslagen 

Twee keer per jaar, rond januari en in juni, ontvangen de kinderen uit de groepen 2 tot en met 8 een 
rapport. Ook aan het eind van groep 1 wordt een rapport uitgereikt.In de hogere groepen bespreken de 
leerkrachten het rapport ook met de leerlingen. Door middel van dit rapportverslag willen wij u zo goed 
mogelijk informeren over de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van 
uw kind.

Inloopmiddagen 

Tijdens de inloopmiddagen kunt u het werk van uw kind op school komen bekijken. De meeste 
kinderen laten graag vol trots hun schriftjes zien en willen u graag vertellen waar ze mee bezig zijn.

Op visite weken 

Veel ouders/verzorgers zijn nieuwsgierig naar hoe het er aan toe gaat in de klas. Ze zouden graag een 
keer een ‘kijkje willen nemen’ in de klas. Daarom nodigen we, zowel vader als moeder, uit om één keer 
per jaar een les bij te wonen van zijn/ haar kind tijdens de ‘op-visite-weken’. Hiermee hopen we het voor 
u gemakkelijker te maken betrokken te kunnen zijn bij het onderwijs dat hun kinderen genieten. De 
‘op-visiteweken’ zijn twee keer per jaar opgenomen in de jaarkalender. De groepsleerkracht maakt een 
rooster en bepaalt hoe lang en op welke momenten ouders welkom zijn. Via Parro worden 
ouder/verzorgers uitgenodigd om in te tekenen.  De groepsleerkracht geeft op deze intekenlijst aan 
hoeveel ouders er welkom zijn per les. Dit kan per groep variëren van twee tot ongeveer vier ouders per 
les. Jongere broertjes en/of zusjes, opa’s en oma’s zijn niet uitgenodigd. Het is niet de bedoeling dat 
een ouder zich twee keer inschrijft om, in geval van een duo baan, bij beide groepsleerkrachten te gaan 
kijken. Dit geeft te veel onrust en dan kunnen we niet alle ouders aan bod laten komen. Het is aan de 
groepsleerkracht om te kiezen op welke momenten ouders welkom zijn.

Vooral in de lagere groepen merken we dat sommige kinderen het spannend of onwennig vinden als er 
ouders in de groep op visite komen. Zij gedragen zich daardoor net iets anders dan gewoonlijk. We 
vragen ouders daar rekening mee te houden en gezellig mee te doen met de les om de eventuele onrust 
die het voor sommige kinderen met zich meebrengt zoveel mogelijk te beperken. Ook leerkrachten 
stellen zich kwetsbaar op door ouders uit te nodigen in de groep. Het is voor leerkrachten leuk om 
achteraf terug te horen hoe u het bezoek heeft beleefd, maar het hoeft geen beoordeling te zijn, dat is 
niet de opzet van het bezoekmoment. De naam ‘op visite’ zegt het al, u komt bij ons op bezoek. Wij 
willen de kinderen op hun beurt ook leren hoe we omgaan met bezoek.

Het is aan de schoolleiding om in sommige gevallen te beslissen dat een groep niet meedoet aan een 
visiteweek. Hierover zal dan gecommuniceerd worden. Te denken valt aan een onrustige situatie in een 
groep of wanneer we te maken hebben met een startende leerkracht. Dan gaat het belang  van de 
groep en de leerkracht, boven het belang van het op visite komen van ouders.

Parro

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

Leerlingdossier
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Klachtenregeling

Klachtenregeling

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

Vindt u het lastig om uw klacht ter sprake te brengen of te verwoorden, dan kan de 
vertrouwenspersoon van onze school of de vertrouwenspersoon van PCBO Apeldoorn u hierbij helpen. 
Onze vertrouwenspersonen zijn Stephanie van Schaik, Marlies Kleiboer en Marianne Koelewijn-Vonk. 
Zij zijn te bereiken via 055 – 5422293 of via een privé bericht in Parro. 

Mocht het contact met de school gevoelig liggen dan kunt u ook contact opnemen met de 
vertrouwenspersonen van PCBO Apeldoorn. Hun namen en contactgegevens vindt u op: 
www.pcboapeldoorn.nl/complimenten-en-klachten Let wel, PCBO Apeldoorn en de school hebben 
nauw contact bij het oplossen van de klacht, tenzij dit door de aard van de klacht niet wenselijk is. 

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

De klachtenregeling en ook het boekje ‘Seksueel misbruik en intimidatie’ liggen ter inzage op school. 
PCBO Apeldoorn is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. 

De vorderingen van uw kind en de gemaakte afspraken tijdens gesprekken worden vastgelegd in het 
leerlingdossier in Parnassys. U heeft het recht om het leerlingdossier in te zien, u kunt hiervoor een 
afspraak maken met de directeur. De school is verplicht om de informatie na een bepaalde termijn te 
vernietigen. In het dossier worden verschillende gegevens bewaard, zoals administratieve gegevens, 
adres- en eventuele betalingsgegevens en absentie. Het belangrijkste gedeelte van het leerlingdossier 
is het onderwijskundig rapport. Hier wordt inzicht gegeven in de resultaten van een leerling, zijn 
houding en eventuele aandachtspunten. Verder wordt het basisschooladvies opgenomen en kan er een 
psychologisch rapport aanwezig zijn.

Het leerlingdossier is strikt vertrouwelijk. Naast u en uw kind mogen alleen de schoolleiding en het 
onderwijspersoneel dat bij uw kind betrokken is het dossier inzien. In enkele gevallen mogen ook 
derden het dossier inzien: 

&bull; Bij de aanvraag van extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. 

&bull; Bij de plaatsing van uw kind op het speciaal onderwijs. 

&bull; Bij de overgang naar een andere school. 

Voor alle andere gevallen moet u toestemming geven aan derden om het dossier in te mogen zien.
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad

Mocht u na herhaaldelijke pogingen geen oplossing hebben voor uw klacht, dan kunt u uw klacht bij 
deze commissie indienen. Informatie over deze klachtenprocedure vindt u bij de vertrouwenspersoon 
van de school, vertrouwenspersoon van PCBO Apeldoorn of op de website: 
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl. 

PCBO Apeldoorn heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Het adres daarvan is:

Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. 

Postbus 82324 

2508 EH  Den Haag

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Inspectie van het Onderwijs 

onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs (wet- en regelgeving):  1400 (Informatie Rijksoverheid, bereikbaar op werkdagen 
tussen 8.00 en 20.00 uur). Vragen over taken of werkwijze onderwijsinspectie of kwaliteit van het 
onderwijs:  088 - 669 60 60 (Loket Onderwijsinspectie, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 
uur.

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief) (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 
en 17.00 uur).

Schorsing en verwijdering 

Bij ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en veiligheid op school kan de directeur van 
de school een leerling schorsen. Dit kan pas na overleg met de leerling, de ouders en de 
groepsleerkracht en geldt voor een beperkte periode. Een besluit tot schorsing wordt door de directeur 
van de school, namens het bevoegd gezag van de Raad van Bestuur van de 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.
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

MR

De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de medezeggenschap in de school. Het doel daarvan is de 
openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. De 
medezeggenschapsraad geeft adviezen en heeft instemmingsbevoegdheid met betrekking tot 
onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Bijvoorbeeld: de vakantieregeling, de 
inzet van personeel, sollicitatieprocedures. Er kan ook door de schoolleiding advies worden gevraagd 
ten aanzien van  een bepaald onderwerp.

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad, of te wel de GMR, bestaat uit vertegenwoordigers 
van de MR-en van de aangesloten scholen. De GMR oefent invloed uit op het beleid van de 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. 

OR

De ouderraad bestaat uit ouders en is ondergebracht in een stichting. De ouderraad helpt en 
ondersteunt de school bij de voorbereiding van de verschillende activiteiten op en buiten school, zoals 
feesten en sportactiviteiten. De ouderraad organiseert ook de avondvierdaagse en kan als spreekbuis 
fungeren richting het team en/of directie voor zaken die op  dat moment sterk leven. De ouderraad 
komt maandelijks bij elkaar voor overleg.

Ouderhulp

Ouders zijn op vele manieren actief in de school, zowel onder  als na schooltijd. U kunt zich aan het 
begin van het schooljaar opgeven voor diverse activiteiten middels een intekenlijst.  Te denken valt aan:

- hulp bij lezen 

- talentenmiddagen 

- computers 

-  begeleiding bij sporttoernooien  en speldagen 

-  het rijden bij  uitstapjes et cetera

Zonder ouderhulp zouden veel zaken geen doorgang kunnen vinden. Daarnaast kan het zijn dat u 
specialist bent in één van de schoolvakken. Op basis van vrijwilligerswerk stellen wij gastlessen zeer op 
prijs. De directeur en het onderwijzend personeel blijven altijd verantwoordelijk voor de gang van 
zaken. Daarom is het van belang dat hulpouders de aanwijzingen van de directeur en onderwijzend 
personeel opvolgen
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 27,50

Daarvan bekostigen we:

• Nieuwjaarsdisco 

• Organiseren van de Avond4daagse

• Paasontbijt

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

De ouderraad is verantwoordelijk voor het beheer en innen van de vrijwillige bijdrage van elke ouder. 
Uit het budget worden die kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid in aanmerking 
komen. Voor school is deze bijdrage onmisbaar. Te denken valt onder andere aan: 
sinterklaascadeautjes, kerkelijke vieringen zoals Kerst en Pasen en extra lesmateriaal. U ontvangt 
jaarlijks een overzicht van de gelden die ontvangen zijn en die uitgegeven zijn. 

De ouderraad stelt ieder jaar de begroting en de hoogte van de vrijwillige bijdrage vast. Zij legt tevens 
verantwoording af voor het voorgaande boekjaar op de jaarvergadering of op een gezamenlijke 
vergadering van OR/MR. De bijdrage voor het Schoolfonds voor het cursusjaar 2020 - 2021 is 
vastgesteld op  ¤ 27,50  per kind. Dat is ¤ 2,75 per maand (uitgezonderd de maanden juli en augustus) 
voor de later in het jaar ingeschreven kinderen. Vanaf het vierde kind behoeft er geen vrijwillige 
bijdrage betaald te worden.

De ouderbijdrage wordt geïnd via de module Schoolkassa. Ouders krijgen ieder haar een betaallink 
toegestuurd via het oudercommunicatieplatform Parro.

De OR is te bereiken via  orgong@pcboapeldoorn.nl.

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

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

De school heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Verus. De 
aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn 
(bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

&bull; Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat 
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou 
alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft 
wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee 
schadevergoeding plichtig 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.

 &bull; Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk 
voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school 
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste 
plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Wanneer uw kind ziek is willen we dat graag van u vóór schooltijd weten. Het is niet de bedoeling dat 
een broer of zus het ziek zijn meldt. U kunt een ziekmelding telefonisch doorgeven.

We verwachten van u dat bezoeken aan de dokter, tandarts of andere specialisten zoveel mogelijk 
buiten de schooltijden worden afgesproken.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd onmogelijk is. Ouders kunnen in de 
vastgestelde schoolvakanties met hun kinderen op vakantie gaan. Extra  verlof kan nooit worden 
gegeven om op vakantie te gaan.  Als algemeen uitgangspunt geldt dat verlof buiten de 
schoolvakanties niet mogelijk is tenzij er sprake is van zeer bijzondere redenen. Zaken als extra 
(wintersport-) vakanties, een extra lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, 
langdurige bezoeken aan familie in het land van herkomst enzovoort. kunnen niet aangemerkt worden 
als zeer bijzondere redenen en kunnen daarom niet toegestaan worden

Informatie over de gronden waarop wel extra verlof kan worden aangevraagd is beschikbaar op school 
en bij de gemeente Apeldoorn. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen 
van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders/verzorgers, die hun kind(eren) zonder toestemming 
van school houden kan proces-verbaal worden opgemaakt. Dat geldt ook voor de directeur indien hij 
niet voldoet aan zijn verplichtingen op dit terrein.

Een beroep op vrijstelling kan worden gedaan wegens vervulling van plichten die voortvloeien uit 
godsdienst- of levensovertuiging. Verder kan het voorkomen dat kinderen niet mogen/kunnen 
meedoen aan bepaalde onderwijsactiviteiten, in dat geval worden vervangende onderwijsactiviteiten 

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

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

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

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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aangeboden. Verlof moet tijdig (dat wil zeggen tenminste twee weken van te voren) bij de directeur 
van de school worden aangevraagd. Dit moet schriftelijk gebeuren met behulp van het zogenaamde  
verlofformulier. Deze is op school verkrijgbaar of te downloaden via de schoolwebsite of de website van 
de gemeente Apeldoorn: 

&bull; aanvraagformulier vakantieverlof buiten schoolvakantie. 

&bull; aanvraagformulier verlof andere gewichtige omstandigheden (geen vakantieverlof).
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om te kunnen volgen of en hoe leerlingen zich ontwikkelen is het belangrijk dat we ze volgen met een 
objectieve blik. Daarvoor gebruiken het leerlingvolgsysteem Leerlijnen Jonge Kind in de peutergroep 
en bij de kleuters en het leerlingvolgstysteem van Cito in groep 3 t/m 8.

We evalueren elk kwartaal de resultaten, zoals methodetoetsen, en evalueren halfjaarlijks de tussen- 
en eindresultaten. Op basis daarvan passen we onze groepsplannen, weekplanning en dagplanning aan 
en ondersteunen we de kinderen in het dagelijkse onderwijs in de groep.

5.2 Eindtoets

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

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

De Cito-Eindtoets wordt niet alleen door de Onderwijsinspectie gebruikt als meetgegeven voor het 
vaststellen van de onderwijskwaliteit, maar wordt door de school vooral afgenomen om zelf te kunnen 
analyseren welke deelgebieden goed door de kinderen worden beheerst en waar -zonodig- 
schoolbreed extra aandacht aan geschonken gaat worden.

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

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

5 Ontwikkeling van leerlingen

27



5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 9,1%

vmbo-b / vmbo-k 4,5%

vmbo-k 13,6%

vmbo-k / vmbo-(g)t 18,2%

vmbo-(g)t 13,6%

havo 9,1%

havo / vwo 18,2%

vwo 13,6%

In groep 8 bereiden we kinderen voor op dat ze onze school gaan verlaten en naar het voortgezet 
onderwijs (VO) gaan. Er is keuze uit vele scholen. Wij proberen ouders en kinderen daarbij te helpen. 

Gedurende het schooljaar worden de volgende stappen ondernomen: 

&bull; Een oriëntatie om enig inzicht te geven welke opleiding nodig is voor welk beroep. 

&bull; Een preadvies eind groep 7. 

&bull; Een oriëntatie op de structuur van het voortgezet onderwijs. 

&bull; Een oriëntatie van ouders en kinderen via de open dagen, doe-middagen en 
voorlichtingsavonden om hen nader kennis te laten maken met de scholen.

&bull; Een oriëntatie op aspecten die van belang zijn bij de schoolkeuze, zoals: mogelijkheden, 
interesses, motivatie en doorzettingsvermogen, toelatingsbeleid van het voortgezet onderwijs. 

&bull; Het maken van de eindtoets

Ouders hebben de verantwoordelijkheid voor het zoeken van een school voor voortgezet onderwijs, die 
past bij de mogelijkheden en wensen van hun kind. De basisschool heeft hierin een adviserende rol. Bij 
de overstap naar het VO is het advies van de school leidend. 

Bij dit advies wordt gekeken naar de verschillende vaardigheden. De leerkracht wordt hierin gesteund 
door gegevens als observaties en toetsen. In de loop der jaren is veel informatie over het kind 
verzameld in het dossier. Wij kunnen hierdoor uitgebreide informatie geven over de persoonlijke 
aspecten van het kind, zoals bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, concentratie en werkhouding. 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

28



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

Samen

VertrouwenVeilig

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Elk kind moet zich veilig voelen op school. Het is een voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Daar 
dragen we samen de verantwoordelijkheid voor. Alle medewerkers, alle ouders, alle kinderen. Om je 
veilig te voelen moet je vertrouwen hebben in elkaar en kunnen vertrouwen op elkaar. 

We hanteren op school de principes van de Kanjertraining. Dat komt tot uiting in onze taal, in ons 
gedrag en in onze lessen sociaal-emotionele vorming. We werken zo aan veiligheid, rust en wederzijds 
respect. We bevorderen met behulp van de Kanjertraining het onderling vertrouwen in groepen. 
Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een 
prettig schoolklimaat, de voorwaarden voor een prettige omgeving om te kunnen spelen, leren en 
werken.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Werken aan onderwijskwaliteit doen we planmatig en gestructureerd. Zowel op de scholen als voor 
heel PCBO Apeldoorn. In onze plannen staan het continue leren, focus aanbrengen, 
verantwoordelijkheid nemen, maar ook verantwoording afleggen centraal. Dit kan alleen binnen een 
veilig teamklimaat. Van leerkrachten vragen we een professionele houding die bijdraagt aan dat 
ontwikkelgericht leerklimaat. Zij hebben een voorbeeldrol in de klas voor eigenaarschap, openheid en 
het willen leren. Hierbij hoort ook dat we feedback geven en ontvangen, je bijscholing volgt en 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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coaching of training krijgt. In ons werk verwachten we dat je je altijd kan verantwoorden. We mogen 
elkaar bevragen op wat we doen en hoe we werken. Zo leren we met elkaar. Om te kunnen plannen, 
werken, waarderen, verantwoorden en vernieuwen ontwikkelen we met elkaar een set aan tools om 
kwaliteit van onderwijs te borgen en te verbeteren. Dit inspireert en daagt uit om elke dag eigenaar te 
zijn van je eigen leren. We kiezen er daarbij niet voor om met scherpomlijnde definities te komen, maar 
juist om in gesprek met elkaar de contouren te bepalen, waarbinnen scholen keuzes kunnen maken.

Om systeem aan te brengen, hebben wij een meerjarenplanning waarin de kwaliteitsmetingen zijn 
opgenomen. We plegen kwaliteitszorg vanuit PCDA-cyclus. Binnen die cyclus gebruiken wij de 
volgende middelen: 

Gericht op resultaten:

• Het schoolplan 
• Het jaarplan en het jaarverslag 
• Inzet van methoden 
• Systeem van toetsen en testen om de kwaliteit van de primaire onderwijsprocessen te 

bevorderen 
• Toetsen van de sociale veiligheid 
• Personeelsbeleid 
• Leerlingenpanel en ouderpanels 
• Afspraken- en regelingenmap 
• Klachtenregeling 

Gericht op mensontwikkeling: 

Wij stimuleren medewerkers vanuit zelfkennis zichzelf te ontwikkelen. Zij vervullen een voorbeeldrol 
naar kinderen en ouders. Wij streven naar een open, veilig leerklimaat, waarin fouten maken mag, je 
uitgedaagd wordt om te leren en daarbij verantwoordelijkheid durft te nemen voor jouw eigen 
leerproces. Je bent zoveel mogelijk regievoerder over je eigen werk, je handelen en je leren. Je werkt 
vanuit (zelf)vertrouwen en creëert openheid over wat je verwacht en wat er van jou verwacht mag 
worden vanuit je rol. Resultaatgerichtheid is het doel. Over je werk leg je verantwoording af. 
Eigenaarschap van je eigen professionele ontwikkeling mag je verwachten op alle niveaus van de 
organisatie. Van leerkrachten, collega’s op school, collega’s op het stafbureau en leidinggevenden.
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6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

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

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

Woensdag 07:15 - 08:30 08:30 - 12:30  - 12:30 12:30 - 18:30

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

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

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek groep 3 t/m 8 vrijdag

Gymnastiek groep 5 t/m 8 maandag (om de week)

Gymnastiek groep 3 en 4 woensdag (om de week)

In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Bij droog weer spelen we buiten. Eén 
maal per week is er een gymles waarbij we gebruik maken van klim en klautermaterialen. Voor 
lesideeën putten de leerkrachten uit de methode ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’. Ook als er 
door regen niet kan worden buiten gespeeld is het speellokaal de plek om toch voldoende aan bewegen 
toe te komen. De kleuters hebben gymschoenen nodig voor de gymles in het speellokaal. Deze blijven 
op school

De overige groepen hebben gym in de gymzaal aan de Steenhouwersdonk. Bij mooi weer wordt er ook 
gebruik gemaakt van het veld naast de gymzaal. We volgen de methode Basislessen 
bewegingsonderwijs. Daarnaast bieden we iedere groep de gelegenheid om per schooljaar met één 
sporttoernooi mee te doen. De sportcoördinator van de school neemt hierin het initiatief. Of deelname 
daadwerkelijk door kan gaan is afhankelijk van ouders die kunnen helpen bij het trainen,  rijden en 
begeleiden van de kinderen.

De sportverenigingen organiseren samen met de gemeente Apeldoorn ieder jaar de sport van de 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Dok13, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Dok13, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Kindcentrum De Gong biedt onderwijs en opvang aan, in één gebouw, voor kinderen van 2 tot 13 jaar. 
Binnen de leefgemeenschap van het Kindcentrum spelen, leren en ontmoeten kinderen, ouders en 
team elkaar. Het totaalaanbod van onderwijs, de peuter groep en opvang voor en na schooltijd creëert 
een doorgaande lijn in onderwijs, opvang, muziek en ontspanning.

De medewerkers zijn zowel in de kinderopvang als binnen de school inzetbaar, bijvoorbeeld tijdens 
sportlessen of tijdens de talentenmiddagen. Kinderen komen zo steeds vertrouwde gezichten tegen. 
De Kanjertraining is verweven met de cultuur van het kindcentrum en draagt bij aan een eenduidige 
aanpak.

Ouders/verzorgers zijn en blijven altijd als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. 
Echter, een deel van de opvoeding vindt meer en meer buiten het gezin plaats. Kindcentrum De Gong 
en ouders/verzorgers zijn elkaars partner als het gaat om de opvoeding, het leerproces en het 
welbevinden van kinderen. Het is belangrijk dat er een goed contact en een goede communicatie is met 
de ouders/ verzorgers. Op die manier kan Kindcentrum De Gong een verlengstuk van het gezin zijn.

Ons uitgangspunt is dat de kinderen zo veel mogelijk kunnen kiezen wat ze willen gaan doen. Ze geven 
tenslotte invulling aan hun vrije tijd. De ruimtes zijn uitdagend ingericht zodat er veel te kiezen valt: 
ontdekken, knutselen, vrij spel of sporten en bewegen buiten of in het speellokaal.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

maand. Kinderen vanaf groep 4 tot en met 8 kunnen (meestal op woensdagmiddag) gratis, of tegen 
een kleine onkostenvergoeding, kennismaken met een spor
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Extra vrije dagen groep 1 t/m 8

31 oktober  

6 december  

14 april  

2 juni 

Extra vrije dagen groep 1/2

20 september 

18 oktober

29 november

20 december

31 januari

21 februari  

vrijdagmiddag 14 april

24 april 

19 juni  

17 juli

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020
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